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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-11-02  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Information - ny funktion i din Ipad 
2.  Information - Miljöförbundet Blekinge Väst, förbundschef Jan 

Moberg 
3.  Information - Västblekinge Miljö AB, VD Göran Sternsén 
4.  Delårsrapport 2015-08-31 
5.  Finansrapport per 2015-08-31 
6.  Resultatuppföljning tertial 2 2015 
7.  Ekonomisk månadsuppföljning september månad 2015 
8.  Motion om invandrarguide 
9.  Mottagande av gåva - tavla till Vägga gymnasieskola 
10.  Tillbyggnad av Ekegården för särskilt boende i Mörrum 
11.  Ombyggnad och upprustning av restaurangdel på Östralycke i 

Asarum 
12.  Entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden - 

Amanda Nilsson (S) 
13.  Entledigande från uppdraget som ledamot i kulturnämnden - 

Felicia Nokrach (S) 
14.  Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen - 

Emanuel Norén (M) och Magnus Sandgren (M) 
15.  Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden - Ida Lindgren (M) 
16.  Fyllnadsval av ersättare i valnämnden - Namn (M) 
17.  Fyllnadsval av ledamot och ersättare samt val av revisorsersättare 

i kommunalförbundet Sydarkivera 
18.  Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Roland Englesson 

(MP) 
19.  Fyllnadsval till Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Roland 

Englesson (MP) 
20.  Fyllnadsval av ledamot och ersättare i gymnasienämnden - 

Charlotte Lorentzen (MP) och Veronica Blåder (MP) 
21.  Fråga om personalpolitiken med anledning av uppsägningar inom 

socialförvaltningen - Anders Englesson (MP) 
22.  Anmälan av delegationsbeslut - november 
23.  Motion om cykelstrategi - Anders Englesson (MP) 
24.  Handlingar för kännedom, november 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-19 Dnr: 2015/4088 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Information om uppdatering av Netpublicator  
 

Förslag till beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Anna Persson informerar om ny funktion i Netpublicator som möjliggör att ha både 
”voteringsapp” och handlingar i Netpublicator tillgängliga samtidigt. 
 
För att få tillgång till denna funktion måste ipaden vara uppdaterad till iOS9. Den 2:e 
november mellan kl. 16.00 – 16.45 kommer det att finnas möjlighet att få hjälp med 
uppdateringen i Rådhussalen. Inga ipads kommer att uppdateras under pågående 
sammanträde i kommunfullmäktige från kl. 17.00. 
 
 
Bilagor 
1 Instruktioner till att använda Netpublicator och voteringsapp samtidigt 
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Instruktioner till att använda ”voterings”-appen tillsammans med Netpublicator 

 

1. Starta din ipad. 

Klicka på den blå appen ”Votering” 

 

 

 

 

2. Kontrollera att dina inloggningsuppgifter är inskrivna. 

Klicka sedan på den runda knappen för att återgå till hemskärmen. 
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3. Klicka på Netpublicator-appen 

 

 

4. Logga in med din PIN-kod 

 

 

5. Sätt fingret ute i högerkanten av skärmen och dra in mot mitten 
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6. I rullistan som du drar ut väljer du ”Safari” 

 

 

7. Logga in i ”voteringsappen” som vanligt 

 

 

8. Du kan välja vilken app du vill ha tillgång till i fliken. Det gör du genom att sätta 

fingret längst upp i fliken, i skärmens överkant och dra fingret neråt. 
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9. För att stänga fliken sätter du fingret i flikens vänstra kant och drar den tillbaka ut åt 

höger. 

 

 

10. Du kan när som helst dra ut fliken från höger och den öppnar sig på den sida du sist 

hade uppe. Navigera vid behov mellan apparna som i instruktionen ovan.  

För att lätt ha tillgång till ”voteringsappen” bör du alltså ha den öppen i fliken. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-22 Dnr: 2015/2120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Information - Miljöförbundet Blekinge Väst, förbundschef Jan Moberg 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Jan Moberg, förbundschef för Miljöförbundet Blekinge Väst informerar om förbundets 
nuvarande och framtida verksamhet.  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-22 Dnr: 2015/2120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Information - Västblekinge Miljö AB, VD Göran Sternsén 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Göran Sternsén, VD Västblekinge Miljö AB, informerar om bolaget nuvarande och framtida 
verksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den framlagda delårsrapporten med konstaterande att prognosen inte 
stämmer. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport per 2015-08-31 har upprättats av ekonomikontoret. 
 
Bilagor 
 
1 Dokumentet Delårsrapport 2015-08-31 
2 Delårsbokslut VA 2015-08.doc 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-22 Dnr: 2015/4004 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 228 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Delårsrapport 2015-08-31 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den framlagda delårsrapporten. 
 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport per 2015-08-31 har upprättats av ekonomikontoret. 
 
 
 
 
Bilagor 
1 Dokumentet Delårsrapport 2015-08-31 
2 Delårsbokslut VA 2015-08.doc 
3 Utlåtande avseende delårsrapport 2015 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
 
 
 
 
Hans Hyllstedt Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Redovisningschef 
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Förvaltningsberättelse 
 
Omvärldsanalys 
 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 

Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten har länge legat 
på en hög nivå kring 8 procent. Eftersom arbetskraften växt snabbt har tillväxten i sysselsättning 
inte varit tillräckligt hög för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. I och med att konjunkturen 
förbättras i år och nästa år bedöms efterfrågan på arbetskraft öka. Det är främst inom 
kommunsektorn som sysselsättningen bedöms öka men även i näringslivets tjänstebranscher 
och i byggbranschen väntas sysselsättningen stiga i god takt. Sammantaget bedöms den 
kommunfinansierade sysselsättningen öka med cirka 110 000 personer 2014–2019. Medan den 
totala sysselsättningen ökar med över 250 000 personer. År 2018 bedöms arbetslösheten vara 
nära 6 procent. 
 
SKL gör bedömningen att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin kommer i 
balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar.  
 
Statistiska centralbyrån (SCB) har ändrat sina prognoser vad gäller befolkningsförändring till 
följd av betydligt större flyktinginvandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och 
sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större. Den positiva effekten 
begränsas dock av svårigheter för flyktinginvandrarna att de första åren etablera sig på 
arbetsmarknaden. Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, 
barnomsorg, skola och socialtjänst. De närmaste åren är dessa kostnadsökningar betydligt 
större än de inkomsttillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Den genomsnittliga 
skattekraften i riket sjunker vilket innebär att inkomstutjämningsbidraget per invånare blir 
lägre. Källa: SKL: Makronytt 1/2015, cirkulär 15:23, 15:24 
 
 

Kommunsektorns utveckling och situation  
Eftersom befolkningen bedöms öka de närmaste åren innebär det även ökade kostnader för 
kommuner och landsting. De demografiska behoven beräknas i genomsnitt bli 1,7 procent, en 
ökning med 0,4 procent för kommunerna. Det är främst unga, personer i yrkesför ålder samt 85+ 
som ökar. Hur kommunernas ekonomi kommer att påverkas beror på den statliga ersättningen. 
Kostnaderna för flyktingmottagandet är ett statligt ansvar. SKL pekar på studier som visar att 
ersättningen, till exempel inom skolans område, inte täcker de faktiska kostnaderna.  
 
Även förändringar inom det allmänna pensionssystemet påverkar skatteunderlaget som 
minskar samtidigt som kommunsektorns pensionskostnader ökar de närmaste åren. Källa: SKL: 
Makronytt 1/2015, cirkulär 15:23 
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Vår kommuns utveckling januari-augusti 
 
Befolkningsstruktur och dess utveckling  
Befolkningsökningen fortsätter men ökningen är inte lika omfattande som 2014. Folkmängden i 
Karlshamns kommun har under de första sju månaderna ökat med 148 personer till 31 746. 
Befolkningsprognosen är 31 780 personer 31 december 2015. Kommunen har för perioden 
januari-juli ett negativa födelseunderskott och inrikes flyttöverskott. Invandringsöverskottet är 
positivt för kommunen. Karlshamn har en något lägre andel 6-15 åringar samt personer 19-64 
år i arbetsför ålder än riket. Andelen äldre, 65-79 år samt 80 år och äldre, är större än riket. 
Källa: SCB 
 
 

Näringsliv 
Antal verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 28 augusti 2015 till 2 672 stycken. 
Under perioden har 112 nya företag registrerats. (Källa UC). Under första halvåret har två 
industritomter sålts och diskussioner pågår med ytterligare intressenter. Projektet 
”Tillväxtorienterad samhällsplanering” har avslutats under perioden. CLUK, Centrum för 
livsmedelsutveckling, har överförts till Netport. Kommunen är med och finansierar ett regionalt 
projekt som drivs inom ramen för CLUK. 
 
 

Arbetsmarknad  
Arbetslösheten för personer 16-64 år har ökat i Blekinge i jämförelse med samma period förra 
året (juli månad). Utvecklingen i Karlshamn visar på motsvarande siffror. För riket som helhet 
har däremot arbetslösheten minskat och framför allt ses en minskning för ungdomar 18-24 år. 
Även i Blekinge och Karlshamn ses en minskning av ungdomsarbetslösheten men inte i samma 
omfattning som för riket. Källa: SCB 
 
16-64 år Juli 2015 

Antal 
% 

Juli 2014 
Antal 

% 

Förändring 
antal 

personer 

Förändring 
procentenhet 

Arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd, 
Blekinge 

7 429=8,1 % 7 160 =7,8 % + 269 + 0,3 

Arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd, 
Karlshamn 

1 423 = 
7,6 % 

1 377 = 
7,4 % 

+ 46 + 0,2 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2015-08-31 
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 78, fastslagit kommungemensamma mål för både 
verksamheten och ekonomin. Baserat på visionen som antagits av kommunfullmäktige har fem 
övergripande inriktningsmål för kommunkoncernen utarbetats för budget- och verksamhetsåret 
2015. Verksamhetsmål har utvecklats för att uppnå inriktningsmålen. Verksamhetsmålen följs 
upp med indikatorer. 
 

Inriktningsmål 1: - Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och 
framtidstro 
 
I maj 2015 antog kommunfullmäktige översiktsplan 2030 vilket ger kommunen tydlig 
prioritering i det fortsatta arbetet med planering av framtida Karlshamn. 
Arbetet med en ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår. 
Utveckling av moderna boendealternativ för äldre pågår. 
 
Verksamhetsmål: 
1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 
 
Indikatorer och målnivåer 2015 samt kommentarer efter augusti: 
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda 
boende (Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen”) 

88 
 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

92 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK) 90 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel brukare som är nöjda med första mottagandet 
(egen undersökning) 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt 
Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

89 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 
inom 4 år (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser) 

83 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (SCB och 
Skolverket, Öppna jämförelser) 

65 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för 
alla 
Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för 
bostadsändamål 

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Antal antagna detaljplaner, st 5 st Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats att bo och leva 
på 

65 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning 
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Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande 
till befolkningen i kommunen 

3,0 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen 
(KKIK-index) 

60 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel föräldrar som uppger att de känner sig trygga när barnen 
är i förskolan. 
(egen undersökning) 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan.  
(Öppna jämförelser. Mäts i årskurs 3, 5 och 8)  
Målnivå 2015 sätts i nivå med utfall i riket. 

93  Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. 
Andel trygga elever inom 
vuxenutbildningen uppgår till 98,6% 
(april/maj) 

 

Inriktningsmål 2: - Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamns 
kommun 
 
Omsorgsförvaltningens verksamheter har numera en gemensam ingång för att förenkla mötet 
för medborgaren och öka tillgängligheten. 
Projektering av ett nytt vattenverk vid Långasjön fortlöper enligt plan. 
 
Verksamhetsmål: 
2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö 
2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över en god kommunal 
service 
2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara 
delaktiga i samhället 
 
Indikatorer och målnivåer 2015 samt kommentarer efter augusti: 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en 
 attraktiv  och hållbar livsmiljö 
Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år) 

61 Återrapporteras i samband med årsbokslut 

Kommunens effektivitet i hantering och återvinning av 
hushållsavfall? (Index KKIK, Avfall Sverige) 

65 Återrapporteras i samband med årsbokslut 

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

90 % Återrapporteras i samband med årsbokslut 

Kommunens möjlighet att möta platsbehov av förskola, skola 
och särskilt boende. 
(egen undersökning)  

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 

Återrapporteras i samband med årsbokslut 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande över en god 
 kommunal service 
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga 
via e-post får svar inom två arbetsdagar? (KKIK) 

85 % Återrapporteras i samband med årsbokslut 

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

75 Återrapporteras i samband med årsbokslut 

Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i 
kommunens utveckling (Index KKIK) 

65 Återrapporteras i samband med årsbokslut 

Kvalitén i kommunens webbinformation till medborgarna 
(Index KKIK) 

80 Återrapporteras i samband med årsbokslut 

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter och 
 rättigheter att vara delaktiga i samhället 
Arbetslöshet bland ungdomar Långsiktigt mål är att halvera 
ungdomsarbetslösheten från år 2013 (28,7 %) till år 2017 
(14,4%) 

23,0 % Återrapporteras i samband med årsbokslut 
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Inriktningsmål 3: - Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten 
och upplevelser 
 
Stadsbiblioteket flyttar till Citygallerian och detta innebär bland annat en bemannad 
barnavdelning, en särskild bibliotekstjänst riktad mot barnbibliotek samt en kulturbyrå. 
Spontanidrottandet blir allt vanligare i dagens samhälle och spontanidrottsplatsen vid Österslätt 
är välbesökt.  

 
Verksamhetsmål:  
3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 
3:2 Kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av kultur- och 
naturupplevelser 
 
Indikatorer och målnivåer 2015 samt kommentarer efter augusti: 
Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur-, idrotts- och naturupplevelser 
Andel av barn och ungdomar som under skoltid tar del av de 
kulturaktiviteter som kulturenheten erbjuder.  
(egen undersökning) 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersök

n 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande 
utbud av kultur- och naturupplevelser 
Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB) 75 Återrapporteras i samband med 

årsbokslut 
Antal gästnätter i gästhamnarna, st + 5 % Återrapporteras i samband med 

årsbokslut 
Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
Karlshamn inkl gästhamnarna (SCB), st 

+ 5 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr) + 5 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 

Inriktningsmål 4: - Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 
Från årskurs 7 till och med gymnasieskolan har eleverna en egen dator. Planering pågår för 
införande av 1-1-satsningen till övriga elever inom grundskolan. 
Utvecklingsarbete med e-hälsa och e-tjänster har fortsatt och välfärdsteknik erbjuds för att öka 
självständigheten för medborgen/brukaren. 
 
Verksamhetsmål: 
4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med hjälp av digital 
teknik 
4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala medier samt energi 
 
Indikatorer och målnivåer 2015 samt kommentarer efter augusti: 
Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och 
självständighet med hjälp av digital teknik 
Antal bostäder med tillgång till minst 100 Mb/s som 
tillkommer  

450 st Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel företag och hushåll som har tillgång till minst 100 Mb/s 
bredband. Långsiktigt mål är att år 2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning) 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn. 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-skyddade handlingar 
som finns tillgängliga via kommunens webbplats 

100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom transport och logistik, digitala 
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medier samt energi 
Sysselsättning inom branscherna logistik, transport, digitala 
medier samt energi 

Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Antal nya arbetstillfällen inom branscherna logistik, transport, 
digitala medier samt energi. 

35 nya 
arbetstillf

. 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 

Inriktningsmål 5: - En effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
Samplanering mellan nämnder och förvaltningar har ökat vilket leder till förbättringar av 
arbetsprocesser, ökad förståelse för varandras uppdrag och ett gemensamt ansvar för helheten. 
Fortsatt implementering och utveckling av Kompass Karlshamn. 
 
Verksamhetsmål: 
5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 
5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget 
och omvärldsbevakning 
5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

 
Indikatorer och målnivåer 2015 samt kommentarer efter augusti: 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
Sjukfrånvaro dagar/anställd Samma 

nivå som 
2013 

Totalt för kommunen ökar sjuk-
frånvaron i förhållande till jan-juni 
tidigare år.  
2015: 13,12 dagar per anställd 
2014: 12,01 dagar per anställd 
2013: 11,07 dagar per anställd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
redovisar dock en minskning av 
sjukfrånvaron jämfört med 2013 

Andel chefer som stannar minst fyra år i samma enhet.  Målnivå 
sätts efter 

första 
undersökn 

Idag ses en ökad personalomsättning 
på chefsnivå, risk att målnivån ej nås. 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt 
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 
Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som 
resulterar i konkreta förändrings- och förbättringsarbeten  

85 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 
Soliditet minst 60 % på en femårsperiod (ansvarig nämnd = 
KS) 

60 % 67,7 %, målet uppnås med god 
marginal 

Koncernsoliditet minst 25 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 

33 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Överskottsgrad genomsnitt 2 % på en femårsperiod (ansvarig 
nämnd = KS) 

2,0 % 1,4 %, målet uppnås inte beroende på 
ett negativt resultat 2015. 

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot 
maj månads prognos) 

100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 80 % De mätningar som har genomförts 
under året visar på att avtalstroheten 
är lägre än 80 %.  Återrapporteras 
slutgiltigt i samband med årsbokslut 

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger 
gränsen för direktupphandlingar ska konkurrensutsättas 

100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

-�19�-



 

 

 9 (24) 

Energianvändning i kommunala verksamheter Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt 100 % 100 % 
Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av 
totala antalet bilar (KKIK)  

50 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv.  

Minsk-
ning med 

10 % 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja) Minsk-
ning med 

10 % 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 25 % Mätning efter augusti visar på 27,9 % 
inköpta ekologiska livsmedel. 
Årsprognos beräknas bli 25 % 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda Målnivå 
sätts när 
2014 är 

känt 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 
 
 

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

Resultatet 
Medel från resultatutjämningsreserven, 13,9 mnkr, behövdes för att klara balanskravet 2014. 
Det faktiska utfallet efter 8 månader vad avser driftredovisningen, blev minus 8,3 mnkr, vilket 
ska jämföras med 0 mnkr för motsvarande period år 2014. Helårsprognosen år 2015 indikerar 
att kommunen inte kommer att klara balanskravet. Helårsprognosen för år 2015 är ett 
ekonomiskt resultat på minus 9,4 mnkr vilket motsvarar en överskottsgrad på minus 0,6 %. 
Genomsnittet för de sista fem åren blir 1,4 % i delårsrapporten.  De finansiella målen avseende 
en resultatnivå på i genomsnitt 2 % under en femårsperiod uppnås inte. 
 
Det prognostiserade helårsresultatet på minus 9,4 mnkr, jämfört med budgeterat helårsresultat 
på 1,8 mnkr, beror främst av följande utfall för skatter och bidrag samt sämre utfall för 
omsorgsnämnden.  
 
Prognosen för 2015 års investeringar beräknas hamna på 129 mnkr (varav VA 26 mnkr), vilket 
är 13 mnkr högre än den budgeterade nivån på 116 mnkr. 
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Beslut om RUR- Resultatutjämningsreserv 
Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2013 att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven byggs inom ramen för det egna 
kapitalet och disposition eller avsättning påverkar inte kommunens finansiella resultat utan 
endast balanskravsresultatet. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst 
ett belopp som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Karlshamns kommun 
ska reservera medel upparbetade 2010-2012 vilket innebär att ingående balans beräknas och 
beslutas av kommunfullmäktige under räkenskapsåret 2013. Uttag ur reserven gjordes 2014 
med 13,9 mnkr.  
 
 

Balanskravet 
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2015 samt budget 2016. Beräkning har 
även gjorts av resultatutjämningsreserven (RUR) för 2012. Kriterierna för att kunna använda 
RUR 2015 bedöms inte kunna uppfyllas vilket innebär att det prognosticerade 
balanskravsresultatet är -9,1 mnkr. 

 

 2012 2013 2014 
Prognos 

2015 
Budget 

2016 

Skatteintäkter inkl 
utjämning, mnkr 

1 475 1 540 1 586 1 642 1 716 

1 % av skatteintäkter, ut-
jämning och kommunal 
fastighetsavgift 

14,8 15,4 15,9 16,4 
 

17,2 
 

Årets resultat 43,6 47,7 -13,9 -9,4 8,2 

Realisationsvinster -0,2 0,0 -3,0 -0,5 0 

Realisationsförluster 0,0 0,0 2,7 0,7 0 

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

Krav på återställande av 
tidigare resultat 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

43,3 47,8 -13,9 -9,1 8,2 

Medel till 
resultatutjämningsreserv 

-28,6 32,4 0,0 0,0 0,0 

Medel från 
resultatutjämningsreserv 

0 0 13,9 0,0 0,0 

Årets 
balanskravsresultat 

14,8 15,4 0,0 -9,1 8,2 

Ackumulerad reserv 102,0 134,4 120,5 120,5 111,4 

 
 

Kapacitet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. På balansdagen 2015-08-31 var 
kommunens soliditet, med hänsyn till pensionsredovisningen enligt blandmodellen 65,1 %. 
Motsvarande period föregående år var utfallet 69 %. Genomsnittet för de sista fem åren blir 67,7 
%. När hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelser, inom linjen beaktas blir utfallet i 
stället 22,3 %. Motsvarande period föregående år var utfallet 21 %.  
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Risk 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. 
Likviditeten uppgick till 84 mnkr per 2015-08-31 vilket ska jämföras med 141 mnkr vid 
motsvarande tidpunkt år 2014.  
 
Pensionshantering 
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelser med totalt 33,8 mnkr inkl 
särskild löneskatt. Kommunen har en försäkringslösning hos KPA Pensionsförsäkring. Efter år 
1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
 
Borgensåtagandet och låneskuld 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 435 mnkr per 2015-08-31 vilket är en minskning 
med 2 mnkr sedan årsskiftet (1 437 mnkr).  Borgensåtagandena är främst hänförbara till kom-
munens dotterbolag. 
 
Låneskulden har ökat under 2015 då nyupplåning skett med 25 mnkr till följd av att 
investeringsnivån är hög i kommunen. Låneskulden uppgår till 243 mnkr per 2015-08-31 
augusti vilket ska jämföras med 218 mnkr vid senaste årsbokslutet. Amortering har gjorts med 
0,5 mnkr. Omsättning av lån har gjorts med 28 mnkr. 
 
 

Kontroll 
Med kontroll avses hur väl upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god 
följsamhet mot budget ger goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Risk och 
kontroll hänger samman då de båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
Detta redovisas nedan i periodiserad driftredovisning per 2015-08-31, driftredovisning 
prognos helår samt i investeringsredovisning per 2015-08-31. 

 
 

Driftredovisning periodiserad per 2015-08-31 (tkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 periodiserad budget avseende nettokostnader 
 redovisade nettokostnader med hänsyn tagen till periodiseringar 
 nettokostnader i procent av periodiserad nettobudget 
 prognos över förväntad budgetavvikelse vid årets slut, + överskott, - underskott 
 periodiserad nettokostnad per 08-31 
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Driftredovisning periodiserad per 2015-08-31 
 

Nämnd 
Periodiserad 
nettobudget 
2015-08-31 

Periodiserad 
nettokostnad 
2015-08-31 

Netto-
kostnad 

i % 

Prognos 
avvikelse 

2015-12-31 

Periodiserad 
nettokostnad 
2014-08-31 

Kommunfullmäktige -1 431 -1 932 135 0 -1 291 
Överförmyndarnämnd -2 109 -2 112 100 0 -1 865 
Valnämnd -43 -19 44 0 -1 335 
Kommunrevision -945 -725 77 0 -900 
Kommunstyrelse -95 298 -96 134 101 200 -82 244 
Festivalkommitté -2 375 -2 375 100 0 -2 221 
BUS nämnd -350 113 -349 707 100 610 -327 939 
Gymnasienämnd -103 295 -103 421 100 -190 -91 261 
NAV nämnd 0 0 0 0 -24 542 
Kulturnämnd -16 733 -16 669 100 97 -15 881 
Teknisk nämnd -49 764 -47 069 95 0 -58 364 
Byggnadsnämnd -4 603 -4 014 87 860 -4 467 
Fritidsnämnd -34 529 -33 778 98 0 -31 230 
Omsorgsnämnd -391 202 -395 033 101 -5 029 -365 005 
Socialnämnd -60 591 -64 819 107 -326 -61 153 

Summa nämnder -1 113 032 -1 117 808 100,4 -3 778 -1 069 699 

      

Finansförvaltning      

Pensionering mm -23 197 -23 197 100 0 -22 013 

Kalkylerade kapital-
kostnader 

23 871 23 871 100 0 24 235 

Skatter, generella 
statsbidrag 

1 099 581 1 094 699 100 -7 323 1 059 437 

Finansiella intäkter 5 979 5 978 100 -2 4 426 

Finansiella kostnader -5 705 -6 137 108 -647 -8 284 

Avskrivning fordr. -133 -133 100 0 -133 

Jämförelsestörande 
poster 

14 949 15 483 104 533 18 275 

Anslag till förfogande -1 099 -1 099 100 0 -876 

Summa 
finansförvaltning 

1 114 245 1 109 464 99,6 -7 439 1 075 066 

      

TOTALT NETTO 1 213 -8 344  -11 217 5 367 

 
 
 
 
 
 
 

-�23�-



 

 

 13 (24) 

Driftredovisning prognos helår (tkr) 
 

Nämnd 
Årsbudget 
2015 netto 

Årsprognos 
per 151231 

Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 147 -2 147 0 

Överförmyndarnämnd -3 164 -3 164 0 

Valnämnd -64 -64 0 

Revision -1 417 -1 417 0 

Kommunstyrelse -142 490 -142 290 200 

Festivalkommitté -3 563 -3 563 0 

BUS nämnd -525 170 -524 560 610 

Gymnasienämnd -154 942 -155 132 -190 

Kulturnämnd -25 100 -25 003 97 

Teknisk nämnd inkl VA -73 765 -73 765 0 

Byggnadsnämnd -6 905 -6 045 860 

Fritidsnämnd -52 675 -52 675 0 

Omsorgsnämnd -586 803 -591 832 -5 029 

Socialnämnd -90 886 -91 212 -326 

Summa nämnder -1 669 091 -1 672 869 -3 778 

 

Finansförvaltningen 
Årsbudget 
2015 netto 

Årsprognos 
per 151231 

Avvikelse 

Pensionskostnader netto -41 795 -41 795 0 
Justering arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar mm 7 000 7 000  0 
Kalkylerade kapitalkostnader inkl VA 122 034 122 034 0 
Ränta, aktier och andelar -4 255 -4 255 0 
Avskrivningar inkl VA -86 228 -86 228 0 
Anslag till förfogande:    
- Kommunfullmäktige -600 -600 0 
- Kommunstyrelse -1 506 -1 506 0 
Skatteintäkter 1 328 871 1 327 450 -1 421 
Generella statsbidrag och utjämning 320 500 314 598 -5 902 
Jämförelsestörande post, socialstyrelsen 4 057 4 057 0 
Jämförelsestörande post, kommuninvest 5 500 5 500 0 
Jämförelsestörande post, AFA-medel 13 600 13 600 0 
Finansiella intäkter 8 855 8 855 0 
Finansiella kostnader -4 303 -4 952 -649 

SUMMA FINANSIERING 1 670 911 1 663 473 -7 438 

    

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTALT 1 820 -9 396 -11 216 

 
 

Kommentarer till nämndernas utfall vid negativ årsprognos 
 
Gymnasienämnd 
Beräknat underskott med 3 mnkr för vuxenenheten beror på att Lärcenters verksamhet har 
svårigheter att anpassa sig efter ny och lägre nivå för statsbidragen. Samtidigt beräknas 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ge överskott beroende på bättre utfall för bl a interkom-
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munala ersättningar. Gymnasienämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över verksam-
heten för att komma till rätta med underskottet. 
 
Socialnämnd 
Socialnämndens största avvikelse finns inom verksamheterna Institutionsplaceringar Barn – och 
familj samt Insatser för vuxna. Förvaltningen arbetar med att finna lösningar på hemmaplan och 
på sikt påvisa ett bättre resultat. Intentionerna är att ha budget i balans vilket bör nås genom 
arbetet inom Socialpsykiatrin samt genom arbetet på hemmaplan för vuxna missbrukare. 
 
Omsorgsnämnd 
Förvaltningen konstaterar att verksamheterna Stöd och Service och Hälso- och sjukvård inte 
kommer att balanseras fullt ut för 2015. Förvaltningen ska omgående vidta en rad åtgärder och 
eventuellt justera den aktuella prognosen innan omsorgsnämnden gör en vidare framställan till 
kommunfullmäktige. 
 
Finansförvaltning 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 7,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror främst 
på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s senaste prognos 150815. 
 
 

Kommentarer till nämndernas utfall vid positiv årsprognos 
 
Nämnd för barn, ungdom och skola 
Ekonomisk pluseffekt av beslutade anpassningsåtgärder. 
 
Kulturnämnd 
En anledning till beräknad ekonomisk positiv avvikelse är minskade mediainköp. 
 
Byggnadsnämnd 
Nämndens positiva budgetavvikelse är en direkt följd av vakanta tjänster, tjänstledig personal 
och partiella ledigheter. Kompenseras till del med köp av tjänster.  
 
Kommunstyrelsen 
Mindre budgetöverskott hänförligt till pågående projekt. 
 
 
 

Investeringsredovisning 
 

Sammanställningen visar för varje nämnd 
 
 budgeterad nettoinvestering för hela året 
 nettoinvestering enligt redovisningen per 2015-08-31 
 beräknad nettoinvestering per 205-12-31 (hela året) 
 prognosavvikelse per 2015-12-31 
 
 
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till 129 mnkr, vilket är 13 mnkr högre 
än den budgeterade nivån som uppgår till 116 mnkr. Avvikelsen beror främst på förändringar i 
kommunstyrelsens exploateringsprojekt Östra Piren, Vettekulla och Logistik Karlshamn. 
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Nämnd, tkr Netto-
investering 

enligt budget 

Nettoin- 
vestering per 
2015-08-31 

Beräknad 
nettoinvestering 
per 2015-12-31 

Prognos-
avvikelse 

2015-12-31 
Kommunstyrelse 4 974 -6 146 -5 790 -10 764 
BUS nämnd -9 700 -5 595 -9 700 0 
Gymnasienämnd -6 900 -2 654 -6 650 250 
Kulturnämnd -2 270 -737 -2 270 0 
Teknisk nämnd -39 797 -23 597 -42 885 -3 088 
Teknisk nämnd VA -26 151 -8 462 -26 151 0 
Byggnadsnämnd -150 -64 -150 0 
Fritidsnämnd -24 499 -11 274 -23 635 864 
Omsorgsnämnd -10 803 -1 210 -10 803 0 
Socialnämnd -1 000 -118 -1 000 0 
     
Summa -116 296 -59 856 -129 034 -12 738 

 
Kort om de största investeringsprojekten  
Logistik Karlshamn Industriområde. Inkomstprognos sänkt till 0,6 mnkr. Ytterligare slutförda 
försäljningar under 2015 är inte troliga. Utgiftsprognos 3 mnkr. Det kan bli aktuellt att 
iordningställa ett delområde för något mindre industritomter. 
 
1322 Norra infarten, cirkulation. Byggnation av Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömma-
rondellen planeras vara klar vid årsskiftet 2015/16. Budgeterade utgifter var -5,7 mnkr och 
totala utgifter för projektet beräknas uppgå till -11,1 mnkr. Budgeten utökades med -1,3 mnkr i 
överskottshanteringen och tekniska nämnden har begärt ytterligare -4,1 mnkr av 
kommunfullmäktige p g a ökade utgifter för flyttning av ledningar i samband med byggnation. 
 
1153 Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet). Byggnation av Asarums Bildningscenter 
(Stenbackanavet) som påbörjades våren 2012 togs i bruk till läsåret 2014/15 och idrottshall 
stod klar januari 2015.  Ekonomiskt har projektet hållit sig inom tilldelad ram. Budgeterade 
byggutgifter var -185,7 mnkr och projektet har lämnat ifrån sig 7,6 mnkr i samband med 
överskottshantering och väntas få ett plusresultat på ytterligare 0,3 mnkr. 
 
Ventilation Väggahallen. Oförutsedda kostnader för bl a ändring av planerade kanaldragningar, 
flytt av aggregatsplacering och asbestsaneringar. 
 
2603 Labbsalar Väggaskolan. Ombyggnad av labbsalar hus D på Väggaskolan som påbörjades 
2014 är klar i september månad. Projektet beräknas överskrida budgeterade utgifter på -8,3 
mnkr med -1,4 mnkr p g a tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten. 
 
Åtgärder avlopp. Utdragen tillståndsprocess överföringsledning från nuvarande Mörrums 
avloppsreningsverk till Sternö avloppsreningsverk kan leda till att anslaget inte kommer att 
användas fullt ut i år. Hur stor avvikelsen blir vet vi inte förrän till hösten. 
 
Åtgärder vatten. Flera projekt pågår, bla utbyte av styr- och reglersystem. Prognosen är att hela 
budgeten kommer att användas. 
 
VA-utbyggnad. Kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsområde för vatten och avlopp är 
överklagat av fastighetsägare i Matvik/Hällaryd. Samtidigt har VA-enheten inte fått klart med 
alla markägare i Matvik/Hällaryd. Försenad byggstart kommer att påverka främst utgiftssidan. 
Nytt vattenverk. Försening av markköp. Partneringupphandling pågår. Färdigt förfrågningsun-
derlag finns för godkännande och annonsering. Budget kommer att upparbetas. 
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Kort om de investeringsprojekt som inte bedöms genomföras 
Östra Piren. Enligt uppgift kommer projektet med ytterligare etapputbyggnad av forskarbyn att 
ägna sig åt projektering under hösten och byggstart sker till våren 2016. Bedömningen är därför 
att kommunens del i projektet omfattande markarbeten mm inte heller byggstartas under 
hösten. Även budgeterade inkomster (tomtförsäljning samt bidrag till markarbeten) förskjuts 
därmed.  
 
 

Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Resultatet för koncernen per 2015-08-31 är 19,6 mnkr (-0,6 mnkr motsvarande period år 

2014). Helårsprognosen för koncernen är 3,3 mot budgeterade 1,2 mnkr. Den ekonomiska 

situationen i koncernen efter årets två första tertial pekar därmed på ett årsresultat som är 2,1 

mnkr bättre än budgeterat. Koncernbidrag av planerad storlek skall kunna lämnas till Stads-

vapnet i Karlshamn AB. Moderbolaget kan därigenom säkerställa sina räntebetalningar. Lång-

fristiga externa skulder i moderbolaget är f n 286 mnkr. 

 

Resultat före skatt, tkr 2014-08-31 2015-08-31 Prognos 2015 

Karlshamn Energi 4 050 8 304 9 629 
Karlshamnsbostäder 9 726 15 787 3 000 
Karlshamns Hamn -4 209 5 709 7 000 
Karlshamnsfastigheter -4 085 -3 993 -5 139 
Moderbolaget -6 111 -6 159 -11 214 
    
Koncernen - 629 19 648 3 276 

 
 

Personalberättelse 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun vägleds av följande verksamhetsmål 

fastställt av kommunfullmäktige: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare 

med professionella och engagerade medarbetare 

 Nämndmålet för Kommunstyrelsen utifrån ovan är att: Kommunen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare. 
 
De prioriterade aktiviteterna/insatserna under 2015 är: 

 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 
 

Indikatorerna som är kopplade till nämndmålet är: 
1. Antal timmar som görs av timavlönade under året (Målnivå: minskning) 
2. Sjukfrånvaron (KF) (Målnivå: minskning till 2013-års nivå) 

3. Personalomsättning – chefer (KF) (Målnivå: minst 4 år som chef i samma enhet) 
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4. Flexibla arbetstidslösningar (Målnivå: 3 pilotprojekt startas/testas) 

 
Samtliga indikatorer hänger ihop och därmed också insatserna/aktiviteterna som krävs för att 
uppnå målnivån. Samtliga indikatorer kräver uthållighet och ett långsiktigt arbete. Indikatorerna 
1 och 4 bedöms uppnås under året medan indikatorerna 2 och 3 bedöms ej göra det. 
 
 

Insatser/Aktiviteter 

1. Semestervikarier månadsanställs 
Under sommarsemestern har semestervikarierna till största del månadsanställts, vilket har 
gett en positiva effekter genom bl a minskad administration för både medarbetare, chefer och 
central administration samt ett minskande av antal timmar som görs av timavlönade under 
2015. 
 
2. Önskad sysselsättningsgrad 
Att erbjuda önskad sysselsättningsgrad är ett långsiktigt arbete som kräver planering och en 
mogenhet inom organisationen. Omsorgsförvaltningen har under året utökat sitt lokala 
kollektivavtal om önskad sysselsättningsgrad till att nu omfatta hela omsorgen, vilket bedöms 
ge effekt redan i slutet av året men framförallt nästa år och framöver. Arbetet med 
omreglering av tjänst istället för långvariga partiella tjänstledigheter har inte varit så aktivt 
under året, främst på grund av att ordinarie förvaltningschefstjänster varit vakanta inom 
både utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna. 
 
3. Handlingsplaner/analys AHA-enkät 
Arbetet med handlingsplaner och analys av svar utifrån AHA-enkäten sker löpande på 
arbetsplatsnivå. Uppföljning av arbetet med handlingsplanerna sker i den årliga 
arbetsmiljörapporten.  
 
4. Gemensam temadag 
Gemensam temadag där förvaltningscheferna presenterade sina strategier utifrån mål och 
indikatorer i Kompass Karlshamn genomfördes i februari 2015. 
 
5. Träffa nya chefer i workshop 
Aktiviteten är ännu ej genomförd. Fokus under året har varit insatser kring ”tema ledarskap”, 
ett dialogforum för chefer i mindre grupp, samt att strukturera upp vilka återkommande 
interna utbildningsinsatser som genomföras för chefer. Möjlighet till mentorskap och 
coachning av nya chefer har också formaliserats genom en checklista till introduktion av nya 
chefer. 
 
6. Ökat fokus på bemanningsplanering och statistik/uppföljning 
Exempel på insatser som görs för att öka fokus på bemanningsplanering och uppföljning är:  
 Omsorgsförvaltningen hanterar numera bokning av arbetspass via TimeCare.   

Detta medför en ökad kontroll på hantering av timavlönad personal. 
 Biblioteket har på försök infört en kombinerad arbetstidsmodell med 

tvättstugeschema och flextid.  
 Inom barnomsorgen pågår ett försök med bemanningsplanering med målet 

minskad vikariehantering.  
 Den centrala personalavdelningen startar under hösten upp ett arbete med 

utveckling av personalekonomiska nyckeltal. 
  
7. Införande av ledarskaps- och medarbetarpolicy 
En policy gällande ledarskap och medarbetarskap är antagen av Koncernledningsgruppen 
utifrån den av kommunfullmäktige antagna personalpolitiken. Ett fortsatt arbete med 
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implementering av policyn kommer att ske via den årliga chefsdagen den 9/10-2015 samt via 
chefsträffar där kommundirektör och personalchef träffar samtliga chefer i mindre grupper 
under våren 2016. 

 
Kommunens största utmaningar 
En av de största utmaningarna som Karlshamns kommun delar med stora delar av Sverige är 
mottagandet av nyanlända. Vi vet att antalet kommer att öka men det är osäkert hur många 
som faktiskt kommer till kommunen, vilket påverkar organisationens förmåga till snabb 
förändring. Kommunen arbetar med aktivt deltagande i bland annat det nyetablerade 
Migrationscentret i Svängsta och med samverkan med arbetsförmedlingen. Förvaltningarna 
har fått ett uppdrag av den politiska ledningen att samplanera sina arbetsinsatser.  
 
Antalet barn med behov av extra anpassningar och stöd ökar. Antalet orosanmälningar som 
gäller barn och unga har nästan fördubblats sedan föregående år. Samsyn och samverkan 
mellan skola och socialnämndens verksamheter behöver utvecklas. 
 
Antalet yngre och äldre i Karlshamn ökar vilket påverkar behovet av förskola, skola och 
insatser inom stöd i ordinärt boende och särskilt boende. Dessutom ses ökade och förändrade 
behov för personer med funktionsnedsättning. 
 
Möjligheterna att rekrytera rätt utbildade medarbetare minskar vilket är ett bekymmer. 
Främst lärare, förskollärare, chefer alla områden, sjuksköterskor och socionomer men även 
undersköterskor börjar bli svårrekryterade. Vi ser behov av att behålla våra goda och 
engagerade medarbetare genom strategiskt arbete med löneöversyn 2016 samt att främja 
extra goda arbetsinsatser. 
 

Ekonomisk framtidsbedömning 
För 2015 är resultatet budgeterat till 1,8 mnkr men i dagsläget är prognosen minus 9,4 mnkr. 
Det blir svårt att nå ett nollresultat för 2015. Många åtgärder och förändringar är i gång för att 
minimera årets prognostiserade förlust. 
 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas och fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och 
välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. I början av perioden 
bedöms räntekostnaderna bli något lägre än tidigare beräkningar för att sedan öka i takt med 
ökad investeringsnivå. 
 
För att klara finansieringen under 2016 föreslås att försäljning av anläggningstillgångar sker 
som beräknas ge reavinster motsvarande 31 mnkr samt att verksamhetseffektiviseringar måste 
genomföras i samtliga nämnder med 13 mnkr. 
 
Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar utveckling 
handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och kostnaderna utifrån antalet invånare 
och åldersstruktur bidrar till detta. 
 
Genom Kompass Karlshamn, som KF beslutade om 2014-06-16, arbetar kommunen nu med 
styrning, uppföljning och kvalitet av verksamheten på ett resultatbaserat sätt. Tanken är att få 
ett tydligare medborgarperspektiv än tidigare.  

 
 
Hans Hyllstedt  Ulrika Hägvall Lundberg  Anette Ericson 
Ekonomichef                          Redovisningschef  Verksamhetscontroller 
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VÅRA RÄKENSKAPER PER 2015-08-31 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
I delårsrapporten per 2015-08-31 har använts samma redovisningsprinciper som i årsredo-
visning 2014.  
 
Kommunen följer den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från Sveriges 
kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
 
Anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som investeringsinkomst. 
 
Exploateringsverksamhet, redovisas ej som omsättningstillgång utan som anläggningstillgång. 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Vi bedö-
mer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationen. 
 
Värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket begränsad 
omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. Inventering av förråd sker per 
2015-12-31. 
 
Preliminära slutavräkningen för 2014 och 2015 periodiseras med 8/12 av beloppet i SKL 
prognosen 2015-08-15. Prognoserna varierar över tiden och vi hänvisar därför till försiktig-
hetsprincipen. Hela utfallet, enligt prognosen, finns med i kommunens helårsprognos över 
resultatet. Uppgift om slutligt skatteutfall kommer i november. 
 

 
RESULTATRÄKNING  
 

Resultaträkning periodiserad 
(mnkr) 

Periodiserad 
budget 66,7 % 

Utfall per 
2015-08-31 

Utfall per 
2014-08-31 

Verksamhetens intäkter 433,0 458,2 452,5 

Verksamhetens kostnader -1 491,9 -1 521,9 -1 467,6 

Avskrivningar -57,5 -57,5 -56,3 

Verksamhetens nettokostnad -1 101,5 -1 121,2 -1 071,5 

    

Skatteintäkter, statsbidrag mm 1 099,6 1 094,7 1 062,7 

Finansiella intäkter 6,0 6,0 3,9 

Finansiella kostnader -2,9 -3,3 -4,3 

Jämförelsestörande poster, not 9 14,9 15,5 9,2 

Resultat före extraordinära poster 1,2 -8,3 0,0 

    

Extraordinära intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 

    

RESULTAT 1,2 -8,3 0,0 

    

-�30�-



 

 

 20 (24) 

Kommentarer 
Totalt visar resultaträkningens periodiserade utfall ett underskott på 8 mnkr. Det är 9 mnkr 
sämre än budgeterat, varav hälften härrör från nämnderna och hälften från finansförvaltningen 
Förra året var utfallet 0 mnkr. Interna poster ingår i såväl budget som utfall. 
 

RESULTATRÄKNING helårsprognos (mnkr) 
Årsbudget 
2015 netto 

Årsprognos 
per 151231 

Verksamhetens intäkter  649,5 691,7 

Verksamhetens kostnader -2 238,0 -2 283,9 

Avskrivningar -86,2 -86,2 

Verksamhetens nettokostnad -1 674,7 -1 678,4 

   

Skatteintäkter, statsbidrag mm  1 649,4 1 642,0 

Finansiella intäkter 9,0 9,0 

Finansiella kostnader  -4,3 -5,0 

Jämförelsestörande poster 22,4 23,0 

Resultat före extraordinära poster 1,8 -9,4 

   

Extraordinära intäkter och kostnader 0,0 0,0 

RESULTAT 1,8 -9,4 

 
 
Totalt visar resultaträkningens helårsprognos ett underskott på 9,4 mnkr. Det är 11,2 mnkr 
sämre än budgeterat (1,8 mnkr). Nämnderna redovisar att budgeten totalt sett kommer att ge 
ett underskott med 3,8 mnkr. Utfallet för skatter/bidrag beräknas bli 7,4 mnkr sämre än budget. 
Interna poster ingår i såväl budget som utfall. 
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KASSAFLÖDESANALYS  
Kassaflödesanalysen redovisar hur verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat lik-
vida medel. 
 
 

KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) 
periodiserad samt årsprognos och 
årsbudget  

Utfall 
2015-08-31 

Utfall 
 2014-08-31 

Årsprognos 
2015, netto 

Årsbudget 
2015, netto 

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster -8,3 0 -9,4 1,8 
Avskrivningar, not 1 57,5 56 86,2 86,2 
Reavinst 0,5 0 0,5 0,5 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

49,7 56 77,3 88,5 

     
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

    

Ökning/minskning av varulager 0 0 0 0 
Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar, not 2 

37,0 50 0 0 

Ökning/minskning av kortfristiga 
skulder, not 6 

-71,4 -42 0 0 

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

-34,4 8 0 0 

 

     
Investeringsverksamhet     
Förvärv av materiella anläggnings-
tillgångar (nettoinvestering), not 1 

-59,9 -63 -129,0 -116,3 

Avyttring/ minskning av materiella 
anläggningstillgångar, not 1 

0,0 53 0,0 0,0 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

0,0 0 0,0 0,0 

Avyttring/ minskning av finansiella 
anläggningstillgångar 

0,0 0 0,0 0,0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 

-59,9 -10 -129,0 -116,3 

     
Finansieringsverksamhet     

Upptagna lån 25,0 0 70,0 89,0 
Långfristiga fordringar                            0 0 0 
Amortering av låneskulder, not 5 -0,5 -1 -1,0 -2,0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 

24,5 -1 69,0 87,0 

     
Årets kassaflöde -20,1 53   
     
Likvida medel vid årets början, not 2 105,0 88   
Likvida medel per – 08-31, not 2 84,9 141   
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -20,1 53   
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BALANSRÄKNING  
 

TILLGÅNGAR (mnkr) 
 

INGÅENDE 
BALANS  

 (2015-01-01) 

UTGÅENDE 
BALANS 

 (2015-08-31) 

UTGÅENDE 
BALANS 

 (2014-08-31) 
Anläggningstillgångar, not 1    
- mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

1 140 1 101 1 126 

- maskiner och inventarier 120 101 97 
- årets investeringar 0 60 13 
Finansiella anläggningstillgångar 182 183 182 
Summa anläggningstillgångar 1 442 1 445 1 418 
    
Omsättningstillgångar, not 2    
Förråd mm 0 0 0 
Fordringar 139 77 77 
Kassa och bank  105 85 141 
Summa omsättningstillgångar 244 162 218 
    
Summa tillgångar 1 686 1 607 1 636 

    
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER (mnkr) 

   

Eget kapital, not 3 1 117 1 109 1 131 
- varav kommunen 1 113 1 104 1 128 
- varav vatten och avlopp 3 5 3 
- varav ack reserv RUR 120,5 120,5 130 
    
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser, not 4 

6 6 7 

    
Skulder    
Långfristiga skulder, not 5 218 242 218 
Långfristiga skulder VA-fond 0 0 0 
Kortfristiga skulder, not 6 345 229 241 
Poster ej i Economa, periodisering 
not 8 

 21 40 

Summa avsättningar och skulder  569 498 506 
    
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

1 686 1 607 1 636 
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PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER (mnkr) 
(not 7) 

INGÅENDE 
BALANS (2015-

01-01) 

UTGÅENDE 
BALANS (2015-

08-31) 

UTGÅENDE 
BALANS (2014-

08-31) 
Ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte har 
tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 

750 736 782 

    
Övriga ansvarsförbindelser    
Borgens- och övriga 
ansvarsförbindelser 

1 437 1 435 1 457 

    
Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

2 187 2 171 2 239 

 
 
 
Noter  
 

Not 1 Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har ökat med 3 mnkr från årsskiftet. Här ingår hittills under året 
gjorda nettoinvesteringar på 60 mnkr minus avskrivningar på 57,5 mnkr. De finansiella 
tillgångarna har ökat med 0,1 mnkr vilket består av utdelning från Södra. 

 
Not 2  Omsättningstillgångar   

Kommunens kassalikviditet (kassa, bank och plusgiro) uppgår 2015-08-31 till 85 mnkr. 
Fordringarna har minskat från 139 mnkr vid årets början till 77 mnkr per 2015-08-31. 
 

Not 3  Eget Kapital 
                       Det egna kapitalet har  justerats med  -8 mnkr motsvarande resultatet enligt   

resultaträkningen per 2015-08-31. Det prognosticerade helårsresultatet är -9,4 mnkr. 
 

Not 4               Avsättningar för pensioner  
Utifrån fastställda pensionskostnad, uppgift från KPA, sker bokning av pensionskostnaden i 
december. Löpande under året bokförs pensionskostnader beräknad på % av lönesumman. 
Detta gäller pensionsutbetalningar avseende särskild avtalspension, visstidspension samt 
pensionsförsäkring FÅP. På dessa belopp beräknas särskild löneskatt med 24,26 %.  

 
Not 5               Långfristiga skulder 

Under perioden januari - augusti 2015 har återupplåning skett med 28 mnkr och 
nyupplåning med 25 mnkr samt amortering med 0,5 mnkr. Budgeterad upplåning uppgår för 
år 2015 till 0 mnkr (budgeterad låneskuld 156 mnkr). Budgeterad amortering uppgår för år 
2015 till 0,5 mnkr.  
 

Not 6               Kortfristiga skulder 
                         De kortfristiga skulderna har minskat från 345 mnkr vid årets början till 230 mnkr per  
                         2015-08-31. 

 
Not 7               Panter och ansvarsförbindelser 

Intjänade pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  Per 2015-08-31 
uppgår ansvarsförbindelsen till 736 mnkr. Motsvarande belopp per helår 2015 beräknas bli 
728 mnkr. Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
 
Övriga ansvarsförbindelser avser främst borgensförbindelser hänförbara till moderbolag 
samt helägda dotterbolag (1 380 mnkr). Borgensteckningen har minskat med 2 mnkr från 
årsskiftet (1 437 mnkr) till 1 435 mnkr per 2015-08-31. 
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                Åtagande Kommuninvest 
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom 

för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 

har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 

ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 

förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar till 324 392 727 836  kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 699 077 431 kronor och andelen av de 

totala tillgångarna uppgick till 1 648 973 238 kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala 

förpliktelser och tillgångar är 0,51 %. 
 
 

Not 8        Periodiseringar 
                   Periodiseringar har gjorts med 20,9 mnkr i delårsrapporten. 

 
Periodiseringar utanför Economa  
Verksamhetens intäkter + 13 mnkr 
Verksamhetens kostnader -44,6 mnkr 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnad -31,6 
  
Skatteintäkter + 1,1 mnkr 
Finansiella intäkter - 1,7 mnkr 
Finansiella kostnader + 0,4 
Jämförelsestörande post +10,9 
Totalt - 20,9 mnkr 

 
 
Not 9          Jämförelsestörande post 

 Totalt uppgår helårsprognosen för jämförelsestörande poster till 23,0 mnkr. 
 

Utdelning aktier/andelar från Kommuninvest med 5,5 mnkr (periodiserat belopp 3,7 mnkr).  
Detta innebär att prognostiserat helårsresultat förbättrats med 5,5 mnkr. Beslutades i budget 
2015. Beloppet är ännu inte bokfört. Bokfört värde uppgår till 1 504 592 kronor.  
Kommuninvests bevis på insatskapital per 2015-06-31 anger värdet till 17 845 918 kronor. 
Karlshamns kommun har tidigare år följt rekommendationerna från Rådet för Kommunal 
redovisning (RKR) som har yttrat sig över Kommuninvests återbäringsmodell samt SKLs 
rekommendation, som framgår av cirkulär 12:74 (2012-12-20). Rekommendationen är att 
utdelningen från Kommuninvest inte ska påverka kommunens resultat. 

  
  Återbetalning från AFA 13,6 mnkr (periodiserat belopp 9,1 mnkr) 

 
                     Prestationsersättning från Socialstyrelsen 4 mnkr (periodiserat -1,4 mnkr). 

 
                     Reavinst 0,5 mnkr (redan bokförd), budgeterad reaförlust 0,7 mnkr (periodiserat 0,5 mnkr) 
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Delårsredovisning augusti 2015 
 

 

VA-verksamheten 

Karlshamns kommun 
 

 

 

 

I hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten- 

och avloppshantering där skydd av miljö och människors hälsa sker i 

samklang med tillväxt och byggande. 
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Verksamhet 

En av Karlshamns kommuns övergripande visioner är att vi ska leva och verka hållbart. Det innebär 
att vi inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett gott liv utifrån hur vi lever idag. Rent 
vatten är en grundförutsättning för ett samhälle med friska människor och en välmående miljö. Det 
är viktigt att VA-verksamheten hanteras hållbart och långsiktigt då rent vatten idag är en självklarhet 
i vårt samhälle.  

Organisation 
För de allmänna VA-anläggningarna i Karlshamns kommun ansvarar Kommunfullmäktige i egenskap 
av huvudman. Organisatoriskt befinner sig VA-enheten under Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
finns därmed politiskt i Tekniska nämnden. VA-enheten ansvarar för drift och underhåll av vatten- 
och avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. 

 

Uppdrag 
VA-verksamheten ska verka för en god försörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster, samt 
följa andra lagkrav, övriga förordningar, myndighetskrav, föreskrifter och direktiv. 
 
Inom verksamhetsområdet ska VA-enheten: 

 Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och efterfrågad kvantitet. 
 Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. 
 Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav. 
 Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från fastigheter och gator. 
 Utföra drift- och underhållsåtgärder på kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, 

pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
 Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och 

rening av spillvatten. 
 Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnät och tillhörande anläggningar. 
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 Vara delaktiga i utbyggnad av tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar. 
 Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt given tidsplan. 
 Upprätta miljörapporter, ekonomiska rapporter, delårsbokslut, årsbokslut samt ta fram och 

rapportera verksamhetsstatistik. 

Avloppsreningsverk, ARV 
I Karlshamns kommun finns idag fyra avloppsreningsverk som renar kommunens vatten. Sternö  
avloppsreningsverk och Mörrum avloppsreningsverk är större anläggningar medan Ringamåla 
avloppsreningsverk och Halahult avloppsreningsverk är mindre. 
 
Avloppsvattnet som tillförs Sternö ARV härrör från tätorterna Karlshamn, Asarum, Svängsta, Hällaryd 

och Åryd med kringliggande bebyggelse. Verket byggdes 1997-1998 och är dimensionerat för 26 000 

pe, vilket motsvarar 26 000 personer.  Belastningen idag är 17 400 pe. Reningsverket drivs biologiskt, 

helt utan fällningskemikalier. Den enda kemikalien som används i processen är en polymer för 

slamavvattning. Sternö ARV har 80 stycken av kommunens pumpstationer kopplade till verket. 

Avloppsvattnet som tillförs Mörrums avloppsreningsverk kommer från Mörrum och Elleholm. Verket 

byggdes 1966 och är dimensionerat för 6 000 pe och nuvarande belastning är 3 500 pe. 

Reningsverket arbetar med en process för reningen som omfattar: mekanisk rening enligt 

aktivslammetoden och kemisk fällning med förfällning och filtrering. Järnklorid används som 

fällningskemikalie. Slamstabilisering sker genom rötning i rötkammare och slammet avvattnas efter 

förtjockning i en silbandspress efter tillsats av polymer. Slammet komposteras sedan. Av kommunens 

pumpstationer är 15 kopplade till Mörrums ARV. 

Avloppsvattnet som tillförs Ringamåla avloppsreningsverk kommer från ortens cirka 60 invånare. 

Verket byggdes 1982 och är dimensionerat för 150 pe. 

Avloppsvattnet som tillförs Halahult avloppsreningsverk kommer från ortens cirka 60 invånare. 

Verket byggdes 1986 och är dimensionerat för 150 pe. 

Revaq 
Under 2012 blev Sternö reningsverk ett av 32 REVAQ-certifierade reningsverk i Sverige. REVAQ är ett 

certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en 

hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. REVAQ ska vara en drivkraft 

för en fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande 

avloppsvattnet och därmed på växtnäringen från slammet. Det medför att ett aktivt uppströms-

arbete, ständiga förbättringar av slamkvaliteten och stora krav på spårbarhet är centralt i 

reningsverkets arbete. Certifieringssystemet erbjuder alla aktörer en öppen och transparent 

information om hur slammet producerats och om dess sammansättning. Dessutom produceras 

växtnäring från avloppsfraktioner på ett ansvarsfullt sätt och som uppfyller fastställda kvalitetskrav.  

Ledningsnät 
Ledningsnätet i Karlshamns kommun omfattar idag cirka 40 mil vattenledningar, 35 mil 

spillvattenledningar och 25 mil dagvattenledningar. Det finns idag inga kombinerade system men 

både separata system (separat ledning för spillvatten medan dagvatten avleds på öppna ytor och i 

diken) samt duplikata system (skilda ledningar för spill- och dagvatten). Vid nyanläggningar läggs idag 

enbart duplikata system.  
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VA-enheten använder sig av datasystemet Tekis för att uppdatera och ajourföra ledningskartor. Här 

registreras alla händelser som sker på nätet. Filmning görs kontinuerligt av vatten- och 

spillvattenledningarna. Filmningarna har pågått sedan början av 2000-talet och årligen filmas fem 

kilometer av ledningsnätet.  

För vattenledningsnätet används också en framtagen modell som simulerar flöde och tryck i nätet 

vilket gör det möjligt att upptäcka flaskhalsar. Spolning av vattenledningsnätet görs efter behov. 

Vattenförbrukningen följs och jämförs med normalförbrukningen vilket gör att läckor upptäcks. 

Utifrån dessa händelser och filmningen planeras sedan kontinuerligt underhåll på vatten- och 

spillvattenledningarna.  Planeringen görs i samråd med gatu- och parkavdelningen samt KEAB för att 

så långt som möjligt samordna asfalteringsarbeten. 

I Karlshamns kommun finns 95 pumpstationer.  För dessa finns en underhållsplan framtagen som tar 

hänsyn till generellt upprustningsbehov och arbetsmiljö. På ledningsnätet finns 23 stycken LTA-

system (LågTryckAvlopp) och andelen system kommer förmodligen att öka framöver när fler 

områden kopplas på nuvarande ledningsnät.  

Av kommunens ungefär 31 000 invånare förses 29 000 invånare med kommunalt dricksvatten och 

28 000 invånare med kommunalt avlopp, vilket ger en anslutningsgrad avseende vatten på 93 % och 

avloppsvatten på 90 %. 

 

Karta över VA-nät 
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Dag- och dränvatten 
De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att 

dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten 

tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå. 

Mycket arbete har lagts ner i kommunen på att korrigera felkopplat dagvatten. Kommunen var tidigt 

ute med detta arbete som påbörjades redan på 80-talet i centrala Karlshamn.  

Huvudsakliga problemområden gällande dagvatten är idag Åryd samt centrala Mörrum. Åtgärder har 

genomförts för att förbättra ledningsnätet i Mörrum. 

De pumpstationer som bräddar mest vid kraftig nederbörd är Hamnparken, Hällaryd, Åryd och 

Storelid. I vissa fall handlar det om bräddningar vid pumpstationer som har valts medvetet enligt en 

bräddvattenstrategi för att rädda recipienten belägen närmare tätbebyggelse i stadsmiljö. I andra fall 

kan det handla om kapacitetsbrist i pumpstationer eller liknande.  

Kommunen har informerat fastighetsägare genom policyn Information om dag- och dräneringsvatten 

kring vilka regler som gäller och hoppas på så vis att vissa felkopplingar åtgärdas på frivillig basis.  

Dricksvattenverk och vattendistribution 
Karlshamns kommuns vattenledningsvatten kommer från vattenverket vid Långasjön. Långasjön är 

en ytvattentäkt som togs i drift 1969 och som förses med vatten från Mieån norrifrån. Vattnet 

pumpas in i verket från sjön och renas i fällningsbassänger, varifrån föroreningarna pumpas vidare till 

avloppsreningsverket. Det renade vattnet filtreras sedan ytterligare genom sand. Därefter tillsätts 
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kalk för att höja pH-värdet och sedan ytterligare en filtrering genom aktivt kol för att ta bort dålig 

smak. För att ta bort eventuella bakterier används UV-ljus och därför behöver inget klor tillsättas. 

I Ringamåla får abonnenterna sitt vatten från Ringamåla vattenverk och i Björkenäs levereras vattnet 

från Sölvesborgs kommun. 

Enligt vattendom har Karlshamns kommun möjlighet till ett maximalt vattenuttag om 28 800 

m3/medeldygn från Långasjön. Nuvarande utnyttjandemängd är 10 368 m3/medeldygn. Detta 

innebär att ca 36 % av tillståndsgiven mängd utnyttjas. 

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 arbetsmiljön finns. Reservkraft och reservvattentäkt saknas. 

Vissa områden både i skärgården och på landsbygden, har sommarvatten. Det innebär tillgång till 

dricksvatten från senast den 15 april till och med tidigast den 15 oktober.  

Reservvattentäkter 
I Åryd, Lycke, Olsborg (Karlshamn) och Mörrum finns reservvatten i form av grundvatten. Detta kan 

anslutas till Långasjöns vattenverk efter beslut, dock med restriktioner . Alla reservvattentäkter 

förutom Åryd berörs av miljökvalitetsnormen kvantitativ status som är god för samtliga. I Ringamåla 

finns en reservoar som fylld varar i två dagar. 

Kvalitet 
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, 

spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare.  

VA-verksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas 

bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. 

Sternölaboratoriet 
Sternölaboratoriet ligger i anslutning till Sternö avloppsreningsverk och byggdes år 2001. 

Laboratoriets huvudsakliga uppgift är att utföra provtagningar åt Karlshamns kommuns verksamhet. 

Provtagningarna innefattar bland annat ackrediterade vattenanalyser och driftanalyser åt VA-

verksamheten. Laboratoriet arbetar även med processfrågor i kommunens vatten- och 

avloppsreningsverk. 

Provtagningar som görs åt Karlshamns kommuns verksamhet utgörs av vattenprover (vattenverk, 

ledningsnät), avloppsvatten (reningsverk), recipientvatten (sjöar, vattendrag) samt badvatten (hav, 

sjö och bassäng). Sternölaboratoriet utför även prover på livsmedel, det vill säga färdigmat på skolor 

och serviceinrättningar. 

Förutom de provtagningar som görs åt Karlshamns kommun utförs även mikrobiologiska analyser åt 

industrier, andra kommuner samt privata kunder. 

Swedac granskar regelbundet att analysarbetet utförs på ett tillförlitligt sätt. 
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Året så här långt 

Vatten 
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. Förfrågningsunderlaget för upphandling av 

”Partneringentreprenör” är klart och arbetet med att köpa mark i Froarp har påbörjats.  

Under vintern och våren har arbetet med renoveringen av Ringamåla vattenverk pågått. Detta arbete 

avslutades i slutet av maj och vattenverket driftsattes i börja på juni. Under första halvåret 2015 har 

arbetet med att förnya styrsystem och övervakningssystem för processen på börjats.  

 

Vattentornet i Asarum har under en lång tid läckt vatten. Tätningsförsök har gjorts tidigare men inget 

som har varit fullgott eller uppfyllt livsmedelsverkets gällande krav. Ett invändigt tätningsarbete har 

utförts under första halvåret 2015. Detta för att förlänga livslängden på vattentornets betong. 

Slamdammen på Långasjöns vattenverk har slamsugits och rengjorts. 

 

Under första halvåret 2015 har arbetet med att ta fram en ny reservvattentäkt för Karlshamns 

Kommun på börjats. Upphandlad konsult har letat efter en ny reservvattentäkt och 

huvudalternativet är Mörrumsån där nu fältgeologisk undersökning pågår. 

 

Avlopp 
Enligt beslut taget av Tekniska nämnden läggs Mörrums avloppsreningsverk ner och ersätts av en 

överföringsledning till Sternö avloppsreningsverk. Mörrums reningsverk har ett tillfälligt tillstånd till 

och med 2017-12-31. VA har för avsikt att söka nytt tillstånd för Sternö reningsverk, tillståndet för 

Sternö söks för att klara framtida utsläppskrav. Arbetet med tillståndsansökan fortgår. I väntan på 

överföringsledningen bedrivs enbart daglig drift och skötsel på Mörrums reningsverk. Delar av 

uppgradering av Sternöreningsverk har handlats upp och kommer genomföras under hösten.  

Upphandling av fällningskemikalie till Mörrum, polymer till Sternö, analyser av slam och metaller 

samt omhändertagande av vårt REVAQ-certifierade slam har genomförts under våren. 

Arbetet med utbyte/uppgradering av styrsystem på Sternö har fortgått och kommer att fortsätta 

pga. ombyggnaden för förstärkning av kvävereningen.  

Det planerade arbetet att uppgradera och utbyte av skrapor i mellansedimentering 3 & 4 fick akut 

beställt strax efter årsskiftet pga. haveri.  

Försedimentering 2 på Sternö byttes drivaxlar och drivenhet. Haveri på utmatningsskruvar medförde 

ett byte av samtliga 3 skruvar. På Mörrums reningsverk har skrapor i försedimentering 1 setts över, 

nya skrapor och glidlister fick bytas för att säkerställa driften. Vi har bytt några äldre pumpstyrningar 

mot nya moderna som underlättar övervakning via larmsystem. P41 Björkenäs har sumpen 

renoverats. P01 Såpebruket har arbetet med att byta en pump med tillhörande tryckledning precis 

genomförts. 
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Ledningsnät 
Under året har det, förutom det löpande underhållsarbetet, genomförts ett antal åtgärder på 

ledningsnätet. Relining av 1,2 km spillvattenledningar i Asarum och Svängsta.  

En rundmatning till Skogsborgsområdet för att säkra vattendistribution. Sanering av VA-ledningarna 

på Kungsgatan. Under året har det varit 14 läckor på huvudledningar samt 2 på serviser.  

 

Personal 

Anställningar 
VA-enheten i Karlshamns kommun består av 33 medarbetare. På vattenverket arbetar fem stycken 

drifttekniker och på avloppsverket fem stycken drifttekniker. För verken ansvarar två driftsledare.  

Rörnät består av sex stycken rörnätsläggare och två stycken spolbilsförare samt en medarbetare som 

byter vattenmätare. För detta ansvarar en arbetsledare. 

Organisationen består även av ett resursteam som ansvarar för projekteringar och utredningar.  

I VA-organisationen är 24 % av de anställda kvinnor. 

 

 

Kurser/Studieresor/Studiebesök 
Medarbetarna har under året deltagit i kurser om heta arbeten, introduktion i elarbeten samt 

säkerhet på väg. Deltagande har även skett i Svenskt vattens diplomkurs för rörnät, avloppsteknik, 

Va-chef 

Driftsledare Arbetsledare Resursteam 

Vatten Avlopp Rörnät 

Sternö- 

laboratoriet 
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slamcertifiering, och dricksvatten. Medarbetarna har utöver detta deltagit i kommunöverskridande 

möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. 

För att utveckla personalen har vi som målsättning att alla drifttekniker skall genom gå Svenskt 

vattens kurser inom avloppsteknik.  Några har genomgått 2-dagars kurs introduktion avloppsteknik 

och några 2-veckors diplom kurs i avloppsteknik uppdelad på två tillfällen med hemuppgifter mellan 

kurstillfällena. 

Arbetsmiljö 
Under året har verksamheten genomfört fyra arbetsplatsträffar varav ett har varit gemensamt för 

hela VA-enheten. Det har också hållits fyra verksamhetsmöten och fyra ledningsmöten. 

Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren med samtliga medarbetare. 

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ständigt utveckla och förbättra processer och 

rutiner för att förebygga driftsstörningar. Även myndighetskraven ökar ständigt vad gäller 

arbetsmiljö, livsmedelskontroll, leveranssäkerhet, egenkontroll och miljöfarlig verksamhet. Det är 

därför viktigt att man framöver säkerställer att erforderliga resurser både vad gäller personal, miljö, 

kvalitet och säkerhet. 

 

Framtid 

Kompetent personal 
Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva VA-enheten. Attraktivt arbetsinnehåll 
tillsammans med attraktiva lönenivåer och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och 
behålla kunniga och välutbildade medarbetare till VA-enheten. 
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Styrning och utmaningar 
VA-enheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste avsättas för att 
säkerställa att både vattenverk och avloppsreningsverk är i begärligt skick för att tillhandahålla en 
tillfredsställande VA-försörjning vad gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Tydliga arbetsprocesser, kommunikation och gemensam struktur inom kommunen måste skapas för 

att utnyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. 

Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort 

upprustningsbehov inom en snar framtid. Även Ringamåla vattenverk är i behov av upprustning.  

En uppdatering av vattenförsörjningsplanen behöver tas fram för att säkra dricksvattenförsörjningen. 

Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 

överföringsledning. På Sternö avloppreningsverk behövs åtgärder för hårdare kvävekrav och 

belastning.  Medel måste fördelas så att underhållsplan för pumpstationerna kan fullföljas. 

Arbetet med dagvatten måste intensifieras och system för informationsinhämtning för 

verksamhetens ledningsnät upprättas. 

Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. Arbetet med att ta fram prioriterade 

områden för utbyggnad presenteras i VA-planen. I VA-planen har en åtgärdsplan tagits fram med 27 

åtgärder som motsvarar de nuvarande VA-anläggningarnas behov. Åtgärderna är många och helt 

nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning och andra åtaganden. 

Steg 1 av den nya taxan började gälla 1 januari 2014, där fördelningen mellan fast och rörlig avgift 

justerad liksom fördelningen mellan vatten och spillvatten. Steg 2, som innebär en viss höjning av 

taxan, genomfördes i april 2015. 

Klimatförändringar 
Klimatet håller på att ställas om vilket inte kan nonchaleras eftersom det på sikt kommer att innebära 

stora utmaningar för samhället. Att beakta framtida klimatförändringar kommer att bli mer och mer 

angeläget för VA-branschen. Arbetet kommer att integreras i saneringsplaner, uppströmsarbete, 

dagvattenstrategier etcetera, där framtida nederbördsmängder, områden med översvämningsrisk, 

vattenkvalitet och smittspridning kommer att spela en avgörande roll för prioriteringar och åtgärder. 

Det kommer att bli viktigt att besluta om riktlinjer gällande infrastruktur i förhållande till nya 

klimatrön och detta bör göras utifrån en övergripande klimatstrategi för hela kommunen. 

 

Investeringar 

Projekt Benämning Nettobudget 
Netto 

investering Avvikelse Helårsprognos 

1501 Nyanl vattenledningar 0,0 -99,7 99,7 0 

1502 Nyanläggning dagvatten 0,0 26,4 -26,4 0 

1504 Nyanl avloppsledningar 0,0 -337,8 337,8 0 

-�47�-



1510 Åtgärder dagvatten -500,0 -206,8 -293,2 0 

1520 Åtgärder dricksvatten -7 500,0 -4 311,3 -3 188,7 0 

1530 Åtgärder avlopp -14 851,0 -2 988,5 -11 862,5 0 

1540 VA-utbyggnad -300,0 -468,3 168,3 4 500 

1550 Nytt Vattenverk Långasjön -3 000,0 -75,4 -2 924,6 0 

            

Summa   -26 151,0 -8 461,4 -17 689,6 4 500 

 

Av verksamhetens totala investeringsbudget om -26,2 mnkr har -8,5 mnkr använts hittills i år.  

1520 Åtgärder dricksvatten. Flera projekt pågår, bla utbyte av styr- och reglersystem. Prognosen är 

att hela budgeten kommer att användas. 

1530 Åtgärder avlopp. Utdragen tillståndsprocess kan leda till positiv avvikelse. Hur stor avvikelsen 

blir vet vi inte förrän till hösten.  

1540 VA- utbyggnad. Kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsområde för VA är överklagad av 

fastighetsägare i Matvik/Hällaryd samt att VA- enheten ej har fått klart med alla markägare i 

Matvik/Hällaryd. Försenad byggstart pga. detta ger positiv avvikelse på 4,5 miljoner. 

1550 Nytt vattenverk Långasjön. Försening av markköp. Partneringupphandling pågår. Färdigt FFU 

finns för godkännande och annonsering. Budget kommer att upparbetas 

Resultaträkning 
Resultaträkningen visar de totala intäkterna och kostnaderna för VA-verksamheten samt de 

poster som återfinns som specifikation avseende verksamhetens nettokostnader.  

Nettot av samtliga poster summeras till årets resultat (vilket motsvarar förändringen av eget 

kapital). 

 

(tkr)        2015-08-31     2014-08-31 

 
Not 

  Verksamhetens intäkter 1 49 023 48 425 

Verskamhetens kostnader 2 -38 741 -40 994 

Avskrivningar 3 -6 033 -5 398 

    Verksamhetens nettokostnader 
 

4 249 2 033 

(varav jämförelsestörande poster) 
   

    Skatteintäkter 
  

0 
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Finansiella intäkter 4 0 0 

Finansiella kostnader 5 -2 056 -2 088 

    Resultat före extraordinära intäkter 
 

2 193 -55 

    Extraoridnära intäkter  
 

0 0 

Extraoridnära kostnader  
 

0 0 

    Årets resultat 
 

2 193 -55 
 

 

Balansräkning 

Balansräkningen visar VA-verksamhetens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget 

kapital på bokslutsdagen för delåret den 31 augusti. Det råder alltid balans mellan ena sidans 

tillgångar och andra sidans avsättningar, skulder och eget kapital.  

(tkr)   2015-08-31 2014-08-31 

TILLGÅNGAR Not 
  Materiella anläggningstillgångar 

   Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 111 356 102 927 

Maskiner och inventarier 7 5 963 6 268 

Pågående investeringar 8 8 462 4 365 

    Summa materiella anläggningstillgångar 
 

125 781 113 560 

    Omsättningstillgångar 
   Förråd 
   Kundfordringar 
   Övriga fodringar 
   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 0 823 

Kassa och Bank 
   

    Summa omsättningstillgångar 
 

0 823 

    SUMMA TILLGÅNGAR 

 
125 781 114 383 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

  

 

Not 

Eget kapital 
   Eget kapital  10 3 248 3 440 

Delårets resultat 
 

2 193 -55 

    Avsättningar 
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Avsättningar för pensioner 11 0 0 

    Skulder 
   Långfristiga skulder 12 119 116 110 523 

Lån av kommunen 
   

    Investeringsfond 
 

0 0 

Kortfristiga skulder 
   Leverantörsskulder 
   Övriga skulder 
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 224 475 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 125 781 114 383 

Noter 
  2014-08-31 2013-08-31 

   Not 1 Verksamhetens intäkter 
  

   Brukningsavgifter 32 896 32 581 

Anslutningsavgifter ¹ 0 0 

Övriga intäkter inkl. interna fördelningar 16 127 15 844 

Intäktsföring av förutbetalda intäkter 
 

0 

   Summa 49 023 48 425 

¹ Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick under året till 0 tkr.  
   Av årets anslutningsavgifter intäktsfördes 0 tkr. (se not 11) 
  

   Not 2 Verksamhetens kostnader 
  

   Material  3 084 4 682 

El 2 014 3 034 

Övriga kostnader 8 052 15 176 

Köpt vatten 0 104 

Personalkostnader 11 711 10 855 

Hyror (externa) 0 0 

Externt köpta tjänster 2 704 5 285 

Från kommunen fördelade kostnader 11 176 1 859 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 

   Summa 38 741 40 994 

   

   Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 
  

   Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan  
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över den förväntade nyttjandeperioden 
  

   Årets avskrivningar fördelas på: 
  

   Materiella anläggningstillgångar 
  Byggnader och mark 4 864 4 343 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 70 69 

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 1 099 986 

   Summa 6 033 5 398 
 

Noter 
  2015-08-31 2014-08-31 

   Not 4 Finansiella intäkter 
  Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 2,51 % 0 0 

   Not 5 Finansiella kostnader 
  Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 2,81 % 2 056 2 088 

   Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 
  Ackumulerade anskaffningsvärden 
  Ingående anskaffningsvärden 328 374 312 909 

Inköp per 31/8 0 0 

Anslutningsavgifter 0 0 

Försäljning/utrangering 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 328 374 312 909 

   Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  Ingående avskrivningar enligt plan -212 154 -205 640 

Försäljning/utrangering 0 0 

Årets avskrivningar enligt plan -6 033 -4 343 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -217 018 -209 983 

   Utgående planenligt restvärde 111 356 102 927 

   

   Not 7 Maskiner och andra inventarier 
  Ackumulerade anskaffningsvärden 
  Ingående anskaffningsvärden 20 336 19 347 

Inköp  0 0 

Försäljning/utrangering 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 336 19 347  
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  Ingående avskrivningar enligt plan -13 204 -12 024 

Försäljning/utrangering 0 0 

Årets avskrivningar enligt plan -1 196 -1 055 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 373 -13 079 

   Utgående planenligt restvärde 5 963 6 268 

   Not 8 Pågående investeringar 
  Pågående investeringar 8 462 4 365 

 

Noter 

  2015-08-31 2014-08-31 

   Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  Förutbetald hyra 0 0 

Övriga förutbetalda kostnader 0 0 

Avräkning med kommunen 0 823 

   Summa 0 823 

   

   Not 10 Eget kapital 
  Ingående eget kapital 1 055 3 440 

Tillskott 0 0 

Delårets resultat 2 193 -55 

   Utgående eget kapital 3 248 3 385 

   

   Not 11 Avsättningar för pensioner 
  Kompletterande ålderspension 0 0 

Efterlevandepension 0 0 

PA-KL pensioner 0 0 

Särskild ålders-/visstidspension 0 0 

Särskild löneskatt 0 0 

   Summa avsättning 0 0 

   Ansvarsförbindelser för pensioner 
  Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0 0 

Särskild löneskatt 0 0 

   Summa ansvarsförbindelser 0 0 
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Not 12 Långfristiga skulder 
  Lån från kommunen ingående balans 119 116 110 523 

Lån från kommunen förändring under året 0 0 

Investeringsfond ¹ ingående balans 0 0 

Investeringsfond ¹ förändring under året 0 0 

   Summa 119 116 110 523 

¹ Investeringsfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet.  
   

 

 

Noter 

  2015-08-31 2014-08-31 

   Not 13 Kortfristiga skulder 
  Okompenserad övertid och semesterlöneskuld VA 31 475 

   Summa 31 475 

   Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  Semesterlöneskuld 0 0 

Arbetsgivaravgift 0 0 

Upplupna löner 0 0 

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond¹ 0 0 

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter² 0 0 

Övriga interimsskulder 1 193 0 

   Summa 1 224 0 
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Till kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport  2015

Revisorerna ska bedöma om resultatet i  delårsrapporten  är  förenligt med de  mål som

kommunfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och  flerårsplanen.

Vi, kommunens revisorer, har översiktligt  granskat Karlshamns kommuns delårsrapport

per  2015-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad mer  på

analys och mindre  på detalj granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad

revisionsrapport  som  utarbetats av  PwC.

Utifrån  vår  översiktliga  granskning gör vi följande bedömning av kommunens

delårsrapport:

-  Vi  bedömer att  delårsrapporten  är  upprättad i  enlighet med  lagens krav  och god

redovisningssed i övrigt

- Vi  kan  inte  göra någon bedömning av  verksamhetsmålen och de finansiella målen

då  dessa åtenapporteras i  samband med årsbokslutet  utom  vad  gäller  3 av  de  14

indikatorerna under Verksamhetsmål 5:3.  Det  gäller målen att kommunkoncernen

är långsiktig hållbar ekonomisk, socialt och ekologiskt, vilka  följs upp och är

uppnådda per augusti.

- Vi  bedömer att nämndernas  prognosticerade utfall visar  att det fortsättningsvis är

ytterst viktigt att arbetet med  att anpassa  verksamheten  till de  ekonomiska

ramarna måste fortsätta.

Revi r  a  arlshamns  kommun

..Mil/n 4

ge, I L sBeckman Andersson

/  ag /2 /  a
. ”#6” i / fy
'  Lars-Erik  Jolfnsson Gunilla  Frennesson Kennet 'nsson
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Granskning av delårsrapport 2015

1  Sammanfattande bedömning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-08-31. Uppdraget ingår

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett under-

lag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens

krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som

kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som

de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden är -8,3 mkr (o kr), vilket är 8,3 mkr lägre än motsvarande

period föregående år.

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott om -9,4 mkr. Bedömningen i delårs-

rapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas. Underskott enligt balans-

kravet ska återställas inom tre år. Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen

anta en plan för återställande av det negativa resultatet.

Delårsrapporten avviker från god redovisningssed gällande att det i posten

anläggningstillgångar bokförts exploateringskostnader. Enligt god redovisningssed

skall utgifter för iordningställande av tomter som är avsedda för försäljning

redovisas soln omsättningstillgång (exploateringsfastighet). Upplysning om detta

förfarandet lämnas under redovisningsprinciper i delårsrapporten.

Preliminära slutavrälmingen för 2014 och 2015 periodiseras med 8/12 av beloppet i

SKL prognosen 2015-08-15. Slutavräkningen avseende år 2014 skall inte

periodiseras eftersom den i sin helhet avser föregående år.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens

delårsrapport:

-  Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och

god redovisningssed i övrigt, med undantag av ovanstående.

-  Vi kan inte göra någon bedömning av verksamhetsmålen och de finansiella

målen då dessa återrapporteras i samband med årsbokslutet utom vad gäller

3 av de 14 aktiviteterna under Verksamhetsmål 5:3. Det gäller målen att

kommunkoneernen är långsiktig hållbar ekonomisk, socialt och ekologiskt,

vilka följs upp och är uppnådda per augusti.

-  Vi bedömer att nämndernas prognostieerade utfall visar att det

fortsättningsvis är ytterst viktigt att arbetet med att anpassa verksamheten

till de ekonomiska ramarna fortsätter.

Oktober 2015 ,
Karlshamns kommun 1av 8
PwC

-�57�-



Granskning av delårsrapport 2015

2 Inledning

2.1  Bakgrund

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst

en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för Verksamheten

från årets början.

KL  9  kap 9  a  §

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt  8  kap.  20  a  §

skall behandlas av fizllméiktige och årsbokslutet är förenligt med de mål

fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas

delårsrapporten och ärsbokslutet.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska

resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på

följande revisionsfrågor.

o  Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

o Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda

finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

c  Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att

uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv

för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen

för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte va-

rit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan före-

komma.

2.3 Revisionskriterier

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap

20 a  §  KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

c  Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

o Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god

redovisningssed i övrigt

o Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

Oktober 20 15
Karlshamns kommun 2 av  8

PwC
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Granskning av delårsrapport 2015

2.4 Metod

Granskningen har utförtsgenom:

Intervjuer med berörda tjänstemän

Analys av relevanta dokument

Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per

2o15<08-3o samt av resultatprognosen för året

Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda

målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än

på substansgranskning.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till delårsrapporten som

presenterades 2015-10-07. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten

2015-10-20 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2015-11-02.

Rapporten är faktagranskad av tjänstemän på ekonomikontoret.

Oktober 2015
Karlshamns kommun 3 av 8
PwC
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Granskning av delårsrapport 2015

3  Granskningsresultat

3.1 Rättvisande  räkenskaper  och  god
redovisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti, vilket är inom

ramen av den tid som lagen om kommunal redovisning stadgarl.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba-

lansräkning och kassaflödesanalys och noter. Förvaltningsberättelsen omfattar en

omvärldsanalys, en allmän översikt med en ekonomisk analys, investerings- och

driftsredovisning, samt personalberättelse.  I  separat delårsrapport återfinns VA-
enhetens redovisning. Någon sammanställd redovisning har inte upprättas i

delårsrapporten, däremot redovisas de helägda bolagens prognoser för helåret. Det

saknas beskrivning av respektive bolags verksamhet och kommentarer till bolagens

resultat och ställning, avstämning mot kommunens ägardirektiv och övriga

väsentliga riktlinjer för bolagen.

Resultatet för Karlshamns kommun uppgår under årets första åtta månader till

—8,3 mkr (okr).

Följande poster kommenteras:

o  I posten anläggningstillgångar ligger exploateringsområdena Skogsborg,

Vettekulla och Stilleryds industriområde som pågående arbeten. Per

2014-12-31 uppgår nedlagda utgifter till 91 mkr. Enligt god redovisningssed

skall utgifterna för iordningställande av tomter som är avsedda för

försäljning redovisas som omsättningstillgång (exploateringsfastighet). Vid

försäljning av tomter ska kostnaden för tomten matchas mot
försäljningsintäkten över resultaträkningen.

-  Preliminära slutavrälmingen för 2014 och 2015 periodiseras med 8/ 12 av
beloppet i SKL prognosen 2015-08-15. Slutavräkningen avseende år 2014

skall inte periodiseras eftersom deni sin helhet avser föregående år. Uppgift
om slutligt skatteutfall för år 2014 kommer i november.

Vi har för övrigt granskat ett urval av poster bl.a. avseende periodiseiingar som är

gjorda i samband med delårsrapporten. Granskningen är inriktad på större poster

som skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgiften, personalkostnader,

sociala avgifter, pensionskostnader, särskild löneskatt samt förutbetalda respektive

upplupna2 kostnader och intäkter. Granskningen visar att posterna har

periodiserats korrekt.

1  Lagen om Kommunal redovisning kap 9  §  1
Z  Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden.

Oktober 2015
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Granskning av delårsrapport 2015

Bedömning

Ivår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan,

inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport

är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed.

3.2 Resultatanalys

Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat, -9,4 mkr, vilket är -11,2 mkr

sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på:

c  Verksamhetens kostnader avviker med -46 mkr mot budget

0  skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 7 mkr lägre än budgeterat

0  Finansnettot ligger i prognosen 1 mkr sämre än budgeterat

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2014 och 2015,

prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget på helår.

 
Verksamhetens intäkter 453 458 692 42

Verksamhetens kostnader -1 468 -1 522 -2 284 -46

Avskrivningar -56 -57 -86 0

Verksamhetens nettokostnader -1 071 -1 121 -1 678 -4

skatteintäkter, gen statsbidrag mm 1 062 1 095 1 642 -7

Finansiella intäkter 4 6 9 0

Finansiella kostnader .4 .3 -5 -1

J ämförelsestörande poster 9 16 23 1

Årets resultat 0 -8 -9 -11

Utfall per 2015-08-31

Resultatet för Karlshamns kommun uppgår Linder årets första åtta månader till

-8,3 mkr (o kr). Det är en resultatförsämring jämfört med föregående år med

-8,3 mkr främst beror på att ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag

(3 %) är lägre än ökningen av verksamhetens nettokostnader (5 %). Detta innebär

att kommunen fram till augusti inte klarar att bedriva den löpande verksamheten

med innevarande års skatteintäkter och statsbidrag.

Prognos för år 2015

Det prognosticerade resultatet -9 mkr är 11 mkr sämre än budgeterat. I prognosen

ingår en intäkt för återbetalning av premier från AFA-försäkring avseende år 2004

med 13,6 mkr, prestationsersättning från Socialstyrelsen med 4 mkr och utdelning

från Kommuninvest med 5,5 mkr. I posten finansiella intäkter ingår utskiftning av

Eget Kapital från Cura Individutveckling med 3 mkr. Totala engångsintäkter uppgår

till 26,1 mkr.

Oktober 2015
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Granskning av delårsrapport 2015

Nedskrivning har gjorts med 0,7 mkr avseende tomtmarker på fastigheterna

Svärdet och Fästet som varit till försäljning i flera år. Exklusive intäkter och

kostnader av jämförelsestörande karaktär uppgår kommunens prognosticerade

resultat till -34,4 mkr

Nämndernas prognos för utfallet per 31 december 2015 är 3,8 mkr högre än budget.

Enligt prognosen över skatteintäkter från augusti månad förväntas dessa bli 7,4 mkr

lägre än budgeterat.

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till -9,1 mkr enligt

prognosen för helåret. Från årets prognosücerade resultat avgår realisationsvinster

vid försäljning av tillgångar med 0,5 mkr och tillkommer realisationsförluster vid

nedskrivning av tomtmarker på 0,7 mkr. Underskottet skall återställas inom tre år.

Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen, anta en plan för återställande av

det negativa resultatet.

3.3 Nämndernas budgetuppföljning och
prognos

Tabellen nedan visar utfall per augusti, budget, prognos och avvikelse för år 2015

 
Kommunfullmäktige -2 -2 -2 0

Valnämnd 0 o 0 0

Överförmyndarnämnd -2 3 -3 0

Revision -1 -1 -1 0

Kommunstyrelse -96 -142 -142 0

Festivalkommitté -2 -4 -4 0

BUS nämnd -349 -525 -524 0

Gymnasienämnd -104 -155 -155 0

Kulturnämnd -17 -25 -25 0

Teknisk nämnd -47 -74 -74 0

Byggnadsnämnd -4 -7 -6 1

Fritidsnämnd -33 ~53 -53 0

Omsorgsnämnd -395 -587 -592 -5

Socialnämnd -65 -91 -91 0

Summa nämnderna -1 118 -1  669 -1  672 -4

Finansförvaltningen 1109 1671  1  663 -7

Totalt -9 2 -9 -11

Nämnderna överskrider budgeten med totalt 3,7 mkr enligt prognosen.

Gymnasienämnden redovisar i prognosen ett underskott på 0,2 mkr. Det finns

både positiva och negativa avvikelser mot budgeten. Orsaken till negativ avvikelse

beror bl.a. på att Lärcenters verksamhet har haft svårigheter att anpassa sig till den

lägre nivån på statsbidrag som nu gäller, man visar en avvikelse med 3 mkr.
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Granskning av delårsrapport 2015

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan visar däremot ett positiv avvikelse mot

budget då utfallet för interkommunala ersättningar blivit bättre än budgeterat.

Omsorgsnämndens negativa avvikelse beräknas till 5 mkr mot budget på helår.

De största avvikelserna visar verksamheterna Stöd och Service samt Hålso- och

Sjukvård.

Socialnämndens prognosticerar en negativ avvikelse på 0,3 mkr mot budget.

Avvikelsen är främst hänförlig till fler institutionsplaceringar för barn och familjer

samt insatser för vuxna.

Bedömning

Vi bedömer att budgetavvikelserna framgår av driftsredovisningen och att orsaker

till budgetavvikelserna beskrivs i nämndernas verksamhetsberättelser. Ivissa fall

anser vi att kommentarerna till budgetavvikelserna behöver utvecklas för att ge en

tydligare förståelse för vad som orsakar avvikelserna.

Vi bedömer att nämndernas prognosticerade utfall visar att det fortsättningsvis är

ytterst viktigt att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna

fortsätter.

3.4 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har 2014-06-16  §  78  fastslagit komrnungernensarnma mål för

både verksamheten och ekonomin.

Fem övergripande inriktningsmål har utarbetats för budget- och verksamhetsåret

2015, där verksamhetsmålen har utvecklats för att uppnå inriktningsmålen.

Verksamhetsmålen följs upp med indikatorer.

Verksamhetsmâlen är 15 till antalet och indikatorerna är 51 till antalet.

IVerksamhetsmål 5 ingår finansiella målsättningar.

Oktober 2015
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Granskning av delårsrapport 2015

 
1.Ett riktliv för alla LlKommuninvånarna får god omsorg, stöd och värd 4  Nej

iett samhälle med 1.2 Barn och unga lär sigoch utvecklas så långt som möjligt 4 Nej

öppenhetuch 1.3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöerfär alla 3 Nej

framtidstro 1.4 Kommuninvå narna har eller uppnår egenfärsörjning 1 Nej

1.5 Kommuninva narna känner sig trygga 3 Nej

2.  Delaktighet, dialog 2.1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrartill ett växande näringsliv och en  4  Nej

och nyskapande attraktiv och hållbar livsmiljö
präglar Karlshamns 2.2 Kommuninvånarna och företagen är delaktigaioch harinflvtande över  4  Nej

kommun en god kommunalservice

2.3 Kommuninvânarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheteroch 1 Nej

rättigheter att va ra delaktiga  i  samhället

3- Kultür 50m 'Vfler 3.1 Barn och unga berikas genom kultur- idrotts- och naturupplevelser 1 Nej
människor, miljö och

insplrerartillmäten 3.2 Kommuninvånarna och besökare tardelav ett rikt och spännande 4  Nej

och upplevelser utbud av kultun och naturupplevelser

4. Med ny teknik 4.1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet 3 Nej

skapas utveckling med hjälp av digital teknik I

och tillväxt 4.2 Ökad tilväxt och sysselsättning inom logistik och transport, digitala 2 Nej

medier sa mt energi

5. En effektiv och 5.1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 1 av 2, ej

Innovativ professionella och engagera de medarbetare 2 uppnådd

organisation i 5.2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksa mheten

framkant utifrân uppdraget och omvärldsbevakning 1 Nej

5av 14,
5.3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomomiskt, socialt och varav 3

ekologiskt 14 uppnådda

Bedömning

Vi kan inte göra någon bedömning av verksamhetsmålen då dessa återrapporteras i

samband med årsbokslutet utom vad gäller  3  av de 14 aktiviteterna under

Verksamhetsmål 5:3. Det gäller att kommunkoncernen är långsiktig hållbar

ekonomisk, socialt och ekologiskt, vilka följs upp och är uppnådda per augusti.

Det lämnas inte någon prognos för helåret för utfall av verksamhetsmålen.

  
 

   

Yvonne Lun m LisaÅberg
Projektledare Uppdragsledare     
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, § 153, framgår att den 
finansiella verksamheten skall rapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april och 
augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Bilagor 
 
1 Finansrapport per 2015-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Hans Hyllstedt 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-12 Dnr: 2015/2484 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 229 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Finansrapport per 2015-08-31 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, § 153, framgår att den 
finansiella verksamheten skall rapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april och 
augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
 
 
Bilagor 
1 Finansrapport per 2015-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Hans Hyllstedt Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Redovisningschef 
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FINANSRAPPORT 20150831

Låne nr
Långivare/
ändamål Kapitalskuld

Ränta 
20150831

Årssnitt VA 
ränta Amorterat Betald ränta

Återstår att 
betala Helårs prognos Tecknat/ Förfaller

B23414 Nordea

436 Gruppbostäder  0 rörlig 500 000 87 573 0 87 573 Uppsagt 2015-04-29. Ersätts av lån 470
500 000

B23416 Handelsbanken
467 ersätter Dexia 460 30 000 000 2,57% 771 000 bunden 0 578 250 192 750 771 000 Konv 2018-03-30
468 ersätter lån 451 30 000 000 2,64% 792 000 bunden 594 000 396 000 198 000 Konv 2019-01-30

B23419 Kommuninvest

463 Ers lån 456 30 000 000 0,28% 84 600 rörlig 0 177 775 104 519 282 294 Löpande fr 2009-10-08
464 0 0 bunden 0 293 700 0 293 700 Konv 2015-05-12, ersätts av lån 470
465 30 000 000 2,88% 864 000 bunden 0 648 000 216 000 864 000 Konv 2016-02-21, ersätter lån 452
466 Nyupplån. investeringar 70 000 000 2,89% 2 023 000 bunden 1 011 500 1 011 500 2 023 000 Konv 2020-06-11, nyupplåning juni 2013
469 Nyupplån investeringar 25 000 000 0,03% 7 000 rörlig 0 1 342 3 658 5 000 Konv 2016-04-29 3 mån Stibor. Fr 2015-04-28
470 Ers lån 464,436 28 000 000 0,03% 7 840 rörlig 2 361 2 892 5 253 Konv 2016-05-12. Fr 2015-05-12

3 394 501 1 927 319 4 529 820

SUMMA Helårsberäknade lån 243 000 000 500 000

Helår prognos 4 529 820
Betalt 3 394 501

Prognos helårsränta 243 000 000 4 549 440
1,87% Periodiserat

20150831 3 034 979

Andel lån per långivare Belopp Andel Förfaller Belopp Andel som förfaller per år
Nordea 0 0,00%
Kommuninvest 183 000 000 75,31% 2015 0 0 Sagt upp lån 436. Lån 464 återupplånas
Handelsbanken 60 000 000 24,69% 2016 83 000 000 0,341563786
Totalt 243 000 000 100,00% 2018 30 000 000 0,12345679

2 019 30 000 000 0,12317698

TOTAL LÅNESKULD 243 000 000 2020 70 000 000 0,288065844
varav bundna lån 160 000 000 löpande* 30 000 000 0,12345679
andel bundna lån 66%
Amortering enl plan 500 000
Amortering utöver plan 0 SUMMA 243 000 000 1
Genomsnittlig låneränta: 1,87%

Årsamortering enl plan 2015= 500 000kronor

LIKVIDITET
Banktillgodohavande 31/8 84 869 810
Utnyttjad kreditlimit 0

PLACERINGAR
KPA-Likviditetsreservfond 0

Finanspolicy, KF 2003-12-01 § 153 reglerar förutsättningarna för upplåning.

Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig ränta bör inte överstiga 50 %.

Högst 40 % av de bundna lånen i skuldportföljen får omsättas/ förfalla under ett och samma år.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att godkänna nämndernas resultatrapporter för tertial 2 2015 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport tertial 2 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga nämnder har lämnat resultatrapporter för januari till augusti 2015. 
 
Bilagor 
 
1 KS resultatrapport augusti 2015.docx 
2 Delårsbokslut och resultatrapport KN augusti 2015.docx 
3 Bil 1 Ek sammanställning tertial 2 Kultur Karlshamn.docx 
4 Resultatrapport TN tertial 2 2015.docx 
5 60 Större inv projekt TN delår 2015.docx 
6 BN Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2015.docx 
7 BUS Delårsbokslut och resultatrapport aug 2015 BUS.docx 
8 Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2015 ON.docx 
9 Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2015 SocN.docx 
10 Delårsbokslut och resultatrapport GN augusti 2015.docx 
11 Delårsbokslut VA 2015-08.doc 
12 Resultatrapport FN tertial 2  2015.docx 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
 
 
 

-�68�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-10-12 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 § 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 230 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Resultatuppföljning tertial 2 2015 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att godkänna nämndernas resultatrapporter för tertial 2 2015 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport tertial 2 2015. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga nämnder har lämnat resultatrapporter för januari till augusti 2015. 
 
 
 
 
Bilagor 
1 KS resultatrapport augusti 2015.docx 
2 Delårsbokslut och resultatrapport KN augusti 2015.docx 
3 Bil 1 Ek sammanställning tertial 2 Kultur Karlshamn.docx 
4 Resultatrapport TN tertial 2 2015.docx 
5 60 Större inv projekt TN delår 2015.docx 
6 BN Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2015.docx 
7 BUS Delårsbokslut och resultatrapport aug 2015 BUS.docx 
8 Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2015 ON.docx 
9 Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2015 SocN.docx 
10 Delårsbokslut och resultatrapport GN augusti 2015.docx 
11 Delårsbokslut VA 2015-08.doc 
12 Resultatrapport FN tertial 2  2015.docx 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-10-12 Dnr: 2015/3036 

 
 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
 
 
 
Göran Persson Anette Ericson 
Kommundirektör Ekonom 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: Kommunstyrelsen 
 

Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 
 

Förvaltningschef: Göran Persson 
 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Kommunfullmäktige antog i maj ÖP ”Karlshamn 2030” och arbete har startats för att ta 
fram en strategi för mark och boende med förslag på tydlig prioritering utifrån antagen 
ÖP. 
Etableringsprocessen är framtagen och ska nu implementeras i organisationen. Ett 
strategi- och beredande råd ska inrättas för strategisk och långsiktig samplanering kring 
kommunens exploateringar och lokalbehov. 
Under perioden har arbetsmarknadsenheten genom Fia arbetat med att ge personer med 
försörjningsstöd anställningar. Ett avtal har arbetats fram med Svenska Migrationscentret 
där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att få anställning med att 
digitalisera av olika former av arkiv. 
Ensamkommande flyktingbarn har getts sommarsvenska kombinerat med sommarjobb 
och Navigatorcentrum har kommit igång på allvar med en dörr in för ungdomar som 
behöver stöd på vägen till arbete. 
Arbetet med en ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår enligt plan och beslutsunderlag 
är framtaget. 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Översyn av ärendehanteringen pågår kontinuerligt. Utveckling av e-tjänster pågår och utförs 
under juni-september. 
Kommunen har gått med i SKL:s nätverk för medborgardialog för att undersöka och 
implementera nya möjligheter för digital och analog dialog med medborgarna. 

 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Den turistekonomiska utvärderingen av Östersjöfestivalen är genomförd och ska bland annat 
ge kommunen ett bra underlag för planeringen av kommande festivaler. 
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 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 

För att stödja initiativ inom e-tjänstsektorn har arbete med att förbättra dialog med NetPort 
och BTH påbörjats. 
 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Fortsatt implementering och utveckling av Kompass Karlshamn. De första resultatdialogerna 
är genomförda (efter april och augusti) och planering för kommande verksamhetsplansarbete 
för 2016 pågår.  
 
 

1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Kommunstyrelsen är stabsfunktion för hela den kommunala förvaltningen och även 
ansvar för egen verksamhet inom arbetsmarknad, tillväxtarbete och hållbar 
utveckling, överförmyndare, alkoholtillstånd m fl administrativa ansvarsområden. 
Påbörjat arbete med mark- och boendestrategi ger tillsammans med bättre 
bemanning inom mark- och exploateringsverksamheten förutsättningar för högre 
måluppfyllelse inom prioriterade utvecklingsområden för bostäder och verksamheter.  
Fortsatta insatser för 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. 
Påbörjat arbete med införande av e-handel kommer att möjliggöra effektiviseringar 
och besparingar i hela kommunorganisationen. 
 

Utmaning 1. 
Brist på flerbostadshus 

Så hanterar vi utmaningen: 
Ett antal markansvisningsavtal är tecknade med externa 
aktörer för byggnation av flerbostadshus, bostadsrätter samt 
villatomter. 
Då Karlshamnsfastigheter har sagt upp avtalet avseende de 
paviljonger som idag hyrs av Försäkringskassan kommer 
beställning göras av DP för kvarteret Älgen, då denna fastighet 
kan inrymma både kontor, handel och bostäder. 
På den byggrätt som kommunen har på Bryggeritomten 
kommer exploateringsavtal att upprättas med intressent. 
Exploateringsavtal ska upprättas med KABO avseende 
Skyttevägen för flerbostadshus samt i Hällaryd för 
marlägenheter. 
Inventering av detaljplaner påbörjas för att få en kartläggning 
över byggbar yta ska påbörjas av Stadsmiljökontoret under 
september. 

 

Utmaning 2. 
Ökat inflöde av invandrare 
och flyktingar 

Så hanterar vi utmaningen  
Aktivt deltagande i Migrationscentret i Svängsta. Aktiv 
samverkan med AF, integrationsenheten och 
vuxenutbildningen. 
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Utmaning 3. 
Behålla våra goda och 
engagerade medarbetare. 
Ökade bekymmer med att 
rekrytera rätt utbildad 
personal. 

Så hanterar vi utmaningen  
Strategiskt arbete med löneöversyn 2016 och att främja extra 
goda arbetsinsatser. 
 
 
 

Nämndens framgångar  
Framtagande av exploateringsprocessen. 
Implementeringen av Kompass Karlshamn. 

 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 

Under året har bekymmer med möjligheterna att rekrytera rätt utbildade medarbetare ökat 
markant. Främst lärare och förskollärare (inom skola/förskola), chefer (alla områden) samt 
sjuksköterskor och socionomer (inom omsorgen). En tendens är att även undersköterskor 
börjar bli svårrekryterade.  
Detta i samband med en ökad personalomsättning inom nämnda grupper har gjort att antalet 
rekryteringar ökat. Även antalet avgångssamtal har ökat. Bekymmersamt i sammanhanget är de 
anledningar som avgående medarbetare nämner som orsak till att de slutar, det handlar om 
arbetsbelastningen och en känsla av att inte kunna fullfölja sitt uppdrag. Inom lärarna är det 
också att man får mer i lön (3-5000 kr) i andra kommuner som är anledningen. En följd av ökad 
personalomsättning och svårigheter att rekrytera ny personal är löneglidning inom de aktuella 
yrkeskategorierna samt att förvaltningarna behöver anlita bemanningsföretag. 
 
En ökad mängd reaktivt personalarbete (som ovanstående är) ger mindre tid till det strategiska 
förebyggande och främjande personalarbetet.  
 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

Verksamhet 
Periodens 
budget-
avvikelse 

Prognos 
helårs-
avvikelse 

Not 

        

10 Politisk verksamhet 179 -35 1 

11 Kommunalt partistöd 0 0 2 

13 Fackliga förtroendemän 4 0 3 

14 Gem. Kommunadministration -270 276 4 

21 Markförsörjning -29 0 5 

22 Näringslivsfrämjande åtg 289 192 6 

23 Turism 152 82 7 
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26 Miljöförbund 361 0 8 

27 Räddningstjänst 0 0 9 

31 Stöd till samlingslokaler 0 0 10 

47 NetPort/Högskola 0 0 11 

61 Arbmåtgärder 0 0 12 

70 Arkiv, ekonomi- o personaladm -351 -250 13 

71 Gem. Servicefunktioner -1 126 0 14 

83 Kollektivtrafik -43 -65 15 

        

Summa -836 200  
 

Kommentarer till avvikelser 
Verksamhetsansvariga gör bedömningen att årets budget som helhet kommer att hållas.  
 
4, 6, 7. Avvikelser i pågående projekt. 

12. När det gäller arbetsmarknad så är det fler anställda i arbetsmarknadsåtgärder än 
budgeterat. Ökade intäkter och kostnader pga av det men som helhet är bedömningen att det 
blir en budget i balans. 

 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Bedömningen är att KS kommer att ha en budget i balans 2015. 

 

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
Nämnden redovisar kort status för de mål där nämnden bedömer att det finns risk för att KF-målen inte kommer att uppnås 
Nämnden redovisar hur man arbetar för att nå målen 

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. Målnivå: minskning 
2. Sjukfrånvaron (KF). Målnivå: minskning till 2013 års nivå 
3. Personalomsättning – chefer (KF). Målnivå: minst fyra år som chef i samma 

enhet 
4. Flexibla arbetstidslösningar. Målnivå: tre pilotprojekt startas/testas 

 
Avrapportering augusti 2015: 
 

1. Målnivån kommer att uppnås då flertalet sommarvikarier för första gången var 
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månadsavlönade, vilket minskade administrationen kring dessa dramatiskt. 
 

2. Målnivån kommer ej uppnås, tvärtom är trenden ökande sjuktal. 
Utmattningsdepression och psykosociala sjukdomar är främsta orsakerna till 
sjukskrivning. 
 

3. Målnivån kommer ej uppnås, tvärtom ser vi en ökad personalomsättning på 
chefsnivå. 
 

4. Målnivån kommer troligtvis att uppnås.  
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Handlingsplaner/analys AHA-enkät – arbetet bör intensifieras på arbetsplatsnivå. 
Fortsätta arbetet med att medvetandegöra cheferna om arbetsmiljöns och 
ledarskapets betydelse. 
 

 

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 augusti 2015 
Ekonomi 

 Efter augusti månad beräknas kommunen ha en helårsprognos på -11.216 tkr. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 att återremittera ärendet till 
nämnderna för förnyad bearbetning av helårsprognosen. 

 
Upphandling 
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 E-handelsprojektet: Projektet är försenat pga arbetssituation samt belastning 

på upphandlingsenheten. Projektledare har anställts och projektet startades 
upp efter sommaren.  
 

Personal 
 Uppföljning kommer att ske i samband med årsbokslut. 

 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Bevaka avvikelser 
 Utbildningar 

- Likviditetshantering 
- Upphandling – E-handelsprojekt 
- Löpande internutbildningar 

 

 
 

5. Intern kontroll 2015 
 

Under 2015 är följande kontrollområden förvaltningsgemensamma och fastställda av 
kommunstyrelsen: 

 Anbudsutvärdering. Rapporteras i samband med årsbokslutet. 

 Sena betalningar. Uppföljningslistor skickas till förvaltningschef för kännedom och 

åtgärd varje månad. Återrapportering sker till ekonomikontoret från förvaltningarna om 

orsaken till att fakturor är förfallna samt vilka åtgärder som vidtas för att fakturor 

fortsättningsvis betalas i tid. 

 Säkerställa lönekostnader. Rapporteras i samband med årsbokslutet. 

 
Kommunstyrelsen har därutöver för egen del beslutat om intern kontrollpunkter angående:  

 Avbrott och avbrottsorsaker inom arbetsmarknadsenheten. De mätningar som gjorts 

under året är utan anmärkningar. 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: 
Kulturnämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Lena Sandgren 

Tf Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson  

 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
Kortfattad beskrivning över nämndens viktigaste bidrag för att nå kommunfullmäktiges fem inriktningsmål 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Flytten av Stadsbiblioteket till Citygallerian innebär en bemannad barnavdelning och en 
särskild bibliotekstjänst inriktad mot barnbibliotek. 
 
Tillgängliggöra bibliotekets service och medier för nya svenskar och personer med 
funktionsnedsättning samt äldre-äldre. 
 
Att fortsätta det påbörjade arbetet med den förebyggande verksamheten inom budget-, 
skuldrådgivning. Att ge professionell konsumentvägledning och energirådgivning. 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Öka medborgarnas digitala kunskaper. Verka för att fler blir digitalt delaktiga. 
Programverksamheten inom Kultur Karlshamn strävar efter att ha en fortsatt hög kvalitet. 

 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena tillgänglig för fler målgrupper. 
 
Fortsatt satsning på barn och unga genom egna arrangemang. Revideringen av årsanslagen 
skapar en större tydlighet kring kulturföreningarnas satsningar på barn och unga. 
 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Biblioteksverksamheten är i implementeringsfasen av RFID-tekniken, 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. 
 
Starta upp ett e-labb/Makerspace på Stenbacka bibliotek tillgängligt för alla. 

 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
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Konvertering från biblioteksassistenter till bibliotekarier ökar kompetensen i organisationen. 
En ny organisationsstruktur medför effektivare resursutnyttjande. En tydlig 
projektorganisation är implementerad. 

1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Nämnden redovisar sina största utmaningar och framgångar i relation till uppsatta KF mål samt prioriterade 
områden/insatser i verksamhetsplanen. 

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. 

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

 
Över- och underskottshanteringen 

En bibliotekstjänst är tillsatt med assistent till och med februari 
2016 då behörig sökande tackade nej till tjänsten. Tjänsten 
utannonseras igen i slutet av 2015. Eftersom tjänsten inte är en 
heltidstjänst är det svårt att rekrytera kompetenta sökande. 

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  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 

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

Justering av budgetposter. 

 

 
 

 

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

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

 
Upphandling och avtalsskrivning genomförd under våren 2015. 

Tekniken har implementerats på Stadsbiblioteket under våren och 
ska genomföras på lokalbiblioteken. 

 

Utmaning 3. 
Osäkerhet kring 
energirådgivningens 
förutsättningar och ekonomi 

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

Kontinuerlig kontakt med och bevakning av 
Energimyndighetens förändringar kring uppdraget. 

Nämndens framgångar  
Framgångar vi vill lyfta fram i arbetet med att nå uppsatta mål 

En tillgänglighets- och delaktighetsaspekt att framhålla är införandet av talsyntes på Kultur 
Karlshamns hemsida och bibliotekets hemsida/Arena. 
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Kultur Karlshamn har erhållit extern finansiering för att kunna etablera Digilabb Karlshamn. 
Inom ramen för projektet har en projektledare anställts. 
 
Biblioteket har arbetat aktivt för att göra fler digitalt delaktiga. Det handlar exempelvis om att 
ge stöd och hjälp till medborgare vid bibliotekens servicediskar. Detta är bibliotekets största 
verksamhet. Biblioteken erbjuder121 timmar kvalificerad bibliotekarie-service i veckan. 
 
Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena tillgänglig för fler målgrupper. 
 
Nya utvecklade rutiner för att följa upp utvecklingsinsatser och utvecklingsområden. 
 
Kultur Karlshamn har etablerat sig i nya ändamålsenliga lokaler. Fortsatt samverkan med 
andra aktörer; föreningar, organisationer, näringsliv och privatpersoner. Fortsatt samverkan 
med övriga förvaltningar och verksamheter inom kommunen. 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Nämnden analyserar kortfattat viktiga omvärldsfaktorer som påverkat och förväntas påverka 
nämndens verksamhetsområden.  
Stadsbibliotekets ”mellanlandning” i Citygallerian medför att verksamheten saknar 
förutsättningar att bedriva den komplexa verksamhet som bibliotekslag och andra 
styrdokument föreskriver. Genom flytten försvinner lokalyta som är nödvändig för att kunna 
bedriva läsfrämjande verksamhet, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-verksamheten mm. 
Därför behövs en fortsatt satsning på ett nytt Kulturhus på Piren i Karlshamn. 
 
Bibliotekens funktion som mötesplats får en allt större betydelse. Öppna demokratiska arenor 
lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt bland annat för 
entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar, samverkan med Netport mfl.  
 
”Mellanlandningen” i Citygallerian medför att Stadsbiblioteket har svårt att möta behovet av 
mötesplats.  
 
Konsument Karlshamn fortsätter att, i nya lokaler, erbjuda konsumentrådgivning, 
energirådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Den enda lagstadgade verksamheten är 
budget- och skuldrådgivningen. Enligt 2§ i Skuldsaneringslagen framgår att ”kommunen skall 
inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget och 
skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under 
skuldsaneringsförfarandet under löptiden för en betalningsplan.” 
När det gäller energirådgivningen kommer Energimyndigheten att göra visst förändringsarbete 
under 2016/17, vilket bland annat omfattar bättre mätbarhet, metodutveckling och 
målgruppsanpassning. Riktade insatser till specifika målgrupper och uppföljning samt 
tillämpning av effektivare metoder kommer att stå i fokus. Förändringarna syftar till att stärka 
det förbättringsarbete som Energimyndigheten har inlett för att öka effekten av de medel som 
är avsatta för energi- och klimatrådgivning:  

 Ändring av förordningsnamn och bidragsbegrepp  

 Ändringar avseende målgrupper och inriktning för rådgivning  

 Tillkommande stöd i form av regionala utvecklingsledare  
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 Ändrade förutsättningar för stöd och stödets storlek  

 
Vad detta kommer att innebära för Karlshamns kommun är i dagsläget oklart. 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2015-08-31 samt prognos för helår 2015.  

 
Se bilaga 1. 
 
Delårsbokslutets prognos visar på ett mindre överskott för KN 2015 och därmed en budget i 
balans. Avvikelserna på intäkter och kostnader beror främst på osäkerhet kring intäkterna 
under stängningen av biblioteket samt minskade kostnader för media inköp. 

 

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. 

 
Inga anpassningsåtgärder förväntas bli aktuella.  

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
Nämnden redovisar kort status för de mål där nämnden bedömer att det finns risk för att KF-målen inte kommer att uppnås 
eller mål som man särskilt vill framhålla. Nämnden redovisar hur man arbetar för att nå målen 

 
 
 
 

Relevant verksamhetsmål: 
--- 

 

Nämndsmål: 
--- 

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

 
 

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

 
 

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2015-08-31 
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 Bilaga 1 

Resultatrapporten     
 

Period: 2015-0101 – 2015-08-31 

Nämnd: 
Kulturnämnd 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Lena Sandgren 

Förvaltningschef: 
Tf Patrik Håkansson 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 
 

Driftredovisning 
(tkr) 

Utfall 2014 Utfall tertial 2 Prognos 2015 
avvikelse 

Budget 2015 

Intäkter 2175    2 043  -251 2 170 

     

Personalkostnader -10 693 -7 109  -28 -10 751 

Övriga kostnader -16 138 -11 235  376 -16 519 

Bruttokostnader -26 831 -18 344  348    -27 270 

     

Nettokostnader -24 656  -16 301    97 -25 100 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: Tekniska nämnden 
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 
 

Förvaltningschef: Tf Thomas Andersson 
 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och 
en attraktiv och hållbar livsmiljö 
1. Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny 
reservvattentäkt har fortlöpt enligt plan. 
2. Utbyggnadsplan landsbygd följder VA-planen och den ledningssträcka som står 
närmast i tid är VA mellan Matvik och Hällaryd. 
3. Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen beräknas vara 
klar vid årsskiftet. 
4. Belysningspolicy kommer att färdigställas 2015. 
5. Årets pågående/avslutade fastighetsprojekt är nybyggnad Stenbackanavet, 
renovering labbsalar Väggaskolan, paviljong Gullbergslyckans förskola, utbyggnad 
Möllegårdens skola, ventilation Väggahallen, byggnation carport och garage Vägga IP. 
6. Sotningstjänsten ligger väl i fas både vad gäller rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroller. 

 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat under tertial 2 2015 i 
jämförelse med samma period 2013 och 2014.  
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 
1. Den ekologiska andelen inköpta livsmedel var enligt mätningen i augusti 27,9 % och 
Kostservice räknar med ett helårsutfall på 25 %. 
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1.2 Nämndens utmaningar 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 arbetsmiljön 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. Förfrågningsunderlaget för 
upphandling av ”Partneringentreprenör” är klart och arbetet med att köpa mark i Froarp har 
påbörjats. Upphandlad konsult har letat efter en ny reservvattentäkt och huvudalternativet är 
Mörrumsån där nu fältgeologisk undersökning pågår. 
  
Nuvarande kontors- och omklädningslokaler 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.  
 
Östralycke kök har åtgärdats i två etapper, efter viteskrav från Miljöförbundet Blekinge Väst, 
för att få fortsätta vara i bruk. Miljöförbundet slog ner på sju punkter och godkänner samtliga 
åtgärder enligt rapport 2015-05-26. Miljöförbundet anser att ombyggnad senast 2018 är 
avgörande för en fortsatt verksamhet.  
 
Kostservice har ett stort arbete framför sig i höst med att göra en vision om Östralycke kök 
som ett första steg innan arkitekten tar över. Visionsarbetet kommer att ske i samarbete med 
OMSF, UTBF och Fastighetsenheten. 
 
Tillsammans med fastighetsenheten undersöker Kostservice möjligheterna att kunna bygga 
vagnhall på Stenbackanavet. Det är ett första steg i genomförandeplanen tillsammans med 
ombyggnationen av Östralycke kök.  
 
Den ekologiska andelen inköpta livsmedel var enligt mätningen i augusti 27,9 % och 
Kostservice räknar med ett helårsutfall på 25 %. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat under tertial 2 2015 i jämförelse 
med samma period 2013 och 2014. 

 

Utmaning 1 
Ny reservvattentäkt och nytt 
vattenverk 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Upphandlad konsult har letat efter en ny reservvattentäkt och 
huvudalternativet är Mörrumsån där nu fältgeologisk 
undersökning pågår. 
 
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2014-10-22      
§ 165 att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja 
projektering av ett nytt vattenverk vid Långasjön. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-18 § 265 att ge 
klartecken för detta. 
Förfrågningsunderlaget för upphandling av ”Partnering-
entreprenör” är klart och arbetet med att köpa mark i Froarp 
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har påbörjats. 

 

Utmaning 2 
Tubbarydsanläggningen 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Personalavdelningen har genomfört enkät om inomhusklimat, 
Fastighetsenheten OVK, Företagshälsovård 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 

Så hanterar vi utmaningen  
Upprätta vision för Östralycke kök.  
 
Kostservice undersöker tillsammans med Fastighetsenheten 
möjligheterna att bygga vagnhall på Stenbackanavet. Det 
skulle underlätta oerhört om en vagnhall kunde stå klar innan 
Östralycke kök stängs för ombyggnation.  
 
Planering för hur Kostservice ska kunna laga alla portioner 
under ombyggnationen av Östralycke kök har påbörjats. 
 

Nämndens framgångar  
Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny reserv-
vattentäkt har fortlöpt enligt plan. 
 
Östralycke kök har renoverats för att säkra matproduktionen fram till ombyggnationen samt 
förbättra arbetsmiljön för personalen. Miljöförbundet slog ner på sju punkter och godkänner 
samtliga åtgärder enligt rapport 2015-05-26. 
 
Den ekologiska andelen inköpta livsmedel var enligt mätningen i augusti 27,9 % och 
Kostservice räknar med ett helårsutfall på 25 %. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat under tertial 2 2015 i jämförelse 
med samma period 2013 och 2014. 
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
En uppdatering av vattenförsörjningsplanen behöver tas fram för att säkra dricksvatten-
försörjningen. 
 
Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 
överföringsledning. På Sternö avloppsreningsverk behövs åtgärder för hårdare kvävekrav och 
belastning. 
Spillvattenförsörjning på landsbygden efterfrågas allt mer. Prioriterade områden för utbyggnad 
presenteras i VA-planen där 27 åtgärder tagits fram som motsvarar de nuvarande VA-
anläggningarnas behov. 
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Beläggningsutredning för kommunens gator och vägar kommer att beställs 2016. 
 
Verksamheternas lokalbehov ökar kraftigt.  
 
Allt fler marknadsför sina kommuner med en bra kostorganisation. Mat är trendigt och mat i 
offentlig sektor diskuteras allt mer i media och intresserar i stort sett alla åldrar. Fokus ligger 
på klimatfrågor, kvalité på råvaror, näringsinnehåll, valbarhet, att laga mat från grunden och att 
allt ska lagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt. Här måste Karlshamns 
kommun ha en tydlig vision. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-augusti på +2 116 tkr och en prognostiserad 
helårsavvikelse på 0 tkr.  
 
TN exkl VA har under januari-augusti förbrukat -23,6 mnkr av årets investeringsbudget på       
-39,8 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är +1,1 mnkr. +3,4 mnkr avser maskiner 
och fordon som kommer att levereras nästa år. -2,3 mnkr avser labbsalar Väggaskolan, 
miljöåtgärder Tubbaryd, ventilation Väggahallen och trafiksäkerhetsåtgärder. 
VA-enheten har en periodavvikelse för januari-augusti på +588 tkr och en prognostiserad 
helårsavvikelse på 0 tkr. 
 
VA-enhetens investeringsinkomster är under perioden januari-augusti 1,1 mnkr av 
budgeterade 12,0 mnkr och av budgeterade investeringsutgifter på -38,2 mnkr har -9,6 mnkr 
förbrukats, vilket ger nettoinvesteringar på -8,5 mnkr för perioden. Den prognostiserade 
helårsavvikelsen är 0 mnkr. 

 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Tekniska nämndens ekonomi är i balans med budget. 
 

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 
Trafikenheten 

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

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

Indikator:  
Antal skador i trafiken på kommunens gator och vägar 
 

Målnivå:  
-1 % - Redovisas i samband med bokslutet 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
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Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bodestorpsskolan kommer inte att byggas 2015 p g a indragen 
budget för investeringskontot 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder.  

GC-väg Rosenvägen/Hunnemaravägen kommer inte att byggas p g a indragen budget för 
investeringskontot 1308 GCM-vägnät, utbyggnad. 

 

 
Gatuenheten 

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

Nämndsmål: 
Vägar och gator som är tillgängliga för alla 

Indikator:  
Genomföra prioriterade tillgänglighetsförbättringar utifrån tillgänglighetsutredningen  
 
Målnivå:  
100 % – Det finns inga tillgänglighetsförbättringar att följa upp 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

  Tillgänglighetsförbättringar genomförs inte 2015 p g a indragen budget för 
investeringskontot 1307 Tillgänglighetsanpassning.  
 
 
Kostservice 

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

Nämndsmål: 
Matgästerna erbjuds valfrihet vid 
måltidssituationen 

Indikator:  
Antal valbara måltider  
 
Målnivå: 
Dagligen minst 2 st i skola och äldreomsorg – Kommer inte att uppfyllas inom särskilt boende 
2015 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

 Införandet av 2-rätters i särskilt boende kommer inte ske förrän efter ombyggnationen av 
Östralycke kök. Utvärderingen visar att tre av fem kök behöver utrustning som de längre fram 
inte har plats med och platsbristen förvärras ytterligare under ombyggnationen. 
Omfördelning av produktionen ska ta bort problemet med platsbristen. 
 

 
Förvaltningsgemensamma 

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

Nämndsmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

Indikator:  
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal  
 

Målnivå:  
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80 % - De senaste 12 månadernas inköpsstatistik på Samhällsbyggnadsförvaltningen visar 70 
% avtalstrohet (Kostservice 95 % och övriga SHBF 65 %) 
 

Indikator:  
Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger gränsen för direktupphandling ska 
ha konkurrensutsatts 
 
Målnivå:  
100 % - Intern kontroll tertial 2 redovisas 2015-10-21 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

En projektledare för E-handel har anställts på upphandlingsenheten. Förvaltningarnas 
avtalstrohet och kommunens direktupphandlingar följs upp med hjälp av Inyett. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens direktupphandlingar granskas i den interna kontrollen.  
 

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2015-08-31 
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Delårsrapport 2015 
 
1153 Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 

Byggnation av Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) som påbörjades våren 2012 togs i bruk 

till läsåret 2014/15 och idrottshall stod klar januari 2015.  Ekonomiskt har projektet hållit sig inom 

tilldelad ram. Budgeterade byggutgifter var -185,7 mnkr och projektet har lämnat ifrån sig 7,6 mnkr 

i samband med överskottshantering och väntas få ett plusresultat på ytterligare 0,3 mnkr. 

2603 Labbsalar Väggaskolan 

Ombyggnad av labbsalar hus D på Väggaskolan som påbörjades 2014 är klar i september månad. 

Projektet beräknas överskrida budgeterade utgifter på -8,3 mnkr med -1,4 mnkr p g a tillkommande 

ändrings- och tilläggsarbeten. 

1322 Norra infarten, cirkulation 

Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen planeras vara klar vid 

årsskiftet 2015/16. Budgeterade utgifter var -5,7 mnkr och totala utgifter för projektet beräknas 

uppgå till -11,1 mnkr. Budgeten utökades med -1,3 mnkr i överskottshanteringen och tekniska 

nämnden har begärt ytterligare -4,1 mnkr av kommunfullmäktige p g a ökade utgifter för flyttning 

av ledningar i samband med byggnation. 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: 
Byggnadsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Jan Bremberg 

Förvaltningschef: 
Daniel Wäppling 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
Kortfattad beskrivning över nämndens viktigaste bidrag för att nå kommunfullmäktiges fem inriktningsmål 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Upprättar detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara och 
ändamålsenliga livsmiljöer för alla, med hjälp av Översiktsplanens ledord för ett hållbart 
Karlshamn. 

 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Har en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner som KS prioriterar utifrån 
Översiktsplanen, samt för att pröva detaljplaner initierade av privata aktörer.  
 
Genom att publicera relevant information för kommuninvånarna ges dessa, utifrån sina 
förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i 
samhällsbyggnadsprocesser. 
 
Förbättrad information kring detaljplaner, konsekvenser av avvikelser från detaljplaner och 
annan information till sökanden, kommer att medföra en ökad förståelse för 
handläggningstiden samt mer kompletta ansökningar. 
 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Gemensamma aktiviteter med Kultur Karlshamn i syfte att belysa kopplingen mellan 
samhällsbyggnad och kultur. 

 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 

 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Personalen ges möjlighet till utveckling och ny kunskap genom fortbildning och studieresor. 
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Nämnden redovisar sina största utmaningar och framgångar i relation till uppsatta KF mål samt prioriterade 
områden/insatser i verksamhetsplanen. 

 
Byggnadsnämndens utmaningar under kommande period handlar om att balansera 
kommunens och den privata sidans efterfrågan på detaljplaner, utan att äventyra mål 
samt prioriterade områden/insatser i verksamhetsplanen. 
 

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 för, 
utan att åsidosätta privata 
initiativ. 
 

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

 
Skapar en flexibel organisation där resurser från plan kan 
flyttas till bygglov och vice versa. 
 
Skapar mer utrymme för konsultinsatser. 
 
Uppdatering av gamla detaljplaner kommer att läggas ut på 
konsultbasis, då det fattas personal och befintlig personal inte 
kommer att hinna med detta arbete. 
 
Tar del av Kalmar kommuns prioriteringsmodell i syfte att 
skapa en mer samhällsnyttig arbetsmodell vad gäller 
detaljplanering. 
 

Utmaning 2. 
 
Att kunna skapa kontinuitet i 
verksamheten trots stor 
rörlighet bland avdelningens 
personal (i samband med 
tjänstledigheter, 
pensionsavgångar samt aktiv 
headhunting från andra 
kommuner och 
organisationer). 
 

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

 
Avdelningen behöver rusta upp för en ännu mer flexibel 
organisation som underlättar mellanskeden i samband med 
viktiga rekryteringar. 
 
Aktuell och marknadsmässig löneutveckling i syfte att 
behålla svårrekryterade tjänster. 

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. 

 
Avdelningen är en del av det övergripande arbetet med 
exploateringsprocessen som syftar till detta. 

 

Nämndens framgångar  
Framgångar vi vill lyfta fram i arbetet med att nå uppsatta mål 

 
Framtagande av Översiktsplan Karlshamn 2030 är ett uppdrag där stadsmiljöavdelningen 
arbetar direkt under kommunstyrelsen. KF antog dokumentet, 2015-05-04 § 53, som tagits 
fram genom bred dialog med samtliga förvaltningar, kommunala bolag och allmänheten. Flera 
av översiktsplanens delar har lyfts upp både från Boverket samt andra myndigheter och 
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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. 
 
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Nämnden analyserar kortfattat viktiga omvärldsfaktorer som påverkat och förväntas påverka nämndens 
verksamhetsområden.  

 
I juni 2015 vann översiktsplanen Karlshamn 2030 laga kraft. Det kommer resultera i att flera 
nya detaljplaner med Kommunen som beställare sätts igång. Befolkningsutvecklingsprognos för 
Karlshamns kommun förutsätter att man inom kort måste detaljplanera för nya bostäder, 
förskolor, skolor och äldreboenden. Likabehandlingsprincipen innebär att vi inte heller kan 
åsidosätta de privata initiativ som parallellt pågår med de kommunala. 
 
Tillfälliga tjänstledigheter skapade en ansträngd personalsituation som inom de närmaste 
veckorna kommer att lösas då vi kommer att återbesätta en arkitekt- och planarkitekttjänst. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2015-08-31 samt prognos för helår 2015.  

 
Byggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse för perioden januari – augusti på 590 tkr. 
 
Den prognostiserade helårsavvikelsen beräknas till +860 tkr.  
Personalkostnaderna kommer under året vara lägre än tidigare förväntat, och prognostiserat, 
på grund av att personal haft tjänstledigt samt sagt upp sig för annan tjänst. 
 

 

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. 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 

Nämnden redovisar kort status för de mål där nämnden bedömer att det finns risk för att KF-målen inte kommer att uppnås 
eller mål som man särskilt vill framhålla. Nämnden redovisar hur man arbetar för att nå målen 

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

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

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

 
Detta arbete sker kontinuerligt. 
 
 

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

 
Arbetar med att förbättra informationsflödet. Skapa särskilda, skräddarsydda mötesinsatser i 
samband med komplexa detaljplaner. 
 
Arbetar med att prioritera den utåtriktade verksamheten, exempelvis kvällsmöten för 
allmänheten, bättre information på hemsidan samt ändrade mötesformer i samband med 
detaljplanering såsom exempelvis samråd i form av promenad i det aktuella området. 
 
 

 

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 
 
 
. 

Nämndsmål: 
 
God beredskap för att upprätta kvalitativa 
detaljplaner som KS prioriterar utifrån 
Översiktsplanen, samt för att pröva 
detaljplaner initierade av privata aktörer. 

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

 
Översiktsplanen Karlshamn 2030 har vunnit laga kraft och nu kommer det in många 
planbeställningar till avdelningen samtidigt som vi saknar viss personal till följd av 
tjänstledigheter. 
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Prioriterade insatser och insatsområden 
Här redovisar nämnden hur man har arbetat med prioriterade områden/insatser/aktiviteter från VP, samt om det finns 
behov att förändra dessa. Nämnden redovisar även vilka åtgärder som vidtagits om det finns risker för att målen inte 
nås, samt hur dessa i så fall hanteras. 

 
Arbetar med att öka medborgardialog för att minska antal överklagade detaljplaner. 
 
Öka konsultinsatser för att möta temporära toppar inom verksamheten. 
 
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. 
 

Nämndsmål: 
 
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 att följas upp så snart 
man fått ordning på klassificering i E-phorte. 
 
 

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

 
Arbetar med att effektivisera arbetsprocessen. 
 
Bygglovshandläggarna har varit på studiebesök i Helsingborg med syfte att ta del av och 
omvandla deras idéer kring effektivisering till Karlshamns förhållanden. 
 
Vi har redan haft en träff om detta vilket har resulterat i förändringar inom vår verksamhet. 
 

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

Nämndsmål: 
 
Skyndsamt tillgodose sökanden med 
kvalitativt digitalt och analogt kartmaterial 
såväl som mätnings- och utsättningstjänster. 
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Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 

 
Se över och utveckla samarbetsformer med bl.a. VA och ATU. I samband med pågående 
exploateringsprocess pågår diskussion om bättre samarbete med enheter inom och utanför 
vår förvaltning. 
 
Vi utför redan månatlig rapportering av ärendebalansen. 
 
 

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

 
Se över och utveckla samarbetsformer med VA, Avdelningen för tillväxt och utveckling samt 
övriga kommunens förvaltningar, inte minst i samband med att nya exploateringsområden tas 
i bruk. 
 

 

 

 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2015-08-31 

 
 
 

-�94�-



  

Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: 
BUS-nämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Tobias Folkesson 

Tf förvaltningschef: 
Patrik Håkansson 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
Kortfattad beskrivning över nämndens viktigaste bidrag för att nå kommunfullmäktiges fem inriktningsmål 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
 

 Trots begränsade medel för kompetensutveckling, erbjuds verksamheterna en basut-
bildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en viktig beståndsdel i 
arbetet med att utveckla inkluderande arbetsformer i undervisningen. 
 

 Pilotprojekt Entreprenöriella lärprocesser, digitala lärmiljöer, interkulturella möten 
och omvärldsorientering på Österslättsskolan 
 

 Pilotprojekt kring inkludering på Prästslättsskolan 
 

 Pilotprojekt kring värdegrundsarbete med inriktning mot normkritiskt tänkande på 
Hällaryds skola och Sternöskolan (bokcirkel för all personal runt boken I normens 
öga: metoder för en normbrytande undervisning). 
 

 Föreläsning av John Steinberg, författare till boken ”Att vända en klass: Från oro till 
fokus” för personal i grundskola, förskoleklass och fritidshem. 

 
 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
 
Ett urval av insatser: 

 Fortsatt inkludering av grundsärskolans elever i grundskolan på Stenbackanavet. 
 Utvecklingsarbete i rektorsgruppen kring resultatanalys (3-årscykel) 
 Utvecklingsarbete i rektorsgruppen kring inkluderande arbetssätt (3-årscykel) 
 Pilotprojekt kring tematiska arbetssätt, ämnesintegration och utvecklingsdialog på 

Stenbackaskolan 
 Pilotprojekt kring ”totalskola” på Norrevångskolan. 
 Pilotprojekt kring framgångsfaktorer i undervisningen på Mörrums skola. 
 Pilotprojekt kring kollegahandledning på Möllegårdens skola. 
 Pilotprojekt kring nya former för föräldrasamverkan, Klockebacksskolan 
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 Brett deltagande i Skolverkets satsningar, Läslyftet och Matematiklyftet. 

 

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

Kulturaktiviteter i grundskolan i samverkan med Karlshamns kommuns kultur- och 
biblioteksenhet (Kultur Karlshamn). 
 
Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, med stöd av Statens kulturråd 
(programmet för Skapande skola). 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
 

Fortsatt planering för införande av 1-1-satsning i grundskolan. 
 
Utbildningsförvaltningen deltar i arbetet för att implementera ett lednings-
/styrsystem i kommunen (Kompass Karlshamn). 

 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
 
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, re-
sultat av brukarundersökningar och resultat av riktade utvärderingar. 

 
Med bred förankring i rektorsgruppen har beslut fattats att delta i Skolverkets statsbi-
dragsfinansierade fortbildningssatsning Läslyftet. Cirka 100 pedagoger i låg- och mel-
lanstadium omfattas i ett första skede. Cirka 60 pedagoger kommer att omfattas av 
Matematiklyftet. 

1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade insat-
ser/områden 

Nämnden redovisar sina största utmaningar och framgångar i relation till uppsatta KF mål samt prioriterade områ-
den/insatser i verksamhetsplanen. 

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

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

● Rektorsprogrammet för nyrekryterade rektorer och 
förskolechefer. Sker löpande. 

● Intern basutbildning i neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. Utbildning för rektorer är genomförd. 
Utbildning för pedagoger påbörjad.  

● Utvecklingsarbete kring ny modell för resursfördel-
ning till grundskola, förskoleklass och fritidshem. På-
börjat. Uppdraget redovisas i december 2015. 

● Omorganisation av grundskolans elevhälsa. Genom-
förd höst 2015. 

● Projekt kring inkluderande undervisning. Prästslätts-
skolan, med stöd av Specialpedagogiska skolmyndig-
heten. Påbörjat. Projektet löper 1 år. 

 

Utmaning 2. 
Den psykosociala arbetsmil-

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 
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jön i företrädesvis förskola 
och grundskola. Hög andel 
spänt arbete (hög arbetsbe-
lastning och låg kontroll). 
Minskad personalresurs i 
förskolan innebär mer en-
samarbete och minskad 
trygghet. (Därtill råder brist 
på utbildad barnomsorgs-
personal samt lärare. Se ut-
maning 5) 

● Fortsatt uppföljning av resultat av hälso- och arbets-
miljöenkät (AHA). Löpande arbete. 

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

● Fortsatt utvecklingsarbete inom den centrala förvalt-
ningen kring roller och funktioner. 

● Översyn och förändring av ledningsorganisation uti-
från kartläggning av förutsättningar för det pedago-
giska ledarskapet och arbetstidsmätning. Tillsättning 
av ny förvaltningschef. 

● Pilotprojekt kring modell för bemanning vid t ex sjuk-
frånvaro inom förskola och skola. Projektavslut febru-
ari 2016. 

 

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. Pågående. 

● Brobyggarverksamhet. Pågående. Organisation ska ut-
värderas under läsåret. 

● Omvärldsbevakning samt dialog inom kommunen gäl-
lande fördelning av resurser för asylsö-
kande/nyanlända. Pågående. 

● En ansökan är beviljad från Skolverket gällande entre-
prenöriellt lärande, interkulturella möten och om-
världsorientering. Projektavslut juni 2016. 

 

Utmaning 4 
Kompetensförsörjning. Svå-
righet att nå upp till skärpta 
lagkrav om lärarbehörighet-
er i grundskola. Svårighet att 
rekrytera behöriga förskollä-
rare i enlighet med nämnds-
beslut. Svårighet att lösa 
vikariebehov i främst för-
skola. Behov av specialpeda-
gogisk resurs för handled-
ning i förskola. Behov av 
kompetens-utveckling för att 
kunna möta barn och elever i 
behov av extra anpassningar 
och stöd, barn och elever 
med annat modersmål än 
svenska, särskilt begåvade 
barn och elever m m.   

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

● Framtagning av plan för kompetensutveckling. Presen-
teras hösten 2015. 

● Uppföljning och analys av behörighetssituationen i 
samtliga skolämnen. Genomförd i 7-9. Kartläggning åk 
1-6 pågår. 

● Pilotprojekt kring modell för bemanning vid t ex sjuk-
frånvaro inom förskola och skola. 

● Fortbildning i specialpedagogisk kompetens med in-
riktning mot utvecklingsstörning för att säkerställa 
kompetensförsörjning i särskola. Avslutas juni 2016. 

Utmaning 5 
Att planera för en långsiktigt 

Så hanterar vi utmaningen  
Ange konkreta åtgärder och när de ska vara genomförda. 
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hållbar ekonomi och organi-
sation i ett läge med snabba 
demografiska svängningar 
och stor osäkerhet (migrat-
ion, barns och elevers behov 
av extra anpassningar och 
stöd, konkurrens från fri-
stående verksamheter etc). 
Enhetschefer vittnar i resul-
tatrapport om utmaningar i 
den fysiska miljön – brist på 
lokaler, t ex grupprum, ej 
ändamålsenliga lokaler, t ex 
“lägenhetsförskolor”, un-
dermålig teknik för digitala 
hjälpmedel, små och ut-
spridda enheter, begränsade 
medel för pedagogiskt 
material m m 

● Lokalutredning är genomförd, men nya befolknings-
prognoser medför behov av att aktualisera lokalfrågan 
återigen. 

● Rollbesättning, fysisk planering (lokaler, investeringar, 
trafikfrågor etc). 

● Planering i samråd med kommunledningsförvaltning-
ens ekonomiavdelning, samhällsbyggnadsförvaltning-
ens fastighetsavdelning och avdelningen för tillväxt 
och utveckling. 

 
 
 

Nämndens framgångar  
Framgångar vi vill lyfta fram i 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 verk-
samhet grundar sig på faktaunderlag, t ex betygs- och provresultat, resultat av brukarunder-
sökningar och resultat av riktade utvärderingar. Kompass Karlshamn implementeras i verk-
samheterna på samtliga nivåer och integreras med det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Resultatdialoger visar att nämndens prioriterade utvecklingsområden överlag är kända och 
levande i verksamheterna, men att ett fortsatt arbete kring dessa måste fortgå. De utveckl-
ingsinsatser som redovisas, t ex föreläsningar, litteraturstudier, handledning/kollegial stött-
ning, är tydligt inriktade mot de utvecklingsområden som identifierats i analyser på arbets-
lags-, enhets- och verksamhets- och huvudmannanivå, och väl förankrade i forskning och be-
prövad erfarenhet. Arbetet följs upp vid t ex chefsmöten, 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 statsbidragsfi-
nansierade fortbildningssatsning Läslyftet. Cirka 100 pedagoger i låg- och mellanstadium om-
fattas i ett första skede. Cirka 60 pedagoger kommer att omfattas av Matematiklyftet. 
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Nämnden analyserar kortfattat viktiga omvärldsfaktorer som påverkat och förväntas påverka nämndens verksamhetsom-
råden.  

Demokratisk kompetens – etiska förhållningssätt, värdegrundsarbete. 
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Inkludering. Lärmiljöer utformas för att passa den naturliga variation som finns bland alla 
människor. Ökande behov av anpassningar och särskilt stöd. 
 
Migration och integration. 
 
Personalförsörjning och personalutveckling. Professionsutveckling och kollegialt lärande. At-
trahera legitimerade lärare. 
 
Digitalt lärande. Barn och elever lär sig kommunicera, kunskapssöka, skapa och lära med hjälp 
av modern teknik. 
 
Jämställdhet och likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna etnicitet, religion eller an-
nan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet 
eller uttryck 
 
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Förskolan och skolan ska stimulera barns och 
elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. 
 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2015-08-31 samt prognos för helår 2015.  

För utförlig ekonomisk redogörelse, se bilaga ”Uppföljning av BUS augusti 2015”. 
 
Delårsbokslutet för 2015 visar att BUS-nämnden har ett beräknat positivt resultat med 610 
tkr vid årets slut. Barnomsorgen uppvisar ökade kostnader som bland annat beror på kostna-
derna för barn i behov av särskilt stöd ökat på grund av fler barn med funktionsnedsättning 
och neuropsykiatriska diagnoser. Vidare har förskolan ökat i barnantal, vilket föranlett en viss 
ökning av personal. Fritidshemmen har också ökat i barnantal och ett ökat behov av personal 
föreligger. I grundskolan har elevantalet ökat under 2014 som följer med in i 2015 års verk-
samhet. En del av dessa elever är nyanlända, vilka bidrar till att kostnaderna för Svenska som 
andra språk, modersmål och studiehandledning ökat. Inom grundskolan är allt fler barn i be-
hov av särskilt stöd, där många elever bedöms ha så stora svårigheter att de under hela skol-
dagen behöver en person knuten till sig. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas samt förväntad ekono-
misk 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 

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

● Fortbildning: 1 200 tkr 
             -Återstående fortbildningsmedel hålls inne 

● Läromedel: 600 tkr 
             -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 

 

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
Nämnden redovisar kort status för de mål där nämnden bedömer att det finns risk för att KF-målen inte kommer att uppnås 
eller mål som man särskilt vill framhålla. Nämnden redovisar hur man arbetar för att nå målen 
 
Nämnden bedömer att det finns risk att KF-målen inte kommer att uppnås: 

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 verksam-
heter 

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

Genomsnittligt meritvärde 
– skillnad mellan flickor 
och pojkar 

Vid uppföljning av resultat i 
augusti 2015 finns inom 
vissa ämnen och i vissa 
grupper stora skillnader mel-
lan flickors och pojkars resul-
tat. Läsåret 14/15 är skillna-
den i meritvärde 39,1. Resul-
tatanalysen fortsätter, bland 
annat på chefsmöten och på 
enhetsnivå. Osäkerhet råder 
kring om indikatorsnivån 
kommer att uppnås. 

Lägre än genomsnittet i jäm-
förbara kommuner och pro-
gression (nämndsnivå) 

 

Andel elever som når må-
len i alla ämnen 

Elever som uppnår målen i 
alla ämnen är läsåret 14/15 
70,9% 
Osäkerhet råder kring om 
indikatorsnivån kommer att 
uppnås. 

Högre än genomsnittet i jäm-
förbara kommuner och pro-
gression (nämndsnivå) 

 
 

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

 
● Könsuppdelad statistik för att synliggöra strukturella skillnader i resultat och målupp-

fyllelse 
● Kompetensutveckling genom ”Öppet nätverk” - Nätverket för likabehandling och ge-

nus 
● Fortsatt arbete i rektorsgrupp och förskolechefsgrupp kring resultatanalys och insat-

ser som ska åstadkomma förbättrade resultat. 
● Fortsatt arbete kring särskilt stöd och extra anpassningar (Intern utbildning, riktad 

mot rektorer och enskilda skolor ). 
 

 
Mål som nämnden särskilt vill lyfta fram: 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga 

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

 

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. 

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

Elever som svara ”Stämmer 
helt och hållet” eller ”Stäm-
mer ganska bra”: 94,2% 

(Svarande: elever i åk 5 
och åk 8) 

Högre än genomsnittet i jäm-
förbara kommuner och pro-
gression (nämndsnivå) 

 

 

Föräldrars nöjdhet med 
kommunens förskola 

Vårdnadshavare som svarar 
att de rekommenderar sitt 
barns förskola: 
(Stämmer helt och hållet” 
eller ”Stämmer ganska bra”): 
92,9% 
 

Högre än genomsnittet i jäm-
förbara kommuner och pro-
gression (nämndsnivå) 

 
 

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

 
● Analysen av vårdnadshavarenkäten i förskolan visar på att förskolan behöver arbeta 

med aspekten information/kommunikation samt arbeta vidare med analys gällande 
skillnader i svar beroende på om man har en flicka eller pojke i verksamheten.  
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5. Intern kontroll 2015 

Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2015-08-31 

Nämnden för barn, ungdom och skola har i verksamhetsplan för 2015 fastställt följande  
nämndsspecifika kontrollområden/kontrollmoment: 
 Kartläggning av folkbokförda elever som inte går i kommunens grundskolor 
 Ändring av felaktiga betyg 
 
Uppföljning av kontrollområden pågår. Resultat av genomförd kontroll redovisas i sam-
band med bokslut. 
 
Se bilaga: 
BUS-ik-delår-15 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: 
Omsorgsnämnden 

Förvaltning: 
Omsorgsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Leif Håkansson 

Förvaltningschef: 
Annelie Myrbeck 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 

Omsorgsnämnden uppgift är att ansvara för insatser och stöd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Verksamheten utgör skyddsnät för människor som av olika sociala 
skäl behöver råd, hjälp och stöd. All verksamhet bygger på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet genom hög brukarmedverkan. Ett enhetligt 
värdegrundsarbete med brukaren i fokus pågår. Utveckling av moderna boendealternativ 
för äldre. 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 
genom hög delaktighet i utformning av genomförandet av stödet. Vid utvecklingsarbete 
strävar man efter medborgares/brukares delaktighet genom ex brukarundersökningar 
och/eller annan brukarmedverkan. För att möta alla medborgare har en gemensam ingång 
byggts upp för att förenkla mötet för medborgaren och öka tillgängligheten. 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
På olika sätt praktiskt bidra till att brukare kan delta i de arrangemang som ordnas. På ett 
mer övergripande plan kan verksamheten bidra till utformning av miljöer så att de är 
anpassade för nämndens målgrupper. 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Fortsatt utvecklingsarbete med e-tjänster och e-hälsa. Välfärdsteknik som alternativ för 
självständighet. Bidrar i samverkan till utbyggnad av infrastrukturen kring nät för 
digitaliserade välfärdstjänster. 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Teknikstöd ex via planeringssystem för effektivare planering av verksamheten. 
Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksamheter med utgångspunkt i 
brukarmedverkan och förbättring för medborgaren/brukaren.  
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Utmaning 1. 
Ökade behov av insatser  
 

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. 
 
Ökade och förändrade behov för personer med 
funktionsnedsättning. Verksamheten har tagit fram en plan 
för hur behoven ska mötas.  
 
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten införs ett 
planeringssystem för en effektivare resursfördelning. Detta 
för att följa utförda insatser och bedöma volymer och 
förändringar. Uppföljningen av hjälpmedel ska utvecklas för 
bättre kontroll.     

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.  Trots 
kontinuerlig rekrytering saknas delvis personal att 
bemanna med vid frånvaro, vilket ökar stress och 
belastning på ordinarie personal. 
 
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. 
 
Svårrekryterade yrken är idag främst sjuksköterskor 
inom området. 
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Utmaning 3. 
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 
och planering av implementering. 

Nämndens framgångar  

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

 Uppföljning av verksamheten och arbetet med kompass Karlshamn 

 Enheternas förbättringsarbete 

 Utvecklingen kring välfärdteknik 

 Strategiska arbetet med fler särskilda boendeplatser. Utbyggnad Östralycke och 
Ekegården 

 Projekt BICAB (behov i centrum arbetstidsmodeller och behovsanpassad 
bemanning) går in i en mer praktisk genomförandefas. 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 

Hemmet kommer att vara den framtida platsen för vård och omsorg 
Demografiutvecklingen inom nämndens verksamhetsområde påverkar volymer 
Behov av nya äldreboende till demografiutveckling 
Välfärdteknik och e-hälsa – innehåller möjligheter och utmaningar 
Volymökningar inom Stöd och service (LSS) 
Hur tryggar vi personalförsörjningen – en attraktiv arbetsgivare 
Hur aktuella lagförslag och föreskrifter påverkar verksamheten 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

Ekonomisk uppföljning enl bilaga. Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde 
Stöd och Service och Hälso- och sjukvård. 
 
Underskottet inom verksamhet Stöd och service beror stor del på ökade volymkostnader 
inom tillsyn/korttids för barn/ungdom, daglig verksamhet och bostad med särskild service.  
Avvikelse på helår - 8 862 tkr. 
 
Utfallet för verksamhet Hälso- och sjukvård visar på ett på prognostiserat  
underskott på helår -2 531 tkr kopplat främst till personal och hjälpmedelskostnader. 
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Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

 
Nedanstående åtgärder har fastställts i nämnd under våren 2015 

 2015 

BICAB 4 000 

Träffpunkterna 430 

Hemsjukvårdsavgift  0 

Övrigt 2 500 

Intäkt fr socialnämnden 1 000 

Summa 7 930 
 

 
Åtgärder utifrån det ekonomiska läget 150830 - för att uppnå budget i balans ska följande 
åtgärder vidtas omgående: 
• Förvaltningen köper i nuläget en plats av extern utförare inom LSS området. Processen 
för en placering i Karlshamns kommun är påbörjad. 
• Enhetscheferna inom stöd och service har i uppdrag att vidta anpassningsåtgärder för 
att balansera kostnader mot budget på enhetsnivå. 
• För verksamheten tillsyn/korttids för barn/ungdom enl LSS har en utredning och analys 
av den kvalitativa nivån i verksamheten påbörjats. Utredningen/analysen beräknas 
genomföras under en tre veckors period. 
• Att omgående värdera behovet av 2.80 åa pooltjänster och övrig bemanning av 
sjuksköterskor och om möjligt genomföra anpassningar för att balansera kostnader mot 
budget. 
• Att omgående genomföra en processkartläggning och kartlägga nuläget och flödet av 
aktiviteter inom Tekniska hjälpmedel, för att därefter kunna ta ställning till vad som kan 
åtgärdas för att balansera kostnader mot budget.       
 
Det kan konstateras att verksamheterna Stöd och Service och Hälso- och sjukvård inte 
kommer att balanseras fullt ut för 2015. Förvaltningen vill dock genomföra ovanstående 
och insatser och eventuellt justera den aktuella prognosen innan Nämnden gör en vidare 
framställan till Kommunfullmäktige.                         
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 

 
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. 
Kommentar augusti: 
Förändringen inom träffpunktsverksamheten innebär att man får göra en korrigering 
av den nu aktuella indikatorn. 

 

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. 
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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. 

 

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 uppsökande arbete avseende personer över 80 år.  

Kommentar maj: 
Arbetet fortlöper under året och följs upp vid bokslutet. 
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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 
genomförandeplan 

 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. 

 

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.  
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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.  
Kommentar augusti: 
Nytt avtal gällande önskad sysselsättningsgrad är nu tecknat.  
Genom riktade stimulansmedel för bemanning inom äldreomsorgen, fortsätter nu 
projekt BICAB som tidigare planerat in i genomförandefas.   
Åtgärder som planeratsför sjukfrånvaron ligger i fas och avrapportering av åtgärder 
sker i september till nämnd.  
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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. 
Kommentar augusti: 
Vid chefsdag 2 december kommer redovisning av några förbättringsarbeten att ske 
samt möjlighet att påbörja arbetet av nya verksamhetsplaner. 
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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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5. Intern kontroll 2015 
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Bilaga Ekonomiuppföljning tom augusti/delårsbokslut 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: 
Socialnämnd 

Förvaltning: 
Omsorgsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Jan-Åke Berg 

Förvaltningschef: 
Annelie Myrbeck 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Socialnämnden ansvarar för individ och familjeomsorg, socialpsykiatri samt 
introduktion för nyanlända. Verksamheten utgör skyddsnät för människor som av 
olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd. All verksamhet bygger på respekt för 
den enskildes självbestämmande, integritet och medverkan. Särskilt fokus på barn och 
familjer med barn (barnperspektiv).  

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 
genom hög delaktighet i utformning av genomförandet av stödet. Vid utvecklingsarbete 
strävar man efter medborgares/brukares delaktighet genom ex brukarundersökningar 
och/eller annan brukarmedverkan. För att möta alla medborgare har en gemensam ingång 
byggts upp för att förenkla mötet för medborgaren och öka tillgängligheten. 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
På olika sätt praktiskt bidra till att brukare kan delta i de arrangemang som ordnas. På ett 
mer övergripande plan kan verksamheten bidra till utformning av miljöer så att de är 
anpassade för nämndens målgrupper. 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Fortsatt utvecklingsarbete med e-tjänster och e-hälsa. Välfärdsteknik som alternativ för 
självständighet. Bidrar i samverkan till utbyggnad av infrastrukturen kring nät för 
digitaliserade välfärdstjänster. 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Teknikstöd ex via planeringssystem för effektivare planering av verksamheten. 
Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksamheter med utgångspunkt i 
brukarmedverkan och förbättring för medborgaren/brukaren.  
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Utmaning 1. 
En gemensam ingång 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
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 ingår i ett nationellt projekt för ett 
utvecklat barn- och ungdomsvårdsarbete under ledning av 
socialdepartementet – en handlingsplan kommer att tas 
fram inför fortsatt arbete. 

Utmaning 3. 
Missbruksvården 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Implementering av riktlinjer för ett utvecklat, enhetligt och 
kvalitetssäkrat arbete som bygger på de nationella 
riktlinjerna för missbruksvård har påbörjats. 

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. 
 
Under sommaren har ett stort antal ensamkommande barn 
kommit till Karlshamn. Detta ställer stora krav på tillgången 
på HVB platser och familjehem. Idag matchar inte antalet 
som kommer tillgången på platser. 

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) 

 Arbete med samordnad individuell plan (SIP) inom socialpsykiatrin i samverkan 
med landstinget. 

-�118�-



 
 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 

Osäkerhet kring hur etableringsreformen påverkar kommunens verksamhet 
Hur hanterar man integrationsfrågorna framöver 
Den fortsatta utvecklingen av antalet ensamkommande barn och hur behoven ska 
tillgodoses. 
Förslag till ny lagstiftning som påverkar – Lagen om vård av unga (LVU) och 
barnkonventionen 
Nationell strategi för ANDT-arbete (Alkohol, narkotika, doping och tobak) kommer att 
påverka. 
Tillkommande målgrupper med funktionsnedsättning 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till augusti 2015. 
Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfall om 
-326 tkr mot budget vid årets utgång.  
 
Den största avvikelsen finns inom Institutionsplaceringar Barn – och familj samt Insatser 
för vuxna.  
 
Första kvartalet av 2015 var antalet placerade barn 10, i augusti var antalet nere på 8 
placeringar vilket är det lägsta antalet för 2015. I augusti avslutades ytterligare 4 
placeringar så hösten ser ut att innebära något färre placeringar. Kostnader per dygn 
varierar beroende av behovet. Avvikelse för 2015 beräknas till -5.180 tkr. 
 
Antal placerade vuxna missbrukare har första halvåret 2015 varit i genomsnitt 8 men nu 
ses en viss antydan till att antalet är på väg ner. I juli respektive augusti fanns 6 respektive 
5 placerade vuxna missbrukare. Verksamheten har påbörjat ett arbete med att finna 
lösningar på hemmaplan och på sikt påvisa ett bättre resultat. Avvikelsen för 2015 
beräknas i nuläget till  
-2.069 tkr.  
 
Socialpsykiatrins avvikelse beräknas till – 418 tkr. En stor del av avvikelsen beror på 
brukares behov samt åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön. 
 

 
  

-�119�-



 
 

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 ON -1 000 

Intro, Varvet  723 

Fia 0 

Övrigt 500 

Summa 5 341 

Intentionerna är att ha budget i balans vilket bör nås genom det vidare arbetet inom 
Socialpsykiatrin samt genom arbetet på hemmaplan för vuxna missbrukare. 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
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. 
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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.  
Kommentar augusti: 
Nytt avtal gällande önskad sysselsättningsgrad är nu tecknat.  
Projekt BICAB fortsätter som tidigare planerat in i genomförandefas.   
Åtgärder som planerats för sjukfrånvaron ligger i fas och avrapportering av åtgärder 
sker i september till nämnd. 
 

 

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. 
Kommentar augusti: 

Vid chefsdag 2 december kommer redovisning av några förbättringsarbeten att ske 
samt möjlighet att påbörja arbetet av nya verksamhetsplaner för resp verksamhet. 
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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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5. Intern kontroll 2015 

 

 

R
u

ti
n

 /
 S

ys
te

m
K

o
n

tr
o

ll 
m

o
m

en
t

K
o

n
tr

o
lla

n
sv

ar
Fr

ek
ve

n
s

M
et

o
d

R
ap

p
o

r

t 
ti

ll

M
ät

-

p
er

io
d

Å
tg

är
d

EK
O

N
O

M
I

E1
A

nb
ud

su
tv

är
de

ri
ng

at
t 

an
bu

ds
ut

vä
rd

er
in

gg
sm

od
el

le
n

 m
ot

sv
ar

ar
 

hu
vu

dp
ri

nc
ip

er
na

 i 
LO

U

In
te

rn
ko

nt
ro

lla
ns

va
ri

g 

in
om

 

up
ph

an
dl

in
gs

en
he

te
n

1 
gg

r/
år

St
ic

kp
ro

v,
5%

 a
nv

 g
en

om
fö

rd
a 

up
ph

an
dl

in
ga

r 

O
N

/ 

So
cN

20
15

E2
Se

n
a 

be
ta

ln
in

ga
r

Ko
nt

ro
ll 

av
 h

ur
 m

ån
ga

 f
ak

tu
ro

r 
so

m
 in

te
 

be
ta

la
ts

 i 
ti

d 
sa

m
t 

vi
lk

a 
be

lo
pp

 d
et

 h
an

dl
ar

 

om

R
ed

ov
is

ni
ng

sc
he

f
1 

gg
r/

m
ån

U
tt

ag
 f

rå
n 

Io
F

O
N

/ 

So
cN

20
15

P
ER

SO
N

A
L

P1
In

tr
od

uk
ti

on
 

Ko
nt

ro
ll 

av
 a

tt
 r

ut
in

er
 f

in
ns

 o
ch

 f
öl

js
V

C
  U

tv
 &

 s
tö

d
1 

gg
r/

år
St

ic
kp

ro
v 

bl
an

d 
ny

an
st

äl
ld

a,
 v

ik
ar

ie
 

oc
h 

ti
lls

vi
da

re
an

st
äl

ld
a 

hu
r 

in
tr

od
uk

ti
on

 g
en

om
fö

rt
s

O
N

/ 

So
cN

20
15

U
tf

al
l o

ch
 å

tg
är

de
r 

re
d

ov
is

as
 v

id
 b

ok
sl

ut
 

20
15

P2
Sä

ke
rs

tä
lla

 lö
ne

ko
st

na
de

r
Sä

ke
rs

tä
lla

 a
tt

 lö
ne

ko
st

na
de

r 
är

 r
ät

t 

ko
nt

er
ad

e 
oc

h 
ut

be
ta

ld
a 

lö
pa

nd
e 

un
de

r 
år

et
 

ge
n

om
 a

tt
 a

nv
än

da
 u

ta
no

dn
in

gs
lis

ta
n

Lö
ne

ch
ef

1 
gg

r 
un

de
r 

hö
st

en

St
ic

kp
ro

v
O

N
/ 

So
cN

20
15

V
ER

K
SA

M
H

ET

V
1

D
ok

um
en

ta
ti

on
 

Ko
nt

ro
ll 

av
 a

tt
 r

ut
in

er
 f

öl
js

 -
 K

on
ta

kt
pä

rm
 

up
pd

at
er

as
 o

ch
 in

ne
h

ål
le

r 
rä

tt
 s

ak
er

. E
v 

öv
er

fö
ri

ng
 t

ill
 v

er
ks

am
he

ts
sy

st
em

V
C

 -
 S

tö
d 

&
 S

er
vi

ce
, 

St
öd

 i 
sä

bo
 o

ch
 s

tö
d 

i 

ob
o

1 
gg

r/
år

St
ic

kp
ro

v
O

N
/ 

So
cN

20
15

U
tf

al
l o

ch
 å

tg
är

de
r 

re
d

ov
is

as
 v

id
 b

ok
sl

ut
 

20
15

V
2

Pr
iv

at
a 

m
ed

el
Ko

nt
ro

ll 
av

 a
tt

 r
ut

in
er

 f
öl

js
V

C
  U

tv
 &

 s
tö

d
1 

gg
r/

år
St

ic
kp

ro
v

O
N

/ 

So
cN

20
15

U
tf

al
l o

ch
 å

tg
är

de
r 

re
d

ov
is

as
 v

id
 b

ok
sl

ut
 

20
15

V
3

H
än

de
ls

er
ap

po
rt

er
in

g
Ko

nt
ro

ll 
av

 a
tt

 r
ut

in
er

 f
öl

js
FC

 (
St

ab
)

1 
gg

r/
år

St
ic

kp
ro

v
O

N
/ 

So
cN

20
15

U
tf

al
l o

ch
 å

tg
är

de
r 

re
d

ov
is

as
 v

id
 b

ok
sl

ut
 

20
15

V
4

G
en

om
fö

ra
nd

ep
la

n
Ko

nt
ro

ll 
av

 a
tt

 r
ut

in
er

 f
öl

js
V

C
 a

lla
1 

gg
r/

år
St

ic
kp

ro
v

O
N

/ 

So
cN

20
15

U
tf

al
l o

ch
 å

tg
är

de
r 

re
d

ov
is

as
 v

id
 b

ok
sl

ut
 

20
15

V
5

Te
am

tr
äf

f/
ve

ck
om

öt
en

Ko
nt

ro
ll 

av
 a

tt
 r

ut
in

er
 f

öl
js

V
C

 -
 S

tö
d 

&
 S

er
vi

ce
, 

St
öd

 i 
sä

bo
 o

ch
 s

tö
d 

i 

ob
o

se
 m

et
od

En
kä

t 
sa

m
t 

nä
rv

ar
a 

vi
d 

et
t 

pa
r 

vå
rd

m
öt

en

O
N

/ 

So
cN

20
15

U
tf

al
l o

ch
 å

tg
är

de
r 

re
d

ov
is

as
 v

id
 b

ok
sl

ut
 

20
15

V
6

Kv
al

it
et

sr
eg

is
tr

er
in

g
Ko

nt
ro

ll 
av

 a
tt

 r
eg

is
tr

er
in

g 
sk

er
 -

 f
ok

us
 

H
em

sj
uk

vå
rd

en

V
C

 -
St

öd
 i 

sä
bo

 o
ch

 

st
öd

 i 
ob

o

1 
gg

r/
år

st
ic

kp
ro

v
O

N
   

20
15

U
tf

al
l o

ch
 å

tg
är

de
r 

re
d

ov
is

as
 v

id
 b

ok
sl

ut
 

20
15

-�127�-



 
 
Bilaga Ekonomiuppföljning tom augusti/delårsbokslut 
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Bilaga Kommentar till prognos efter jan-augusti 2015 
Prognosen efter augusti månad för Socialnämnden beräknas till - 326 tkr (exkl 
institutionsplaceringar av ensamkommande). 
1) Lägre underskott pga kostnaderna stabiliserats till viss del. 
2) Överskott pga medel från Intro och varvet efter anpassningar 2015. 
3) Ökat underskott på grund av gruppboende och sysselsättning, till stor del avser det en 
brukare på boende som kräver ökade resurser.  
4) Kostnaderna för bl. a institutionsplaceringar ligger över ramen med - 1.432 tkr, kostnader 
för strukturerad öppen vård och lågtröskelboende ligger över ramen med -710 tkr.  
5) Kostnaderna för familjehem har ökat, underskott på -497, institutionskostnader beräknas 
ligga över budget - 3.999 tkr (trenden från 2014 med högre antal placerade barn är kvar)                                      
ökade personalkostnader för öppen vård och övriga öppna insatser ligger på -1.318  tkr över 
budget. 
6) Kostnader för försörjning, överskott 2.191 tkr. 
7) Försörjningsstöd beräknas ha ett överskott 2.406 tkr, pga flera satsningar bla Fia. 
8) Återföring av tidigare uppbokad skuld 5.000, (enligt anpassningskraven), påverkan på 
budget 4.000 tkr. 
9) Prognosticerad resultat för Varvets verksamhet påverkar SocN resultat med 500 tkr. 
10) Prognostiserad kostnad på - 12.470, kan endast återsöka motsvarande Varvets 1800 
kr/dygn. Varvet är fullt och placeringar sker på andra boenden med högre kostnader,                                           
därav nettokostnad på - 2.970 tkr. Trenden ser fortfarande ut att stiga avseende antal 
placeringar med LMA. (EKB = Ensamkommande barn) 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: Gymnasienämnden 
 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Paul Hedlund 
 

Förvaltningschef: Patrik Håkansson (tf) 
 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Verksamheterna inom gymnasienämndens område har ett starkt elevperspektiv med elevens 
bästa för ögonen i varje möte. Utbildningen ger för eleverna möjligheter till många kontakter 
med samhället utanför skolan och elever bereds också tillfällen att göra studiebesök 
utomlands t.ex. åker teknikeleverna under hösten 2015 till Cern i Schweiz. Resan finansieras 
delvis med externa medel. 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Arbete pågår på Vägga gymnasieskola med att tydliggöra de forum för elevinflytande, som ska 
finnas enligt skollagen. På Vägga vuxenutbildning har ett elevforum skapats, där varje 
verksamhet är representerad. 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Två förstelärare på Vägga gymnasieskola har i sitt uppdrag att verka för kulturinslag i 
undervisningen. 

 Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt 
Varje elev har en egen dator på Vägga gymnasieskola och på vuxenutbildning har eleverna 
tillgång till digitala medier. Kontinuerligt utvecklas lärportalen KORtonline (Moodle), som är 
ett gemensamt projekt för kommunerna inom KORt. Även vuxentutbildningen finns sedan 
några månader på KORtonline. Google används för att dela dokument och för e-post. Nivån på 
lärares kunskaper är fortfarande varierande.  

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
En ny organisation för Vägga gymnasieskola har beslutats, där program som hör samman 
kommer att bilda en skolenhet. Fem skolenheter blir fyra, när organisationsförändringen är 
genomförd. Den nya organisationen skapas successivt under 2015-2017 och går i takt med 
kommande pensioneringar för skolledarna. Den första nya tjänsten tillsätts 2015-11-23 och 
skolenheten kommer fr.o.m. januari 2016 att bestå av introduktionsprogrammen och 
gymnasiesärskolan. 
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Den största utmaningen som Karlshamns kommun delar med stora delar av Sverige är 
mottagandet av nyanlända, som vi vet kommer att öka i antal men där det är osäkert hur 
många som faktiskt kommer till kommunen, vilket inverkar på den ställtid organisationen har. 
Utbildning i svenska som andraspråk och SFI och efterhand i alla de kurser och ämnen som 
eleven väljer att studera behöver kunna genomföras med hög kvalitet och är ett viktigt steg till 
en god introduktion i samhället. De nya medborgare som anländer till Sverige har traumatiska 
upplevelser i sitt bagage och mycket olika utbildningsbakgrunder, från analfabeter till 
högutbildade. Den personal som ansvarar för undervisningen behöver successivt utökas i ett 
läge när bristen på legitimerade och behöriga lärare i svenska som andraspråk växer sig allt 
större och som en konsekvens ökar konkurrensen om utbildad personal. Det är angeläget att 
genomströmningen ut till de nationella programmen blir hög och att tiden på IM blir så kort 
som möjligt. I augusti tillsattes en av tjänsterna som förstelärare för området Nyanländas 
lärande. På språkintroduktionen finns idag 69 elever, varav 40 är fortsättare sedan 
vårterminen. Den 14 september tillkommer ytterligare 13 elever, vilket innebär totalt 82 
elever att jämföra med 48 elever vid samma tid förra året. Det är ytterst få elever som klarar 
sin behörighet på ett år eller två år. För elever med kort skolbakgrund kan inte grupper bildas 
över 10 elever. Kring detta finns flera svårigheter att lösa: det är mycket svårt att hitta behörig 
personal, rekryteringen inom befintlig budgetram ter sig omöjlig och lokalbristen blir tydligt. 
 
Ett samlat grepp för alla delar i kommunens verksamhet skulle kunna öka kvaliteten i 
mottagandet och etableringen i samhället. 
 
En annan utmaning är den stress i arbetet som medarbetare i flera skolenheter på gymnasiet 
ger uttryck för i AHA-enkäten. Det är väl känt att läraren och kvaliteten i undervisningen är 
den enskilt viktigaste faktorn för elevers måluppfyllelse. En arbetsgrupp kommer att tillsättas 
för att se över lärares arbetstid och andra stressfaktorer som påverkar lärares förutsättningar 
att prioritera undervisning och det som hör till undervisning. Även gymnasieelever på några 
program ger i enkät uttryck för att de upplever stress i skolarbetet. 

 
Den tredje stora utmaningen för gymnasienämnden är att kunna anpassa sig till den variation 
som gäller tilldelning av statsbidrag för genomförande av vuxenutbildning. En organisation 
byggs upp för genomförande av utbildning som inte blir ekonomiskt hållbar över åren eller 
behöver utökas med kort framförhållning. Under 2014 fanns helt andra förutsättningar än 
som blev fallet under 2015. Utbildningar startade 2014 som skall slutföras under 2015 men 
med ett betydande lägre statsbidrag. Nu aviseras åter stora satsningar på vuxenutbildning och 
yrkeshögskoleutbildning fr.o.m. 2016. I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet 
2015-09-10 redovisas ökade satsningar på validering och en rejäl höjning av ersättningen till 
kommunerna för flyktingmottagning. Också satsningen på traineer i form av arbete och 
utbildning kommer att innebära nya uppdrag för vuxenutbildningen.  
 
Resultaten för såväl gymnasium som vuxenutbildning har varit mycket goda med elever som 
är trygga, lär och utvecklas. Andelen legitimerade och behöriga lärare är hög. Bland 
yrkeslärarna, för vilka legitimation inte är obligatorisk, har många lärarutbildning och ett 
antal yrkeslärare deltar i utbildning från hösten 2015. Det visar på en hög ambitionsnivå från 
ledning och lärare. De goda resultaten torde bero på mycket kompetent, kvalificerad och 
engagerad lärarpersonal – ett förhållande måste bevakas i en allt ökande konkurrens om 
lärarpersonal och där det märks en markant förändring inför läsåret 2015-2016. Flera lärare 
på gymnasiet har begärt tjänstledigt för att prova annan tjänst.  
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För 2015 finns ännu inga resultat för valda indikatorer på måluppfyllelse att redovisa i 
augusti beroende på att verktyg för statistikuppföljning saknas. För gymnasiet saknas också 
resultat för elevinflytande- och trygghetsmålen, eftersom en ny enkät är under utarbetande. 

 

Utmaning 1. 
Ökande antal nyanlända på 
gymnasiet och inom 
vuxentutbildningen 

Så hanterar vi utmaningen: 
Det är svårt att göra en bedömning av antalet nyanlända som 
flyttar till eller placeras i Karlshamn hösten 2015. För att 
kunna klara uppdraget inom språkintroduktion på gymnasiet 
(IMSPR) och svenska för invandrare (SFI) för vuxna krävs ett 
tillskott av resurser. Det pågår också ett analysarbete av hur 
statliga medel fördelas mellan nämnder/förvaltningar som 
arbetar med nyanlända. Det blir allt svårare att rekrytera 
behörig personal i svenska som andraspråk. Åtgärderna 
består av: 

 att ge möjligheter för tillsvidareanställd personal att 
utbilda sig inom ramen för arbetstiden i syfte att öka 
kompetensen (fortlöpande), 

 att via förstelärare på gymnasiet och 
vuxenutbildningen kartlägga elevers kunskaper från 
hemlandet och ge alla lärare inblick i arbetssätt som 
gynnar lärandet samtidigt som man tillägnar sig ett 
nytt språk (hösten 2015-2017), 

 att öka det kollegiala lärandet för lärare på gymnasiet 
genom att bilda större elevgrupper med fler pedagoger 
som delar ansvaret för elevernas kunskapsutveckling 
(2015-2017), 

 att överväga utbildning i ett online-koncept på 
vuxenutbildningen med utbildade lärare som 
assisteras av handledare (hösten 2016), 

 att öka samarbetet mellan språkintroduktion (IMSPR) 
på gymnasiet och SFI på vuxenutbildningen (våren 
2016). 

 
 
 

 

Utmaning 2. 
Spänt arbete och stress 
bland personalen 

Så hanterar vi utmaningen  
 Varje skolenhet på gymnasiet genomför analyser som 

omsätts i åtgärder och som analyseras vidare på 
verksamhetsnivå (hösten 2015). 

 En arbetsgrupp bildas för att bearbeta de viktigaste av 
de identifierade orsakerna till stress och föreslå 
åtgärder (hösten 2015). 

 Skapa förutsättningar för ämnesövergripande 
arbetssätt genom att personal organiseras mera tydligt 
i skolenheter (hösten 2016). 

 
Även på förvaltningsnivå pågår ett förbättringsarbete när det 
gäller spänt arbete kopplat till AHA-enkäten. 
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Utmaning 3. 
Stor variation i tilldelning av 
resurser från staten till 
kommunen för 
genomförande av 
vuxenutbildning 

Så hanterar vi utmaningen  
 Anställningar på viss tid upphör. 
 Uppsägning av personal p.g.a. arbetsbrist. 

 Inga nya grupper inom yrkesutbildningar startar. 
 Effektiviserande samarbete mellan vuxenutbildning 

och gymnasium för genomförande av yrkesutbildning i 
fler utbildningar. 

 

Nämndens framgångar  
En stor andel av eleverna i årskurs nio väljer kommunens gymnasieskola och 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 och verksamhetschef ta ansvar för att fortsätta utveckla 
skolan mot ännu bättre resultat. Det kollegiala lärandet för ökad måluppfyllelse har inletts i 
förstelärargruppen och i grupperna som förstelärarna leder. 
 
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 i egen regi och på 
entreprenad. Kommunen utbildar ett imponerande antal vuxna inom lärlingsutbildning, där 
ett antal externa aktörer är involverade. Även Vägga vuxenutbildning har lärlingar inom 
Vård- och omsorg samt Särskild utbildning för vuxna (Särvux). 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. 

 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Det stora antalet nyanlända till Sverige påverkar organisationen som successivt behöver utökas 
med mer personal. Eftersom det är osäkert vilka numerär det handlar om blir det svårt att 
förbereda för nya grupper. Samtidigt är konkurrensen om behörig personal för t.ex. svenska 
som andraspråk och tillgång till utbildad personal motsvarar inte behovet. Med allt fler 
nyanlända kommer genomströmningen på IM-programmen att förlängas i tid. 
 
Statsbidragen för yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna har minskat drastiskt för 
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2015 men ökade statsbidrag aviseras för 2016, vilket gör att det är svårt att anpassa 
organisationen för snabba svängningar i förutsättningar. 
 
Rekryteringsläget för samtliga skolformer är bekymmersamt. Det kommer att bli stor 
konkurrens om legitimerade och behöriga lärare i framtiden. Redan nu märks svårigheter inom 
vissa sektorer, t.ex. svenska som andraspråk. Det gäller för kommunen att vara den 
arbetsgivare, som skapar en god arbetsmiljö för personalen och ett löneläge som gör det 
attraktivt att stanna kvar i och välja Karlshamn. 
 

Stora satsningar på skolan aviseras från regeringen och det är viktigt att bevaka alla de 
statsbidrag som kommer under 2016 och vara med och ansöka om medel för att utveckla 
skolan och komplettera egna budgeterade medel. Här finns satsningar bl.a. på lärarlöner, APL, 
lärlingsutbildning och yrkesintroduktion. 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
 

Driftredovisning 
(tkr) 

Utfall 2014* Utfall tertial 2 Prognos 2015 
avvikelse 

Budget 2015 

Intäkter  32 189 7 904 41 403 

     

Personalkostnader  -69 722 -2 986 -106 298 

Övriga kostnader  -56 394 -5 108 -90 047 

Bruttokostnader  -126 116 -8 094 -196 345 

     

Nettokostnader  -93 927  -190 -154 942 

*VUX tillhörde inte GN 2014 
 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Anpassning av budgetramen har genomförts under 2015 med 1,5 mnkr. Gymnasienämndens 
beslut om anpassningar i förhållande till utfall och anpassad ram för 2015 är främst en 
minskning av hyreskostnader och personalkostnader samt ökade interkommunal ersättning. 
Förvaltningen kommer att följa utvecklingen av den interkommunal kostnader och intäkter 
noga eftersom terminssystemet innebär att planeringen för hösten 2015 är osäker fram till och 
med september. 
 
Underskott i förhållande till budgetramen finns framförallt på vuxenutbildningen och då inom 
yrkesutbildning, där väsentligt minskade statsbidrag under 2015 i förhållande till 2014 inte har 
kunnat omsättas fullt ut genom en strypning av utbildningar. Underskott finns också på 
gymnasiet i skolenhet 1, där tillströmningen till språkintroduktionen är högre än förväntat. 
Detsamma gäller vuxna inom SFI, där allokerade resurser inte är tillräckliga men som just nu 
kan kompenseras genom uppdragsutbildning, vilket är en ytterst osäker intäkt. 
 
Det prognosticerade underskottet kompenseras i stort sett fullt ut genom minskade 
interkommunala kostnader och ökade interkommunala intäkter jämfört med budget. 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
Nämnden redovisar kort status för de mål där nämnden bedömer att det finns risk för att KF-målen inte kommer att uppnås 
eller mål som man särskilt vill framhålla. Nämnden redovisar hur man arbetar för att nå målen 

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 på nämnds-, verksamhets- och enhetsnivå 
kan inte göras med hög träffsäkerhet avseende statistik som finns i Extens. Gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen saknar analysverktyg och har vare sig tillgång till modulen Hypernet 
Analys, som är kopplat direkt till Extens, eller Qlikview, som har beslutats på kommunnivå, 
som verktyg för statistikuppföljning. Framtagningen av statistik blir manuell, tidsödande, 
mödosam och komplicerad. Det systematiska kvalitetsarbetet försvåras genom att underlag 
inte kan tas fram. Skolverket publicerar vissa resultat i december och för 2015 är det troligt 
att det är först då som analysarbetet på allvar kan inledas för att ta fram åtgärder för 
förbättring. När det gäller rankingtal publiceras Öppna jämförelser av SKL först i januari 2016.  
Detta berör indikatorerna: 

 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen (examensbevis) i kommunen inom 4 
år 

 Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 
avslutad gymnasieutbildning 

 Genomsnittlig betygspoäng folkbokförda elever  
 Genomsnittlig betygspoäng – skillnad mellan kvinnor och män  
 Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och 

högskola inom 3 år 
 

Vuxenutbildningen har en huvudmannaenkät som genomförs två gånger årligen (april/maj 
och november) och som revideras kontinuerligt.  Några indikatorer har kunnat följas upp: 
 

 Elever som erbjuds individuella studieupplägg avseende studieform, studietakt och 
kursval (målvärde: 100 %): 93,5% 
 

 Andel elever som upplever att de har nått sina mål med studierna (målvärde: sätts 
efter första mättillfället): 93% 

 
 Avbrott och avbrottsorsaker (målvärde: sätts efter första mättillfället): 

Två orsaker till avbrott redovisas för mätperioden 1/1-15-31/7-15 och omfattar hela 
Vägga vuxenutbildnings verksamhet: 

 
Avbrott av okänd orsak: 20 elever 
Avbrott med hänvisning till Förordningen om vuxenutbildning(2011:1108 7 
kap §1): 22 elever. 

 
Under våren 2015 har en ny avbrottsblankett tagits fram. Avbrottsorsakerna har även 
lyfts inom nätverket Gränslöst för att vuxenutbildningen i Blekinge skall ha samma 
variabler för avbrottsorsaker i syfte att kunna jämföra våra resultat. Målnivån är att 
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inga elever avbryter i vår verksamhet utan att vi vet orsaken till avbrottet. Utifrån 
resultaten kommer verksamheten att under våren 2016 arbeta med fokusområde ” Hur 
får vi eleverna att nå sina mål och minska avbrott som beror på studiesituationen”. 
Kartläggning och jämförelse gällande avbrottsorsaker våren 2015 och hösten 2016 skall 
genomföras för att se om de insatser vi kommer att genomföra har haft någon effekt 
gällande andel avbrott som vi kan förhindra genom att arbeta med elevernas 
studiesituation. 
 

 Validering av tidigare erfarenhet och kunskap/utbildning (målvärde: 80%): 
 
Vägga vuxenutbildning har tillsatt en kvalitetsgrupp som arbetar med att ta fram 
valideringsdokument i ett flertal olika kurser. Studie- och yrkesvägledare skall 
involveras under arbetets gång så att dokumenten är förankrade även hos SYV. Ett 
frågeformulär skall tas fram som hjälp till SYV för varje kurs. Resultat och jämförelse 
kommer att presenteras efter enkäter i maj 2016. Enkätfrågorna kommer under hösten 
2015 att kompletteras med frågor kring hur tidigare erfarenheter tagits tillvara. 

 

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

 
 Fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen kring grundläggande processer 

(budget, ärendehantering till nämnd etc).  
 
Arbetet med att anpassa till nya förutsättningar efter införande av Kompass Karlshamn 
har genomförts men ännu återstår delar av årscykeln.  Delvis nya förutsättningar när 
det gäller mål och indikatorer gäller fr.o.m. 2016. Arbetet med att ta fram nya 
verksamhetsplaner inleds i oktober 2015. 

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

 
Arbetet med att utarbeta en huvudmannaenkät för gymnasiet pågår och enkät kommer 
att ligga klar under hösten. Vuxenutbildningens enkät, som genomförs två gånger per år, 
är anpassad efter kvalitetsområdena i läroplanen. Anpassning 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 och genomförs successivt under 2015-2017. Ny rektor har rekryterats för 
introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan fr.o.m. 2015-11-23. De återstående 
frågorna som rör bl.a. elevinflytande, delegation av ansvar till förstelärare och 
organisation av elevhälsa och studie- och yrkesvägledning genomförs under hösten 
2015. Även organisationen för vuxenutbildningen i skolenheter 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 för 2015-2016. 
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Pedagogiskt ledarskap är ett prioriterat område. 
 

 Uppföljning av handlingsplaner kopplade till AHA-enkät (kartläggning av 
medarbetarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö). 
 
Handlingsplanerna för de olika skolenheterna är klara och har redovisats i VSG i augusti 
2015. Analys har genomförts på verksamhetsnivå för att identifiera gemensamma 
förbättringsområden. 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 deltar i rektorslyftet under 2015. 
En rektor deltar 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, då vissa gemensamma dokument och metoder gäller 
för allt arbetsplatsförlagt lärande. 
 

 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 verksamhetsnivå och 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 manuellt. Det medför att analysen försenas. 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 
sätta lämpliga aktiviteter för förbättring i verket. 

 
Flera av indikatorerna är inte tillgängliga, eftersom statistiksammanställningar inte kan göras 
och rankingsiffror publiceras först i januari 2016. Det medför att det är svårt att bedöma om 
målen kommer att nås. För några mål saknas målvärde för vald indikator. 

 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga 
 

 

Nämndsmål: 
En skola fri från kränkningar och 
diskriminering 

Indikator:  
De indikatorer som mäts med enkäter på gymnasiet saknar i dagsläget värden och i 
resultatdialogerna för gymnasiet på enhetsnivå har inga indikatorer kunnat följas upp. 
Trivselenkät genomfördes i maj och värden finns.  Arbete med analys och eventuella åtgärder 
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kommer att ske bl.a. under studiedagen den 17/9. Den nya huvudmannaenkäten för 
gymnasiet är anpassad till läroplanens mål, Kompass Karlshamn och skolans egna 
målområden och planeras att genomföras i november 2015 i årskurs 1 och 2. 
Vuxenutbildningen har en huvudmannaenkät, som är anpassad till läroplanens mål och 
Kompass Karlshamn och den genomförs i april/maj respektive november och därefter 
revideras om behov finns.  
 
För vuxenutbildningen finns resultat på de indikatorer som valdes i nämndens VP och som 
mättes i april/maj: 
 

 Andel trygga elever (målvärde: 100%): 98,6 % 

 
 Antal kränkningar och antal diskrimineringsanmälningar (målvärde:0): 0  

 
Inga fall av kränkningar eller diskrimineringar har under våren inrapporterats till 
skolledningen eller till övrig personal.  99,6% av eleverna svarar att de upplever att de 
blir bemötta med respekt från skolans personal. 
 
Kommentar: Enkätresultatet visar på en hög grad av trivsel och trygghet. Det 
fokusområde som skolledningen väljer att fokusera på är att försöka lyfta fram ”Vad i 
vårt bemötande förhållningssätt är det vi gör som skapar den positiva bild och anda som 
finns i Vägga vuxenutbildnings verksamhet, vilka är våra framgångsfaktorer?” Rektor 
skall under hösten 2015 genomföra verksamhetsbesök hos varje pedagog med 
fokusområdet bemötandet i klassrummet. 
 

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 följs upp och revideras under hösten 2015. 
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 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. 

 
 
 

 
För gymnasiet är flera av indikatorerna är inte tillgängliga, eftersom enkät ännu inte har 
genomförts och mälvärde inte har satts för valda indikatorer. Därför är det svårt att bedöma 
om målen kommer att nås. För vuxenutbildningen är ett av målen uppnådda och för andel 
trygga elever ligger mätvärdet nära målvärdet. 

 

 

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

 

Nämndsmål: 
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 (april/maj och november). 

 Delaktighet för elever i upprättandet av den individuella studieplanen (målvärde: 
70%): 91% 

 
 Elevforum blir en arena för vuxenutbildningens elevinflytande (målvärde: 

varje skolform har en representant): 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). 
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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 hösten 2015. Det finns två elevskyddsombud på vuxenutbildningen. 
 
För gymnasiet är flera av indikatorerna är inte tillgängliga, eftersom enkät ännu inte har 
genomförts och målvärde inte har satts för valda indikatorer. Därför är det svårt att bedöma 
om målen kommer att nås. För vuxenutbildningen är målen uppnådda.  
 

 

5. Intern kontroll 2015 
Intern kontroll redovisas i bilaga till rapporten. 
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Delårsredovisning augusti 2015 
 

 

VA-verksamheten 

Karlshamns kommun 
 

 

 

 

I hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten- 

och avloppshantering där skydd av miljö och människors hälsa sker i 

samklang med tillväxt och byggande. 
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Verksamhet 

En av Karlshamns kommuns övergripande visioner är att vi ska leva och verka hållbart. Det innebär 
att vi inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett gott liv utifrån hur vi lever idag. Rent 
vatten är en grundförutsättning för ett samhälle med friska människor och en välmående miljö. Det 
är viktigt att VA-verksamheten hanteras hållbart och långsiktigt då rent vatten idag är en självklarhet 
i vårt samhälle.  

Organisation 
För de allmänna VA-anläggningarna i Karlshamns kommun ansvarar Kommunfullmäktige i egenskap 
av huvudman. Organisatoriskt befinner sig VA-enheten under Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
finns därmed politiskt i Tekniska nämnden. VA-enheten ansvarar för drift och underhåll av vatten- 
och avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. 

 

Uppdrag 
VA-verksamheten ska verka för en god försörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster, samt 
följa andra lagkrav, övriga förordningar, myndighetskrav, föreskrifter och direktiv. 
 
Inom verksamhetsområdet ska VA-enheten: 

 Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och efterfrågad kvantitet. 
 Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. 
 Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav. 
 Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från fastigheter och gator. 
 Utföra drift- och underhållsåtgärder på kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, 

pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
 Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och 

rening av spillvatten. 
 Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnät och tillhörande anläggningar. 

-�143�-



 Vara delaktiga i utbyggnad av tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar. 
 Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt given tidsplan. 
 Upprätta miljörapporter, ekonomiska rapporter, delårsbokslut, årsbokslut samt ta fram och 

rapportera verksamhetsstatistik. 

Avloppsreningsverk, ARV 
I Karlshamns kommun finns idag fyra avloppsreningsverk som renar kommunens vatten. Sternö  
avloppsreningsverk och Mörrum avloppsreningsverk är större anläggningar medan Ringamåla 
avloppsreningsverk och Halahult avloppsreningsverk är mindre. 
 
Avloppsvattnet som tillförs Sternö ARV härrör från tätorterna Karlshamn, Asarum, Svängsta, Hällaryd 

och Åryd med kringliggande bebyggelse. Verket byggdes 1997-1998 och är dimensionerat för 26 000 

pe, vilket motsvarar 26 000 personer.  Belastningen idag är 17 400 pe. Reningsverket drivs biologiskt, 

helt utan fällningskemikalier. Den enda kemikalien som används i processen är en polymer för 

slamavvattning. Sternö ARV har 80 stycken av kommunens pumpstationer kopplade till verket. 

Avloppsvattnet som tillförs Mörrums avloppsreningsverk kommer från Mörrum och Elleholm. Verket 

byggdes 1966 och är dimensionerat för 6 000 pe och nuvarande belastning är 3 500 pe. 

Reningsverket arbetar med en process för reningen som omfattar: mekanisk rening enligt 

aktivslammetoden och kemisk fällning med förfällning och filtrering. Järnklorid används som 

fällningskemikalie. Slamstabilisering sker genom rötning i rötkammare och slammet avvattnas efter 

förtjockning i en silbandspress efter tillsats av polymer. Slammet komposteras sedan. Av kommunens 

pumpstationer är 15 kopplade till Mörrums ARV. 

Avloppsvattnet som tillförs Ringamåla avloppsreningsverk kommer från ortens cirka 60 invånare. 

Verket byggdes 1982 och är dimensionerat för 150 pe. 

Avloppsvattnet som tillförs Halahult avloppsreningsverk kommer från ortens cirka 60 invånare. 

Verket byggdes 1986 och är dimensionerat för 150 pe. 

Revaq 
Under 2012 blev Sternö reningsverk ett av 32 REVAQ-certifierade reningsverk i Sverige. REVAQ är ett 

certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en 

hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. REVAQ ska vara en drivkraft 

för en fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande 

avloppsvattnet och därmed på växtnäringen från slammet. Det medför att ett aktivt uppströms-

arbete, ständiga förbättringar av slamkvaliteten och stora krav på spårbarhet är centralt i 

reningsverkets arbete. Certifieringssystemet erbjuder alla aktörer en öppen och transparent 

information om hur slammet producerats och om dess sammansättning. Dessutom produceras 

växtnäring från avloppsfraktioner på ett ansvarsfullt sätt och som uppfyller fastställda kvalitetskrav.  

Ledningsnät 
Ledningsnätet i Karlshamns kommun omfattar idag cirka 40 mil vattenledningar, 35 mil 

spillvattenledningar och 25 mil dagvattenledningar. Det finns idag inga kombinerade system men 

både separata system (separat ledning för spillvatten medan dagvatten avleds på öppna ytor och i 

diken) samt duplikata system (skilda ledningar för spill- och dagvatten). Vid nyanläggningar läggs idag 

enbart duplikata system.  
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VA-enheten använder sig av datasystemet Tekis för att uppdatera och ajourföra ledningskartor. Här 

registreras alla händelser som sker på nätet. Filmning görs kontinuerligt av vatten- och 

spillvattenledningarna. Filmningarna har pågått sedan början av 2000-talet och årligen filmas fem 

kilometer av ledningsnätet.  

För vattenledningsnätet används också en framtagen modell som simulerar flöde och tryck i nätet 

vilket gör det möjligt att upptäcka flaskhalsar. Spolning av vattenledningsnätet görs efter behov. 

Vattenförbrukningen följs och jämförs med normalförbrukningen vilket gör att läckor upptäcks. 

Utifrån dessa händelser och filmningen planeras sedan kontinuerligt underhåll på vatten- och 

spillvattenledningarna.  Planeringen görs i samråd med gatu- och parkavdelningen samt KEAB för att 

så långt som möjligt samordna asfalteringsarbeten. 

I Karlshamns kommun finns 95 pumpstationer.  För dessa finns en underhållsplan framtagen som tar 

hänsyn till generellt upprustningsbehov och arbetsmiljö. På ledningsnätet finns 23 stycken LTA-

system (LågTryckAvlopp) och andelen system kommer förmodligen att öka framöver när fler 

områden kopplas på nuvarande ledningsnät.  

Av kommunens ungefär 31 000 invånare förses 29 000 invånare med kommunalt dricksvatten och 

28 000 invånare med kommunalt avlopp, vilket ger en anslutningsgrad avseende vatten på 93 % och 

avloppsvatten på 90 %. 

 

Karta över VA-nät 
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Dag- och dränvatten 
De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att 

dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten 

tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå. 

Mycket arbete har lagts ner i kommunen på att korrigera felkopplat dagvatten. Kommunen var tidigt 

ute med detta arbete som påbörjades redan på 80-talet i centrala Karlshamn.  

Huvudsakliga problemområden gällande dagvatten är idag Åryd samt centrala Mörrum. Åtgärder har 

genomförts för att förbättra ledningsnätet i Mörrum. 

De pumpstationer som bräddar mest vid kraftig nederbörd är Hamnparken, Hällaryd, Åryd och 

Storelid. I vissa fall handlar det om bräddningar vid pumpstationer som har valts medvetet enligt en 

bräddvattenstrategi för att rädda recipienten belägen närmare tätbebyggelse i stadsmiljö. I andra fall 

kan det handla om kapacitetsbrist i pumpstationer eller liknande.  

Kommunen har informerat fastighetsägare genom policyn Information om dag- och dräneringsvatten 

kring vilka regler som gäller och hoppas på så vis att vissa felkopplingar åtgärdas på frivillig basis.  

Dricksvattenverk och vattendistribution 
Karlshamns kommuns vattenledningsvatten kommer från vattenverket vid Långasjön. Långasjön är 

en ytvattentäkt som togs i drift 1969 och som förses med vatten från Mieån norrifrån. Vattnet 

pumpas in i verket från sjön och renas i fällningsbassänger, varifrån föroreningarna pumpas vidare till 

avloppsreningsverket. Det renade vattnet filtreras sedan ytterligare genom sand. Därefter tillsätts 
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kalk för att höja pH-värdet och sedan ytterligare en filtrering genom aktivt kol för att ta bort dålig 

smak. För att ta bort eventuella bakterier används UV-ljus och därför behöver inget klor tillsättas. 

I Ringamåla får abonnenterna sitt vatten från Ringamåla vattenverk och i Björkenäs levereras vattnet 

från Sölvesborgs kommun. 

Enligt vattendom har Karlshamns kommun möjlighet till ett maximalt vattenuttag om 28 800 

m3/medeldygn från Långasjön. Nuvarande utnyttjandemängd är 10 368 m3/medeldygn. Detta 

innebär att ca 36 % av tillståndsgiven mängd utnyttjas. 

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 arbetsmiljön finns. Reservkraft och reservvattentäkt saknas. 

Vissa områden både i skärgården och på landsbygden, har sommarvatten. Det innebär tillgång till 

dricksvatten från senast den 15 april till och med tidigast den 15 oktober.  

Reservvattentäkter 
I Åryd, Lycke, Olsborg (Karlshamn) och Mörrum finns reservvatten i form av grundvatten. Detta kan 

anslutas till Långasjöns vattenverk efter beslut, dock med restriktioner . Alla reservvattentäkter 

förutom Åryd berörs av miljökvalitetsnormen kvantitativ status som är god för samtliga. I Ringamåla 

finns en reservoar som fylld varar i två dagar. 

Kvalitet 
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, 

spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare.  

VA-verksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas 

bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. 

Sternölaboratoriet 
Sternölaboratoriet ligger i anslutning till Sternö avloppsreningsverk och byggdes år 2001. 

Laboratoriets huvudsakliga uppgift är att utföra provtagningar åt Karlshamns kommuns verksamhet. 

Provtagningarna innefattar bland annat ackrediterade vattenanalyser och driftanalyser åt VA-

verksamheten. Laboratoriet arbetar även med processfrågor i kommunens vatten- och 

avloppsreningsverk. 

Provtagningar som görs åt Karlshamns kommuns verksamhet utgörs av vattenprover (vattenverk, 

ledningsnät), avloppsvatten (reningsverk), recipientvatten (sjöar, vattendrag) samt badvatten (hav, 

sjö och bassäng). Sternölaboratoriet utför även prover på livsmedel, det vill säga färdigmat på skolor 

och serviceinrättningar. 

Förutom de provtagningar som görs åt Karlshamns kommun utförs även mikrobiologiska analyser åt 

industrier, andra kommuner samt privata kunder. 

Swedac granskar regelbundet att analysarbetet utförs på ett tillförlitligt sätt. 
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Året så här långt 

Vatten 
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. Förfrågningsunderlaget för upphandling av 

”Partneringentreprenör” är klart och arbetet med att köpa mark i Froarp har påbörjats.  

Under vintern och våren har arbetet med renoveringen av Ringamåla vattenverk pågått. Detta arbete 

avslutades i slutet av maj och vattenverket driftsattes i börja på juni. Under första halvåret 2015 har 

arbetet med att förnya styrsystem och övervakningssystem för processen på börjats.  

 

Vattentornet i Asarum har under en lång tid läckt vatten. Tätningsförsök har gjorts tidigare men inget 

som har varit fullgott eller uppfyllt livsmedelsverkets gällande krav. Ett invändigt tätningsarbete har 

utförts under första halvåret 2015. Detta för att förlänga livslängden på vattentornets betong. 

Slamdammen på Långasjöns vattenverk har slamsugits och rengjorts. 

 

Under första halvåret 2015 har arbetet med att ta fram en ny reservvattentäkt för Karlshamns 

Kommun på börjats. Upphandlad konsult har letat efter en ny reservvattentäkt och 

huvudalternativet är Mörrumsån där nu fältgeologisk undersökning pågår. 

 

Avlopp 
Enligt beslut taget av Tekniska nämnden läggs Mörrums avloppsreningsverk ner och ersätts av en 

överföringsledning till Sternö avloppsreningsverk. Mörrums reningsverk har ett tillfälligt tillstånd till 

och med 2017-12-31. VA har för avsikt att söka nytt tillstånd för Sternö reningsverk, tillståndet för 

Sternö söks för att klara framtida utsläppskrav. Arbetet med tillståndsansökan fortgår. I väntan på 

överföringsledningen bedrivs enbart daglig drift och skötsel på Mörrums reningsverk. Delar av 

uppgradering av Sternöreningsverk har handlats upp och kommer genomföras under hösten.  

Upphandling av fällningskemikalie till Mörrum, polymer till Sternö, analyser av slam och metaller 

samt omhändertagande av vårt REVAQ-certifierade slam har genomförts under våren. 

Arbetet med utbyte/uppgradering av styrsystem på Sternö har fortgått och kommer att fortsätta 

pga. ombyggnaden för förstärkning av kvävereningen.  

Det planerade arbetet att uppgradera och utbyte av skrapor i mellansedimentering 3 & 4 fick akut 

beställt strax efter årsskiftet pga. haveri.  

Försedimentering 2 på Sternö byttes drivaxlar och drivenhet. Haveri på utmatningsskruvar medförde 

ett byte av samtliga 3 skruvar. På Mörrums reningsverk har skrapor i försedimentering 1 setts över, 

nya skrapor och glidlister fick bytas för att säkerställa driften. Vi har bytt några äldre pumpstyrningar 

mot nya moderna som underlättar övervakning via larmsystem. P41 Björkenäs har sumpen 

renoverats. P01 Såpebruket har arbetet med att byta en pump med tillhörande tryckledning precis 

genomförts. 
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Ledningsnät 
Under året har det, förutom det löpande underhållsarbetet, genomförts ett antal åtgärder på 

ledningsnätet. Relining av 1,2 km spillvattenledningar i Asarum och Svängsta.  

En rundmatning till Skogsborgsområdet för att säkra vattendistribution. Sanering av VA-ledningarna 

på Kungsgatan. Under året har det varit 14 läckor på huvudledningar samt 2 på serviser.  

 

Personal 

Anställningar 
VA-enheten i Karlshamns kommun består av 33 medarbetare. På vattenverket arbetar fem stycken 

drifttekniker och på avloppsverket fem stycken drifttekniker. För verken ansvarar två driftsledare.  

Rörnät består av sex stycken rörnätsläggare och två stycken spolbilsförare samt en medarbetare som 

byter vattenmätare. För detta ansvarar en arbetsledare. 

Organisationen består även av ett resursteam som ansvarar för projekteringar och utredningar.  

I VA-organisationen är 24 % av de anställda kvinnor. 

 

 

Kurser/Studieresor/Studiebesök 
Medarbetarna har under året deltagit i kurser om heta arbeten, introduktion i elarbeten samt 

säkerhet på väg. Deltagande har även skett i Svenskt vattens diplomkurs för rörnät, avloppsteknik, 

Va-chef 

Driftsledare Arbetsledare Resursteam 

Vatten Avlopp Rörnät 

Sternö- 

laboratoriet 
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slamcertifiering, och dricksvatten. Medarbetarna har utöver detta deltagit i kommunöverskridande 

möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. 

För att utveckla personalen har vi som målsättning att alla drifttekniker skall genom gå Svenskt 

vattens kurser inom avloppsteknik.  Några har genomgått 2-dagars kurs introduktion avloppsteknik 

och några 2-veckors diplom kurs i avloppsteknik uppdelad på två tillfällen med hemuppgifter mellan 

kurstillfällena. 

Arbetsmiljö 
Under året har verksamheten genomfört fyra arbetsplatsträffar varav ett har varit gemensamt för 

hela VA-enheten. Det har också hållits fyra verksamhetsmöten och fyra ledningsmöten. 

Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren med samtliga medarbetare. 

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ständigt utveckla och förbättra processer och 

rutiner för att förebygga driftsstörningar. Även myndighetskraven ökar ständigt vad gäller 

arbetsmiljö, livsmedelskontroll, leveranssäkerhet, egenkontroll och miljöfarlig verksamhet. Det är 

därför viktigt att man framöver säkerställer att erforderliga resurser både vad gäller personal, miljö, 

kvalitet och säkerhet. 

 

Framtid 

Kompetent personal 
Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva VA-enheten. Attraktivt arbetsinnehåll 
tillsammans med attraktiva lönenivåer och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och 
behålla kunniga och välutbildade medarbetare till VA-enheten. 
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Styrning och utmaningar 
VA-enheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste avsättas för att 
säkerställa att både vattenverk och avloppsreningsverk är i begärligt skick för att tillhandahålla en 
tillfredsställande VA-försörjning vad gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Tydliga arbetsprocesser, kommunikation och gemensam struktur inom kommunen måste skapas för 

att utnyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. 

Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort 

upprustningsbehov inom en snar framtid. Även Ringamåla vattenverk är i behov av upprustning.  

En uppdatering av vattenförsörjningsplanen behöver tas fram för att säkra dricksvattenförsörjningen. 

Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 

överföringsledning. På Sternö avloppreningsverk behövs åtgärder för hårdare kvävekrav och 

belastning.  Medel måste fördelas så att underhållsplan för pumpstationerna kan fullföljas. 

Arbetet med dagvatten måste intensifieras och system för informationsinhämtning för 

verksamhetens ledningsnät upprättas. 

Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. Arbetet med att ta fram prioriterade 

områden för utbyggnad presenteras i VA-planen. I VA-planen har en åtgärdsplan tagits fram med 27 

åtgärder som motsvarar de nuvarande VA-anläggningarnas behov. Åtgärderna är många och helt 

nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning och andra åtaganden. 

Steg 1 av den nya taxan började gälla 1 januari 2014, där fördelningen mellan fast och rörlig avgift 

justerad liksom fördelningen mellan vatten och spillvatten. Steg 2, som innebär en viss höjning av 

taxan, genomfördes i april 2015. 

Klimatförändringar 
Klimatet håller på att ställas om vilket inte kan nonchaleras eftersom det på sikt kommer att innebära 

stora utmaningar för samhället. Att beakta framtida klimatförändringar kommer att bli mer och mer 

angeläget för VA-branschen. Arbetet kommer att integreras i saneringsplaner, uppströmsarbete, 

dagvattenstrategier etcetera, där framtida nederbördsmängder, områden med översvämningsrisk, 

vattenkvalitet och smittspridning kommer att spela en avgörande roll för prioriteringar och åtgärder. 

Det kommer att bli viktigt att besluta om riktlinjer gällande infrastruktur i förhållande till nya 

klimatrön och detta bör göras utifrån en övergripande klimatstrategi för hela kommunen. 

 

Investeringar 

Projekt Benämning Nettobudget 
Netto 

investering Avvikelse Helårsprognos 

1501 Nyanl vattenledningar 0,0 -99,7 99,7 0 

1502 Nyanläggning dagvatten 0,0 26,4 -26,4 0 

1504 Nyanl avloppsledningar 0,0 -337,8 337,8 0 
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1510 Åtgärder dagvatten -500,0 -206,8 -293,2 0 

1520 Åtgärder dricksvatten -7 500,0 -4 311,3 -3 188,7 0 

1530 Åtgärder avlopp -14 851,0 -2 988,5 -11 862,5 0 

1540 VA-utbyggnad -300,0 -468,3 168,3 4 500 

1550 Nytt Vattenverk Långasjön -3 000,0 -75,4 -2 924,6 0 

            

Summa   -26 151,0 -8 461,4 -17 689,6 4 500 

 

Av verksamhetens totala investeringsbudget om -26,2 mnkr har -8,5 mnkr använts hittills i år.  

1520 Åtgärder dricksvatten. Flera projekt pågår, bla utbyte av styr- och reglersystem. Prognosen är 

att hela budgeten kommer att användas. 

1530 Åtgärder avlopp. Utdragen tillståndsprocess kan leda till positiv avvikelse. Hur stor avvikelsen 

blir vet vi inte förrän till hösten.  

1540 VA- utbyggnad. Kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsområde för VA är överklagad av 

fastighetsägare i Matvik/Hällaryd samt att VA- enheten ej har fått klart med alla markägare i 

Matvik/Hällaryd. Försenad byggstart pga. detta ger positiv avvikelse på 4,5 miljoner. 

1550 Nytt vattenverk Långasjön. Försening av markköp. Partneringupphandling pågår. Färdigt FFU 

finns för godkännande och annonsering. Budget kommer att upparbetas 

Resultaträkning 
Resultaträkningen visar de totala intäkterna och kostnaderna för VA-verksamheten samt de 

poster som återfinns som specifikation avseende verksamhetens nettokostnader.  

Nettot av samtliga poster summeras till årets resultat (vilket motsvarar förändringen av eget 

kapital). 

 

(tkr)        2015-08-31     2014-08-31 

 
Not 

  Verksamhetens intäkter 1 49 023 48 425 

Verskamhetens kostnader 2 -38 741 -40 994 

Avskrivningar 3 -6 033 -5 398 

    Verksamhetens nettokostnader 
 

4 249 2 033 

(varav jämförelsestörande poster) 
   

    Skatteintäkter 
  

0 
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Finansiella intäkter 4 0 0 

Finansiella kostnader 5 -2 056 -2 088 

    Resultat före extraordinära intäkter 
 

2 193 -55 

    Extraoridnära intäkter  
 

0 0 

Extraoridnära kostnader  
 

0 0 

    Årets resultat 
 

2 193 -55 
 

 

Balansräkning 

Balansräkningen visar VA-verksamhetens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget 

kapital på bokslutsdagen för delåret den 31 augusti. Det råder alltid balans mellan ena sidans 

tillgångar och andra sidans avsättningar, skulder och eget kapital.  

(tkr)   2015-08-31 2014-08-31 

TILLGÅNGAR Not 
  Materiella anläggningstillgångar 

   Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 111 356 102 927 

Maskiner och inventarier 7 5 963 6 268 

Pågående investeringar 8 8 462 4 365 

    Summa materiella anläggningstillgångar 
 

125 781 113 560 

    Omsättningstillgångar 
   Förråd 
   Kundfordringar 
   Övriga fodringar 
   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 0 823 

Kassa och Bank 
   

    Summa omsättningstillgångar 
 

0 823 

    SUMMA TILLGÅNGAR 

 
125 781 114 383 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

  

 

Not 

Eget kapital 
   Eget kapital  10 3 248 3 440 

Delårets resultat 
 

2 193 -55 

    Avsättningar 
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Avsättningar för pensioner 11 0 0 

    Skulder 
   Långfristiga skulder 12 119 116 110 523 

Lån av kommunen 
   

    Investeringsfond 
 

0 0 

Kortfristiga skulder 
   Leverantörsskulder 
   Övriga skulder 
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 224 475 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 125 781 114 383 

Noter 
  2014-08-31 2013-08-31 

   Not 1 Verksamhetens intäkter 
  

   Brukningsavgifter 32 896 32 581 

Anslutningsavgifter ¹ 0 0 

Övriga intäkter inkl. interna fördelningar 16 127 15 844 

Intäktsföring av förutbetalda intäkter 
 

0 

   Summa 49 023 48 425 

¹ Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick under året till 0 tkr.  
   Av årets anslutningsavgifter intäktsfördes 0 tkr. (se not 11) 
  

   Not 2 Verksamhetens kostnader 
  

   Material  3 084 4 682 

El 2 014 3 034 

Övriga kostnader 8 052 15 176 

Köpt vatten 0 104 

Personalkostnader 11 711 10 855 

Hyror (externa) 0 0 

Externt köpta tjänster 2 704 5 285 

Från kommunen fördelade kostnader 11 176 1 859 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 

   Summa 38 741 40 994 

   

   Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 
  

   Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan  
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över den förväntade nyttjandeperioden 
  

   Årets avskrivningar fördelas på: 
  

   Materiella anläggningstillgångar 
  Byggnader och mark 4 864 4 343 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 70 69 

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 1 099 986 

   Summa 6 033 5 398 
 

Noter 
  2015-08-31 2014-08-31 

   Not 4 Finansiella intäkter 
  Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 2,51 % 0 0 

   Not 5 Finansiella kostnader 
  Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 2,81 % 2 056 2 088 

   Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 
  Ackumulerade anskaffningsvärden 
  Ingående anskaffningsvärden 328 374 312 909 

Inköp per 31/8 0 0 

Anslutningsavgifter 0 0 

Försäljning/utrangering 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 328 374 312 909 

   Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  Ingående avskrivningar enligt plan -212 154 -205 640 

Försäljning/utrangering 0 0 

Årets avskrivningar enligt plan -6 033 -4 343 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -217 018 -209 983 

   Utgående planenligt restvärde 111 356 102 927 

   

   Not 7 Maskiner och andra inventarier 
  Ackumulerade anskaffningsvärden 
  Ingående anskaffningsvärden 20 336 19 347 

Inköp  0 0 

Försäljning/utrangering 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 336 19 347  
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  Ingående avskrivningar enligt plan -13 204 -12 024 

Försäljning/utrangering 0 0 

Årets avskrivningar enligt plan -1 196 -1 055 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 373 -13 079 

   Utgående planenligt restvärde 5 963 6 268 

   Not 8 Pågående investeringar 
  Pågående investeringar 8 462 4 365 

 

Noter 

  2015-08-31 2014-08-31 

   Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  Förutbetald hyra 0 0 

Övriga förutbetalda kostnader 0 0 

Avräkning med kommunen 0 823 

   Summa 0 823 

   

   Not 10 Eget kapital 
  Ingående eget kapital 1 055 3 440 

Tillskott 0 0 

Delårets resultat 2 193 -55 

   Utgående eget kapital 3 248 3 385 

   

   Not 11 Avsättningar för pensioner 
  Kompletterande ålderspension 0 0 

Efterlevandepension 0 0 

PA-KL pensioner 0 0 

Särskild ålders-/visstidspension 0 0 

Särskild löneskatt 0 0 

   Summa avsättning 0 0 

   Ansvarsförbindelser för pensioner 
  Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0 0 

Särskild löneskatt 0 0 

   Summa ansvarsförbindelser 0 0 
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Not 12 Långfristiga skulder 
  Lån från kommunen ingående balans 119 116 110 523 

Lån från kommunen förändring under året 0 0 

Investeringsfond ¹ ingående balans 0 0 

Investeringsfond ¹ förändring under året 0 0 

   Summa 119 116 110 523 

¹ Investeringsfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet.  
   

 

 

Noter 

  2015-08-31 2014-08-31 

   Not 13 Kortfristiga skulder 
  Okompenserad övertid och semesterlöneskuld VA 31 475 

   Summa 31 475 

   Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  Semesterlöneskuld 0 0 

Arbetsgivaravgift 0 0 

Upplupna löner 0 0 

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond¹ 0 0 

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter² 0 0 

Övriga interimsskulder 1 193 0 

   Summa 1 224 0 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2015-01-01 – 2015-08-31 
 

Nämnd: 
Fritidsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Andreas Saleskog 

Förvaltningschef: 
Tf. Thomas Andersson 

1. Sammanfattning 
 

1.1 Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

 Ett rikt liv för alla med öppenhet och framtidstro 
Verksamhetsmål: Kommuninvånare och besökare känner sig trygga i nämndens 
parker och anläggningar. 
1. Provbelysning av Rosengården är utförd. Handlingar tas fram som en del till 
underlag för förfrågningsunderlag. Bygglovshandlingar inlämnade. 
2. Kontrollistan till naturbaden är framtagen och användes under säsongen. 

 

 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn 
Verksamhetsmål: Delaktighet i samhället inom fritidsnämndens område. 
1. Checklista är framtagen på tillgänglighet inför projektering och nybyggnad av 
grönområden. 
2. Samarbete med Tuvans förskola för projektering av Lindegårdens lekplats i 
Mörrum är påbörjat. 
3. Dialog med pensionärsföreningar har skett inför flytt och nybyggnation av 
boulebana vid Vägga IP 
 

 Kultur som lyfter människor, miljö och inspirerar till möten och upplevelser 
Verksamhetsmål: Barn och unga berikas genom idrotts- och naturupplevelser inom 
fritidsnämndens område. 
1. Kartor över gångvägar på Sternö naturreservat håller på att tas fram. 
Förslag på gångvägar är framtagna av Parkenheten och godkända av Länsstyrelsen. 
2. Familjedag på Sternö naturreservat planeras genomföras i oktober. 

 

 En effektiv och innovativ organisation i framkant 
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare. 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro har minskat under tertial 2 2015 i 
jämförelse med samma period 2013 och 2014.  
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt. 
1. Den ekologiska andelen inköpta livsmedel var enligt mätningen i augusti 27,9 % och 
Kostservice räknar med ett helårsutfall på 25 %. 
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1.2 Nämndens utmaningar 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 är påbörjad 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. Blekingeidrotten kommer vara behjälpliga i denna 
process. 
  
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. 
 
Fritidsenheten håller berörda föreningar informerade fortlöpande under 2015.  

 
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. Blekingeidrotten kommer vara 
behjälpliga i denna process. 
 
Att föreningar kommer på våra möten, samt får vara delaktiga 
med sina verksamhetsplaner/framtidsbehov. 
Genomfört oktober-2015, och en samlad uppföljning 
redovisas i november 2015. 
 

Utmaning 2. 
Jössarinken 
 

Så hanterar vi utmaningen:  
Följer och påverkar processen med detaljplanen för Jössaslätt, 
klart-2015. Ny budget antas i september-15. 
 
Fritidsenheten håller berörda föreningar informerade 
fortlöpande, utförs kontinuerligt under 2015.  
 

Nämndens framgångar  
 
Provbelysning i Rosengården är genomförd, med ett mycket gott resultat och 
bygglovhandlingar framtagna. 
 
Arbetena och trädplanteringen på Lilla Torg är klara. 
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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. 

 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
För parkenheten medför klimatförändringarna mycket arbete med bl. a trädsäkring. 
Badplatserna påverkas av stormar och störtregn vilket medför ökad säkring av bryggor, 
bortspolade sandstränder och ökad tångrensning.  
 
Fritidsenheten ser det som viktigt att omtag i framtiden görs gällande gränsdragnings- och 
checklistor för objekt och verksamhetsområden i kommunen så att det på nytt tydliggörs vem 
som ansvarar för vad och var.  
Ett samarbete med exempelvis fritidsgårdarna kan inledas för att utforma ett så kallat 
Sportotek där medborgarna kan låna/hyra utrustning som behövs för att kunna prova på olika 
fritidsaktiviteter. 
Då spontanidrottandet verkar bli en allt vanligare företeelse i dagens samhälle finns ett behov 
av att utveckla ett sätt att föra statistik kring dessa motionsformer. Detta för att kunna 
försvara/motivera olika satsningar med annat än känslor. En annan viktig aspekt att ta hänsyn 
till och utveckla är hur vi ska locka fler tjejer till spontanidrottsplatserna, vilka aktiviteter 
lockar dem? 
En annan utmaning är att få folkhälsoperspektivet att bli en naturlig del av framtida kommande 
kommunala satsningar. Att nästa gång en skola/äldreboende/detaljplan/annat byggs och 
utvecklas ska folkhälsoperspektivet vara något som ingår naturligt. 
Fritidsenheten har många spännande investeringsprojekt planerade inför framtiden. För att 
kunna lämna så korrekt uppskattade siffror som möjligt inför budgetarbetet skulle enheten 
behöva ha avsatta medel för kostnadsberäkningar. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
 

Fritidsnämndens periodavvikelse för januari-augusti 2015 är +751 tkr. 
Helårsavvikelsen prognostiseras till 0. 
 
Personalkostnadsavvikelsen är - 70 tkr för perioden januari- augusti 2015 och 
helårsavvikelsen prognostiseras till – 266 tkr. 
 
Kommentarer till avvikelser 
Nämndverksamheten har höga kostnader för ers. förlorad arbetsförtjänst då ett högre 
eftersläpande belopp betalats ut. Periodavvikelse -104 tkr och helårsprognos -50 tkr. 
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Parkverksamhet gemensam har haft höga vikariekostnader. Periodavvikelse -102 tkr och 
helårsprognos -100 tkr. 
 
Parkenheten har låga intäkter och låga kostnader för perioden. Mycket arbete har utförts på 
investeringar under säsongen. Överskottet beräknas förbrukas under hösten. Periodavvikelse 
941 tkr och helårsprognos 50 tkr. 
 
Parkmaskiner har en budget i balans. Periodavvikelse -18 tkr och helårsprognos 0 tkr. 
 
Naturområden har högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat för perioden. Mindre 
behov av skötsel av badplatser och fritidsområden pga. en kall sommar. Periodavvikelse 347 
tkr och helårsprognos 50 tkr. 
 
Fritidsadministrationen visar en negativ avvikelse pga. personalrekrytering fritidschef. Lägre 
bemanning medför ett prognostiserat plus på personalkostnader där man planerar att 
anställa en extra personal. Periodavvikelse -41 tkr och helårsprognos 0 tkr. 
 
Fritidsanläggningar/lokaler har en budget i balans. Periodavvikelse -48 tkr och helårsprognos 
0 tkr. 
 
Badanläggningar har höga kostnader för vikarier för perioden då sommarvikarier 
månadsanställts istället för timanställts som tidigare. Kostnaderna för personal beräknas 
minskas under hösten. Periodavvikelse -360 tkr och helårsprognos 50 tkr. 
 
Båthamnar visar plus på intäkter. Periodavvikelse 80 tkr och helårsprognos 0 tkr. 
 
Skärgårdsskötseln fick ett tilläggsanslag på 400 tkr avsett för skärgårdsskötsel vilket ger en 
budget i balans. Periodavvikelse 48 tkr och helårsprognos 50 tkr. 
 
Övrig fritidsverksamhet fick till 2015 ett tilläggsanslag på 150 tkr vilket ger en budget i 
balans. Periodavvikelse 54 tkr och helårsprognos 0 tkr. 
 
Föreningsbidrag/arrangemang har lägre intäkter än budgeterat. Periodavvikelse -47 tkr och 
helårsprognos -50 tkr. 
 
Investeringsredovisning 
Fritidsnämnden har under januari-augusti förbrukat -11 274 tkr av -24 499 tkr.  
 
Nämndens prognostiserade helårsavvikelse är 864 tkr. Ca 1 300 tkr, avseende 1401 
parkavdelning maskiner/gräsklippare, kommer att begäras i Ö/U hantering 2015. Ev. 
kommer inte hela projekt 1421 Motionsslingor hinna färdigställas under året beroende på 
väderförhållandena. Då kommer resterande belopp att begäras i Ö/U hantering 2015. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
 

Fritidsnämnden har i dagsläget en budget i balans. 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 

 

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: 
Prova-på dagarna i samarbete med utbildningsförvaltningen/fritidsgårdarna kommer inte att 
genomföras då utbildningsförvaltningen gått fram med detta som en besparingsåtgärd 2015. 
 

 

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

Nämndmål: 
Kommunen är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

Indikator:  
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal. 
 
Målnivå:  
80 % - De senaste 12 månadernas inköpsstatistik på Samhällsbyggnadsförvaltningen visar 70 
% avtalstrohet (Kostservice 95 % och övriga SHBF 65 %). 
 
Indikator:  
Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger gränsen för direktupphandling ska 
ha konkurrensutsatts. 
 
Målnivå:  
100 % - Intern kontroll tertial 2 redovisas 2015-10 
 

Prioriterade insatser och insatsområden: 

En projektledare för E-handel har anställts på upphandlingsenheten. Förvaltningarnas 
avtalstrohet och kommunens direktupphandlingar följs upp med hjälp av Inyett. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens direktupphandlingar granskas i den interna kontrollen.  
 

5. Intern kontroll 2015 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2015-08-31 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen  
att ge socialnämnden och omsorgsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla 
budgeten och härefter vid behov återkomma till kommunstyrelsen med förslag på ändrade 
mål eller ändrad budgetram.. 
 
Sammanfattning 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 150930 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att 
helårsresultatet väntas uppgå till minus 7,8 mnkr vilket är 9,6 mnkr sämre än budget som 
uppgår till plus 1,8 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets budget som helhet kommer 
att överskridas med 3,1 mnkr.  
 
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till 122 mnkr, vilket är 2 mnkr 
högre än den budgeterade nivån som uppgår till 120 mnkr.  
 

Bilagor 
 
1 03 Månadsuppföljning 1509.docx 
2 03 Personalstatistik 1501-1506.docx 
3 70 OmN Skrivelse 150930.docx 
4 76 SocN Skrivelse 150930.docx 
5 Månadsrapport bolagen per 150930.doc 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattson (S) yrkar att ge socialnämnden och omsorgsnämnden i uppdrag att vidta 
åtgärder för att hålla budgeten och härefter vid behov återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag på ändrade mål eller ändrad budgetram. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningarna, ur ett helhetsperspektiv, ta fram och verkställa erforderliga 
kostnadsanpassningar och återrapportera dessa vid nästa KS 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Per-Ola Mattssons (S) yrkande.  
 
Ordförande ställer proposition på Magnus Gärdebrings (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit Magnus Gärdebrings (M) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-10-14 Dnr: 2015/1590 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 231 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning september månad 2015 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Föreliggande ekonomiska rapport per 150930 bygger, avseende redovisningen av de olika verksamheterna, 
på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För resterande delar ansvarar 
ekonomikontoret centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet väntas uppgå 
till minus 7,8 mnkr vilket är 9,6 mnkr sämre än budget som uppgår till plus 1,8 mnkr. Nämnderna har 
rapporterat att årets budget som helhet kommer att överskridas med 3,1 mnkr.  
 
Omsorgsnämnden redovisar prognosavvikelse med minus 3,4 mnkr. Förvaltningen konstaterar att verksam-
heterna Stöd och Service och Hälso- och sjukvård inte kommer att balanseras fullt ut för 2015. Utförlig analys 
framgår av bilagda skrivelse. 
 
Socialnämnden beräknar underskott mot budget med 1,2 mnkr. Största avvikelse finns inom verksamheterna 
Institutionsplaceringar Barn – och familj samt Insatser för vuxna. Utförlig analys framgår av bilagda skrivelse. 
 
Förvaltningschefen har informerat ordföranden i omsorgsnämnden och socialnämnden om prognosens utfall 
och en hemställan om att nämnderna föreslås framställa en begäran om tillskott motsvarande prognostiserat 
underskott till kommunfullmäktige. 
 
Övriga nämnder redovisar att årets budget kommer att hållas.  
 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 6,5 mnkr mot budget. Avvikelsen beror främst på lägre 
skatter och bidrag baserat på SKL:s senaste prognos 151008. 
 
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till 122 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än den 
budgeterade nivån som uppgår till 120 mnkr. Avvikelsen beror främst på förändringar i kommunstyrelsens 
exploateringsprojekt Östra Piren, Vettekulla och Logistik Karlshamn samt försenad byggstart för va-projekt. 
 
 
Verksamhetsmässig översikt – personal 
Personalchefen analys av resursanvändning och sjukstatistik redovisas som bilaga.  
 
Slutkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter nio månader bedöms uppgå till minus 7,8 mnkr. Detta är sämre än den 
budgeterade nivån som uppgår till plus 1,8 mnkr. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-10-14 Dnr: 2015/1590 

 
 
 

 

DRIFTREDOVISNING (tkr)    

Nämnder Årsbudget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 147 -2 147 0 
Överförmyndarnämnd -3 157 -3 157 0 
Valnämnd -64 -64 0 
Revision -1 417 -1 417 0 
Kommunstyrelse -142 438 -142 438 0 
Festivalkommitté -3 557 -3 557 0 
BUS nämnd -525 943 -525 805 138 
Gymnasienämnd -155 011 -154 458 553 
Kulturnämnd -24 931 -24 931 0 
Teknisk nämnd -75 011 -75 011 0 
Teknisk nämnd VA 468 468 0 
Byggnadsnämnd -6 861 -6 001 860 
Fritidsnämnd -51 760 -51 760 0 
Omsorgsnämnd -586 942 -590 386 -3 444 
Socialnämnd -90 850 -92 008 -1 158 

Summa nämnder -1 669 621 -1 672 672 -3 051 

Summa finansiering 1 671 441 1 664 901 -6 540 

    

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 1 820 -7 771 -9 591 

      

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -120 458 -122 534 -2 076 

 
 
 
 
 
Bilagor 
1 03 Månadsuppföljning 1509.docx 
2 03 Personalstatistik 1501-1506.docx 
3 70 OmN Skrivelse 150930.docx 
4 76 SocN Skrivelse 150930.docx 
5 Månadsrapport bolagen per 150930.doc 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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MÅNADSUPPFÖLJNING PER 150930 
 
Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 
 
Ekonomisk översikt 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 150930 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att 
helårsresultatet väntas uppgå till minus 7,8 mnkr vilket är 9,6 mnkr sämre än budget som 
uppgår till plus 1,8 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets budget som helhet kommer 
att överskridas med 3,1 mnkr.  
 
Omsorgsnämnden redovisar prognosavvikelse med minus 3,4 mnkr. Förvaltningen konsta-
terar att verksamheterna Stöd och Service och Hälso- och sjukvård inte kommer att 
balanseras fullt ut för 2015. Utförlig analys framgår av bilagda skrivelse. 
 
Socialnämnden beräknar underskott mot budget med 1,2 mnkr. Största avvikelse finns inom 
verksamheterna Institutionsplaceringar Barn – och familj samt Insatser för vuxna. Utförlig 
analys framgår av bilagda skrivelse. 
 
Förvaltningschefen har informerat ordföranden i omsorgsnämnden och socialnämnden om 
prognosens utfall och en hemställan om att nämnderna föreslås framställa en begäran om 
tillskott motsvarande prognostiserat underskott till kommunfullmäktige. 
 
Övriga nämnder redovisar att årets budget kommer att hållas.  
 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 6,5 mnkr mot budget. Avvikelsen beror 
främst på lägre skatter och bidrag baserat på SKL:s senaste prognos 151008. 
 
På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå till 122 mnkr, vilket är 2 mnkr högre 
än den budgeterade nivån som uppgår till 120 mnkr. Avvikelsen beror främst på förändringar 
i kommunstyrelsens exploateringsprojekt Östra Piren, Vettekulla och Logistik Karlshamn 
samt försenad byggstart för va-projekt. 
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Verksamhetsmässig översikt – personal 
Personalchefen analys av resursanvändning och sjukstatistik redovisas som bilaga.  
 
Slutkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter nio månader bedöms uppgå till minus 7,8 mnkr. Detta 
är sämre än den budgeterade nivån som uppgår till plus 1,8 mnkr. 
 
 
 
Hans Hyllstedt   Kent Wahnström 
Ekonomichef   Ekonom 
 
 
 

DRIFTREDOVISNING (tkr)    

Nämnder Årsbudget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 147 -2 147 0 
Överförmyndarnämnd -3 157 -3 157 0 
Valnämnd -64 -64 0 
Revision -1 417 -1 417 0 
Kommunstyrelse -142 438 -142 438 0 
Festivalkommitté -3 557 -3 557 0 
BUS nämnd -525 943 -525 805 138 
Gymnasienämnd -155 011 -154 458 553 
Kulturnämnd -24 931 -24 931 0 
Teknisk nämnd -75 011 -75 011 0 
Teknisk nämnd VA 468 468 0 
Byggnadsnämnd -6 861 -6 001 860 
Fritidsnämnd -51 760 -51 760 0 
Omsorgsnämnd -586 942 -590 386 -3 444 
Socialnämnd -90 850 -92 008 -1 158 

Summa nämnder -1 669 621 -1 672 672 -3 051 

Summa finansiering 1 671 441 1 664 901 -6 540 

    

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 1 820 -7 771 -9 591 

      

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -120 458 -122 534 -2 076 
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MÅNADSUPPFÖLJNING PER 150930 
 
Verksamhetsmässig översikt – personal 
 
Arbetad tid januari – juni 2015 i förhållande till januari – juni tidigare år 

 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Timtid 162 573 182 139 192 546 194 117 245 964 234 154

Övertid 8 199 9 632 10 936 7 254 13 127 14 630

Fyllnadstid 28 772 31 001 33 984 18 046 25 624 24 459

Månadslön 1 994 669 2 037 832 1 969 064 2 016 653 2 020 280 2 095 478

0
400 000
800 000

1 200 000
1 600 000
2 000 000
2 400 000

Fördelning arbetad tid, timmar, jan-juni hela 
kommunen 

Månadslön Fyllnadstid Övertid Timtid
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Andelen timtid har minskat 2015 jämfört med 2014. Detta beror till största del på att 
semestervikarier inom omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt inom 
utbildningsförvaltningen (förskola) är månadsanställda från och med 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Timtid 7,4% 8,1% 8,7% 8,7% 10,7% 9,9%

Övertid 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 0,6%

Fyllnadstid 1,3% 1,4% 1,5% 0,8% 1,1% 1,0%

Månadslön 90,9% 90,1% 89,2% 90,2% 87,6% 88,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Fördelning arbetad tid, andel i procent, jan-juni 
hela kommunen 

Månadslön Fyllnadstid Övertid Timtid
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Sjukfrånvaro 

 
 
Kommentar 
Sjukfrånvaron har ökat 2015 jämfört med föregående år med 1,11 dagar per anställd (13,12 
mot 12,01 dagar). Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat från 3,02 till 3,31 dagar per 
anställd och den långa sjukfrånvaron (dag 15 -) från 8,99 till 9,80 dagar per anställd. 
 
Inom utbildningsförvaltningen är det främst förskollärare som står för den korta 
sjukfrånvaron. Av de medarbetare som har fler än fem sjukfrånvarotillfällen det senaste året 
arbetar ca 60 % som förskollärare eller barnskötare inom förskolan och ca 15 % som lärare 
inom grundskolan eller gymnasiet. När det gäller den långa sjukfrånvaron står förskollärare 
och lärare för lika stor andel. AHA-enkäten 2014 visade på ett mycket spänt arbete inom 
förskola och skola. Under 2015 har de ekonomiska anpassningarna i förskolan påverkat 
arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa. Bland de långa sjukskrivningarna inom 
utbildningsförvaltningen är diagnoserna främst utmattningssyndrom, stressreaktioner och 
depressioner.    

 
Förändringen gällande Kultur Karlshamn sjukstatistik kan verka hög, men eftersom de har få 
anställda blir förändringen stor vid enskild medarbetares sjukskrivning. Detsamma gäller för 
KS. 
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Inom omsorgens Särskilt boende har korttidssjukfrånvaron gått ned sedan 2013 medan 
långtidssjukfrånvaron ökat. Även inom Stöd och service har flera enheter ökande 
långtidssjukfrånvaro medan korttidssjukfrånvaron minskat. Inom Utveckling och stöd stiger 
både korttids- och långtidssjukfrånvaron och det är kopplad till Resurs och 
Bemanningsenheterna. Inom socialnämndens Utredning och beslut har 
korttidssjukfrånvaron ökat. I de fall där medarbetare blivit sjukskrivna på grund av stress 
eller krisreaktion så har det tenderat att gå över i långvarig depression och ångest. Inom 
äldreomsorgen är det vanligt med olika värkproblematiker i rörelseapparaten. 
 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för hela samhällsbyggnadsförvaltningen under första 
halvåret 2015 ligger på 9,60 dagar/anställd. Det är en minskning med 0,56 dag/anställd i 
jämförelse med samma period 2014. Det motsvarar ca 0,6 årsarbetare. Minskningen är på 
den långa sjukfrånvaron (dag 15-). Under 2015 har 36 medarbetare varit sjukskrivna mer än 
28 dagar. Återgången i ordinarie arbete är hög, sjukdomsorsakerna är till största delen 
fysiska problem. De kvinnodominerade verksamheterna står för högst sjukfrånvaro. 
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Omsorgsnämnden 

 

 

 

Månadsuppföljning per 150930 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till september 

2015. Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfall om 

-3.444 tkr mot budget vid årets utgång.  

 

Den största avvikelsen finns inom verksamhetsområde Stöd och Service 

samt Hälso- och sjukvård. 

 

Underskottet inom verksamhet Stöd och Service beror till stor del på 

ökade volymkostnader inom tillsyn/korttids för barn/ungdom, daglig 

verksamhet och bostad med särskild service.  

 

Bostad med särskild service 

Inom de ökade kostnaderna gällande bostad med särskild service finns 

kostnaden för en ny enhet på Strömma 9 och en särskild placering. 

 

Verksamheten på Strömma 9 startade under maj månad med inriktning för 

personer med omfattande funktionsnedsättningar. Tre ungdomar har flyttat 

in och som har omfattande behov av stöd i sin vardag. För att tillgodose 

ungdomarnas individuella behov är personalbemanningen något högre än 

för genomsnittet i kommunen.  

Ett prognostiserat underskott för Strömma 9 är beräknat till -3.500 tkr. 

 

För att säkerställa arbetsmiljön för personal gjordes en riskanalys gällande 

en brukare. Brukaren har ett utåtagerande beteende med hot och 

våldsinslag. För att säkra arbetsmiljön och för att kunna tillgodose 

brukarens behov flyttade verksamheten brukaren från gruppbostaden till en 

separat lägenhet under perioden januari-augusti. Verksamheten hade 

dubbelbemanning dygnet runt. Brukaren har efter genomförda 

anpassningar flyttat tillbaka till ordinarie gruppbostad i september.  

Prognostiserat underskott beräknas till -2.000 tkr. 

 

Tillsyn/korttids för barn/ungdom. 

Under året har en ökning skett av antal barn och ungdomar som fått 

beslut om korttidstillsyn och/eller korttidsvistelse. De barn och ungdomar 

som fått beslut om korttidstillsyn/ korttidsvistelse under året har ett större 

behov av individuellt stöd och därmed ses en volymökning av antal     
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dagar/månad gällande insatsen Korttidsvistelse. Det ses också en ökning 

av antal dagar/månad för en del av de barn och ungdomar som har haft  

insatsen under en längre tid. För att tillgodose behoven har verksamheten  

haft en högre personalbemanning under året. 

Prognostiserar underskott beräknas till -3.900 tkr. 

 

Daglig verksamhet   

Antalet brukare med insats Daglig verksamhet har inte ökat nämnvärt.  

Däremot har de nytillkomna brukarna ett mer omfattande och större behov  

av stöd i vardagen och som är mer omfattande än hos de brukare som har  

avslutas. För att tillgodose behoven har personalbemanningen anpassats 

och enheten har en högre bemanning än tidigare. 

Prognostiserat underskott beräknas till -1.400 tkr 

 

Åtgärder  

Utifrån det ekonomiska läget och för att uppnå budget i balans på 

kostnadssidan under 2015 har följande åtgärder vidtagits: 

 

 Förvaltningen köper i nuläget en plats av extern utförare. Processen 

för en placering i Karlshamns kommun är påbörjad.  

Kommer att genomföras under 2016. 

  

 Enhetscheferna har i uppdrag att vidta anpassningsåtgärder för att 

balansera kostnader mot budget på enhetsnivå. 

 

 För verksamheten tillsyn/korttids för barn/ungdom har en utredning 

och analys av den kvalitativa nivån i verksamheten genomförts.  

Ur analysen har bland annat framkommit att de beslut som finns 

idag avseende korttidsvistelse och korttidstillsyn stämmer överens 

med antal verkställda beslut.  

En översyn avseende avgiftshanteringen inom verksamheten bör 

göras. (Gällande kostnader för måltider, aktiviteter etc.) 

Ett avtal med Cura avseende rekrytering och utredning av 

stödfamiljer har sagts upp och avslutas april 2016. 

Kostnadsminskning 2016 ca 40 tkr. 

 

 

Utfallet för verksamhet Hälso- och sjukvård visar på ett på prognostiserat  

underskott på helår -2.257 tkr. 

 

Det prognostiserade underskottet har resulterat i att förvaltningen har 

påbörjat en omfattande och djupgående analys av verksamheten. Analysen 

kommer att innehålla förslag på åtgärder och utvecklingsprocesser som ska 

genomföras kort och långsiktigt i verksamheten.    

                                              

Under 2013 och 2014 var delar av sjukskötersketjänsterna vakanshållna 

vilket resulterade i lägre personalkostnader för verksamheten. Under 

januari – juli 2015 har samtliga sjukskötersketjänster varit tillsatta   

vilket resulterat i en högre personalkostnad för perioden än jämfört 

med 2013 och 2014. Dessutom har verksamheten under perioden januari – 

juli månad haft 2.80 åa sjuksköterskor i pooltjänstgöring motsvarande en 

kostnad om 470 tkr. 
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Under 2013 och 2014 överskreds budget för hjälpmedel med -2.100 tkr  

vartdera året och prognosen avseende 2015 visar på -2.300 tkr. På 

helårsbasis har under 2013 och 2014 underskottet för hjälpmedels-  

budgeten balanserats mot överskottet för vakanshållna sjuksköterske- 

tjänster och att inte tillsätta vikarier vid personals sjukfrånvaro.  

                                             

Åtgärder  

För att uppnå budget i balans på kostnadssidan under 2015 har följande 

åtgärder vidtagits: 

 

 Att omgående värdera behovet av 2.80 åa pooltjänster och övrig 

bemanning av sjuksköterskor och om möjligt genomföra 

anpassningar för att balansera kostnader mot budget. 

  

 Efter genomförd översyn konstateras att bemanningen ligger inom 

rätt nivå. 

  

 Att omgående genomföra en processkartläggning och kartlägga 

nuläget och flödet av aktiviteter inom Tekniska hjälpmedel, för att 

därefter kunna ta ställning till vad som kan åtgärdas för att 

balansera kostnader mot budget.  

 

Bedömningen efter kartläggning är att vi har kontroll på de 

aktiviteter som sker vid förskrivning av hjälpmedel och därmed de 

kostnader som vi har. 

I kartläggningen framkom ett antal förbättringsområden för att 

säkerställa rutiner, ytterligare förfina och få ett än mer enhetligt 

kostnadsperspektiv vid förskrivning av hjälpmedel. 

Rutiner för återlämning av hjälpmedel kommer arbetas fram under 

hösten 2015.  

Huvuddel av de hjälpmedel som finns i förråden är inköpta 

hjälpmedel som förvaras för att kunna återanvänds till andra 

patienter. De hyrhjälpmedel som finns i förråden är för att kunna 

säkerställa snabbt mottagande vid utskrivning från sjukhuset. 

Hyrhjälpmedlen som finns i förråden ska under hösten ses över. 

Bedömning är att de förbättringsåtgärder som ska göras inte 

kommer innebära kostnadsminskningar 2015, men kommer att 

innebära kontroll och styrning för att möta framtid behov och 

utveckling inom hjälpmedelsdelen. 

 

Generellt anpassningskrav 
Det generella anpassningskravet på Omsorgsnämnden har fördelats ut till 

de olika verksamheterna. Efter en uppföljning kan konstateras den inte 

fullt ut genomförts inom verksamheten Stöd och Service pga. 

volymökningarna i de olika verksamheterna. Dock finns en större 

besparing inom gemensam verksamhet som enligt prognosen kommer 

bidra till att det generella anpassningskravet på 2.500 tkr genomförs.  
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Slutsats 

Omsorgsnämndens prognos påvisar ett negativ resultat på helår 2015. 

Underskotten för verksamheterna Stöd och Service och Hälso- och 

sjukvård kommer inte att balanseras fullt ut vilket gör att 

Omsorgsnämnden för 2015 inte kommer att ha en budget i balans 

underskottet beräknas stanna på -3.444 tkr. 

 

Förvaltningschefen har informerat Omsorgsnämndens ordförande om 

prognosens utfall och en hemställan om att Omsorgsnämnden föreslås 

framställa en begäran om tillskott motsvarande prognostiserat underskott 

till kommunfullmäktige. 

 

  

 

 

Annelie Myrbeck  Joakim Hörnell 

Förvaltningschef  Ekonom 

 

   

 

  Emma Gustafsson 

  Ekonom 

 

 

 

 

-�176�-



  Tjänsteskrivelse  1 (2) 

  2015-10-15 

 

 

    

 

 
 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 

  Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-817 00 · Fax 0454-817 60 
E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 

 

 

Socialnämnden 

 

 

 

Månadsuppföljning per 150930 

 

Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till september 

2015. Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfall om 

-1.158 tkr mot budget vid årets utgång.  

 

Det är främst inom verksamheterna Barn – och familj samt Insatser för 

vuxna som största avvikelserna finns.   

 

Barn- och familj 

Första kvartalet av 2015 var antalet placerade barn 10, i september var 

antalet nere på 8 placeringar vilket är det lägsta antalet för 2015. Sedan 

juni månad har antalet placeringar varit 8 per månad och september 

månads prognos visar på samma antal placeringar.   

Familjehemsvård utan återsök förväntas ha ett underskott vid årets slut 

vilket främst beror på familjehemskostnader. Strukturerad öppenvård har 

haft högre kostnader för kontaktpersoner än förväntat vilket resulterar i 

deras prognostiserade underskott. 

Avvikelse för 2015 avseende Barn- och familj beräknas till – 6.089 tkr. 

 

Insatser för vuxna 

Antal placerade vuxna missbrukare var första två kvartalen 2015 i 

genomsnitt 8 per månad. Tredje kvartalet har visat en minskning vilket ger 

en positiv prognos för sista kvartalet avseende antal placeringar.  

Verksamheten har påbörjat ett arbete med att finna lösningar på 

hemmaplan och på sikt påvisa ett bättre resultat. Avvikelsen för 2015 

beräknas i nuläget till - 2.115 tkr.  

 

Socialpsykiatrin 

Socialpsykiatrins avvikelse beräknas till – 451 tkr. En stor del av 

avvikelsen beror på brukares samt åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön. 

 

Ensamkommande barn 

Institutionsplaceringar med LMA har en fortsatt ökad trend. Prognosen 

visar ett nettounderskott på -3.409 tkr. För att finansiera ej 

återsökningsbara kostnader balanseras underskottet av befintlig fond under 

2015. Förvaltningen arbetar hårt med att finna lösningar på hemmaplan för 

att undvika högre dygnskostnad än schablonersättning. 
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Övrigt 

För att klara av den ökade belastningen på socialsekreterare arbetar 

förvaltningen med att rekrytera in personal från bemanningsföretag. 

Rekryteringen kommer att leda till ökade personalkostnader.  

 

Generella anpassningskravet 
Uppföljningen av det generella anpassningskravet visar att verksamheterna 

har arbetat med att inte ersätta fullt ut vid frånvaro och minska 

utbildningskostnaderna. Prognosen påvisar att man kommer klara det 

generella anpassningskravet på 500 tkr.  

 

Slutsats 

På grund av antalet placeringar inom Barn- och familj samt Insatser för 

vuxna kommer Socialnämnden för 2015 inte ha budget i balans. 

Underskottet beräknas stanna på -1.158 tkr. 

 

Förvaltningschefen har informerat Socialnämndens ordförande om 

prognosens utfall och en hemställan om att Socialnämnden föreslås 

framställa en begäran om tillskott motsvarande prognostiserat underskott 

till kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

Annelie Myrbeck  Emma Gustafsson 

Förvaltningschef  Ekonom 
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MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2015-09-30 
 

 

Stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 
 

Sammanfattning och kommentarer 

 

Ekonomisk översikt 

Föreliggande ekonomiska rapport per 2015-09-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 

från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret. 

 

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

prognostiseras enligt följande: 

 

Budgetuppföljning per 2015-09-30 vad avser drift (mnkr) 

 

 Förv konc bidr 

enl ägardir 2015 

Bokslut 

2014 

Budget 

2015 

Prognos 

2015 

Avvikelse 

2015 

Karlshamn Energi AB 7,0 -3,4 12,3 -3,1 -15,4 

Karlshamnsbostäder AB 0,3 4,9 3,0 3,0 0,0 

Karlshamns Hamn AB 3,9 0,8 2,2 7,0 4,8 

Karlshamnsfastigheter AB  0,1 -6,5 -5,1 -5,1 0,0 

Stadsvapnet AB  -10,2 -11,2 -11,2 0,0 

Resultat före skatt  -14,4 1,2 -9,4 -10,6 

 

Investeringsuppföljning per 2015-09-30 (mnkr) 

 

 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 

Karlshamn Energi AB 34,3 33,4 30,4 3,0 

Karlshamnsbostäder AB 45,9 80,0 75,0 5,0 

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

Karlshamnsfastigheter AB 5,2 75,5 20,0 55,5 

Stadsvapnet AB 0,0 0,0 0,0 0,0 

S:a investeringar 146,0 228,7 165,2 63,5 

 

 

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

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

man för år 2015 ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats.  
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Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2015 är 15,4 mnkr sämre än budget efter nio månader 

av året. Första tertialet var mildare än normalt vilket medförde lägre försäljningsvolymer av 

fjärrvärme, detta har nu kompenserats genom den kalla sommaren. Inom elnät har bolaget haft 

lägre volymer, främst under första tertialet. Vindkraften har god tillgänglighet och hög 

produktion men till betydligt lägre elpriser än budgeterat, vilket ger en negativ avvikelse 

jämfört med budget. Avvikelsen mot föregående år kan till största delen förklaras av att Södra 

Cell hade produktionsstopp under första halvåret 2014, vilket i år infaller under fjärde 

kvartalet. 

 

Totalt sett prognostiseras ett resultat på -3,1 mnkr vilket avviker negativt med 15,4 mnkr 

jämfört med budget. I prognosen har inkluderats nedskrivning av vindkraftsanläggningarna på 

Sölve och Gunnön med 14 mnkr, detta p g a sjunkande elpriser. Exkluderat denna nedskriv-

ning är avvikelsen -1,4 mnkr. Detta beror till största delen på avvikelse inom vindkraften (-1,0 

mnkr) och bredbandsverksamheten (-3,0 mnkr). Inom bredbandsverksamheten har en ny 

redovisningsprincip införts vilket innebär att bolaget gör en nedskrivning med totalt 4 mnkr. I 

årsprognosen har nedskrivning inom bredband inkluderats med 7,9 mnkr samt högre intäkter 

för anslutning om 6 mnkr jämfört med budget. För övrigt har 1 mnkr inkluderats för ökade 

produktionskostnader inom fjärrvärme p g a att AAK nu aviserat om produktionsstopp under 

samma period som Södra Cell (november). Utfallet kan komma att variera beroende på hur 

väderleken är under denna period. Totalt sett går värmeverksamheten ändå bättre än budget  

p g a reducerande kostnader och bättre produktionsnetto, totalt +3 mnkr. 

 

Risker o möjligheter: Det finns en osäkerhet kring produktionsstoppet i november/december, 

se ovan med +/- 2 mnkr. 

 

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

vindkraftsproduktion mot budget 122%, årsprognos inmatning i elnätet mot budget 95%, 

årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget 100% och årsprognos elförsäljning mot budget 

100%. 

 

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

Bolaget har fortfarande mycket låga vakanser och ett bra ränteläge. Övriga kostnader har ökat 

rätt mycket men dessa är dock av engångskaraktär. Bolagets uppvärmningskostnader är 

dyrare än jämfört med föregående år. Stor satsning sker just nu på upprustningar i bolagets 

bostadsområden, vilket innebär att årsresultatet sjunker kraftigt mot septemberresultatet. Det 

budgeterade resultatet på 3 mnkr bedöms att hålla. Hitintills har investeringar gjorts med 48,0 

mnkr. Genomsnittlig ränta på bolagets lån är 2,06 % och andel kortfristiga lån ligger på 

16,6%. 

 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2015 ligger efter nio månader 4,8 mnkr bättre än 

budget. Under årets första nio månader så har bolaget hanterat stora volymer av sågade 

trävaror och olja. Omsättningen har varit betydligt högre än jämfört med föregående år. 

Lagringsnivån när det gäller petroleumprodukter har varit hög, vilket ger högre intäkter samt 

ett ökat antal bogserbåtsuppdrag. Hitintills i år har bolaget investerat 9,9 mnkr.  
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Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter nio månader av året en årsprognos som ligger i nivå 

med budget. Arbetet med etapp 5 a löper på enligt plan dock något försenat. Modulerna på 

kvarteret Älgen är uppsagda och kommer att återlämnas till ägaren sommaren 2016. 

 

Halda Utvecklingscentrum/Företagshotell fortlöper och det är ett fortsatt intresse av mindre 

företag. Detta projekt marknadsförs på den lokala marknaden. Några nya hyresgäster har 

under september tillkommit. Nuvarande ränteläge är fortsatt gynnsamt för bolaget. Genom-

snittlig ränta på bolagets lån ligger på 1,81%. 

 

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

resultat före skatt som är 10,6 mnkr sämre än budget. Bedömningen är dock att koncernbidrag 

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

resultat ligger på -9,4 mnkr. 

 

 

 

Hans Hyllstedt         Marita Lindström 

Ekonomichef   Ekonomisamordnare  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med hänvisning till pågående utredningsuppdrag 
avseende förvaltningsöverskridande arbete med hela integrationsprocessen 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) yrkar i motion att kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa en verksamhet i enlighet med motionens 
intentioner (bilaga). 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen avslås med 
hänvisning till pågående utredningsuppdrag avseende förvaltningsöverskridande arbete 
med hela integrationsprocessen. Detta då koalitionsledningen i Karlshamns kommun har 
uppmärksammat behovet av att samordna kommunens integrationsarbete och förbättra 
samverkan mellan de aktörer som är involverade i de nyanländas integration i det svenska 
samhället. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt kunna ta tillvara de 
nyanländas resurser och bemöta deras behov. 
 
Att snabbt få tillgång till samordnade professionella insatser som underlättar tillträde till 
arbetsmarknaden, språkutbildning och andra utbildningsinsatser, barnomsorg, boende, 
socialtjänst mm kan vara avgörande för den nyanländes möjligheter att etablera sig i sitt 
nya hemland. Kontakt/värdfamiljer fyller en viktig funktion när det gäller att hjälpa den 
nyanlände att finna sig tillrätta i det svenska samhället och att skapa sociala kontaktnät. 
 
Mot denna bakgrund har utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och 
arbetsmarknadsavdelningen fått i uppdrag av koalitionsledningen att utreda hur arbetet 
med etablerings- och integrationsprocessen i sin helhet kan bedrivas och samordnas över 
professions- och förvaltningsgränserna. Utredningsarbetet sätter därmed även fokus på 
social integration för nyanlända i enlighet med motionärens intentioner. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 motion invandrarguide2.doc 
2 Protokoll SocN 2015-06-25 § 219 Motion från Nya Moderaterna "Invandrarguide - ett 

sätt att förbättra integrationen" 
3 Förslag till yttrande över motionen 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) och Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen  
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen kan anses besvarad med hänvisning till pågående 
utredningsuppdrag avseende förvaltningsöverskridande arbete med hela 
integrationsprocessen 
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Elin Peterssons (M) yrkande och 
Per-Ola Mattsons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Per-Ola Mattsons (S) 
yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (M) 
Socialnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till pågående utredningsuppdrag avseende 
förvaltningsöverskridande arbete med hela integrationsprocessen 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) yrkar i motion att kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa en verksamhet i enlighet med motionens 
intentioner (bilaga). 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen avslås med 
hänvisning till pågående utredningsuppdrag avseende förvaltningsöverskridande arbete 
med hela integrationsprocessen. Detta då koalitionsledningen i Karlshamns kommun har 
uppmärksammat behovet av att samordna kommunens integrationsarbete och förbättra 
samverkan mellan de aktörer som är involverade i de nyanländas integration i det svenska 
samhället. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt kunna ta tillvara de 
nyanländas resurser och bemöta deras behov. 
 
Att snabbt få tillgång till samordnade professionella insatser som underlättar tillträde till 
arbetsmarknaden, språkutbildning och andra utbildningsinsatser, barnomsorg, boende, 
socialtjänst mm kan vara avgörande för den nyanländes möjligheter att etablera sig i sitt 
nya hemland. Kontakt/värdfamiljer fyller en viktig funktion när det gäller att hjälpa den 
nyanlände att finna sig tillrätta i det svenska samhället och att skapa sociala kontaktnät. 
 
Mot denna bakgrund har utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och 
arbetsmarknadsavdelningen fått i uppdrag av koalitionsledningen att utreda hur arbetet 
med etablerings- och integrationsprocessen i sin helhet kan bedrivas och samordnas över 
professions- och förvaltningsgränserna. Utredningsarbetet sätter därmed även fokus på 
social integration för nyanlända i enlighet med motionärens intentioner. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 motion invandrarguide2.doc 
2 Protokoll SocN 2015-06-25 § 219 Motion från Nya Moderaterna "Invandrarguide - ett 

sätt att förbättra integrationen" 
3 Förslag till yttrande över motionen 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen  
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen avslås med hänvisning till pågående 
utredningsuppdrag avseende förvaltningsöverskridande arbete med hela 
integrationsprocessen 
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Efter framställda propositioner på Magnus Gärdebring (M) mfl yrkande och Per-Ola 
Mattsson (S) yrkanden finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola 
Mattsson (S) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (M) 
Socialnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-07-28 Dnr: 2014/3550 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 185 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 233 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Motion om invandrarguide 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till pågående utredningsuppdrag avseende 
förvaltningsöverskridande arbete med hela integrationsprocessen 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) yrkar i motion att kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa en verksamhet i enlighet med motionens 
intentioner (bilaga). 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen avslås med 
hänvisning till pågående utredningsuppdrag avseende förvaltningsöverskridande arbete 
med hela integrationsprocessen. Detta då koalitionsledningen i Karlshamns kommun har 
uppmärksammat behovet av att samordna kommunens integrationsarbete och förbättra 
samverkan mellan de aktörer som är involverade i de nyanländas integration i det svenska 
samhället. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt kunna ta tillvara de 
nyanländas resurser och bemöta deras behov. 
 
Att snabbt få tillgång till samordnade professionella insatser som underlättar tillträde till 
arbetsmarknaden, språkutbildning och andra utbildningsinsatser, barnomsorg, boende, 
socialtjänst mm kan vara avgörande för den nyanländes möjligheter att etablera sig i sitt 
nya hemland. Kontakt/värdfamiljer fyller en viktig funktion när det gäller att hjälpa den 
nyanlände att finna sig tillrätta i det svenska samhället och att skapa sociala kontaktnät. 
 
Mot denna bakgrund har utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och 
arbetsmarknadsavdelningen fått i uppdrag av koalitionsledningen att utreda hur arbetet 
med etablerings- och integrationsprocessen i sin helhet kan bedrivas och samordnas över 
professions- och förvaltningsgränserna. Utredningsarbetet sätter därmed även fokus på 
social integration för nyanlända i enlighet med motionärens intentioner. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-07-28 Dnr: 2014/3550 

 
 
Beslutsunderlag 
 
1 motion invandrarguide2.doc 
2 Protokoll SocN 2015-06-25 § 219 Motion från Nya Moderaterna "Invandrarguide - ett 

sätt att förbättra integrationen" 
3 Förslag till yttrande över motionen 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (M) 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Invandrarguide 
ett sätt att förbättra integrationen 

4 November 2014 
Motion till Kommunfullmäktige i Karlshamn 

Emanuel Norén (m) 

 
 

Jag vill att Karlshamn ska vara en kommun som står upp för öppenhet och medmänsklighet. Att 

människors olikheter tas tillvara, att vi bygger broar istället för diken. Jag vill att Karlshamn 

inkluderar och står för trygghet för alla 

 

Moderaterna ser som en av sina många angelägna uppgifter de närmaste åren att ta strid mot 

främlingsfientlighet och rasism. Mottagande och introduktion av nyanlända måste i högre grad präglas 

av respekt för individen och lyhördhet för dennes behov. Vi vill vända utvecklingen, så att integration, 

delaktighet och makt över sin egen situation blir vardag. Den viktigaste pusselbiten för integration är 

att få ett arbete. 

 

Ett av de stora problemen i det svenska samhället är att flyktingar inte känner några svenskar och 

omvänt. Okunskap om varandra är en stor och bidragande orsak till den oönskade utvecklingen med 

främlingshat. Runt om i Sverige finns det dock människor som vill hjälpa nya invandrare att finna sig 

tillrätta i samhället. Jag tror att dessa finns även i Karlshamn. 

 

En invandrarguide skulle kunna vara ett av många sätt att påskynda den så viktiga integrationen i 

samhället och hjälpa till med att skapa sociala nätverk för invandrarna. Jag menar att integration med 

nödvändighet är en tvåvägsprocess och att mötet mellan invandrarguide och invandrare är frivillig och 

ska ske på individnivå med en ömsesidig respekt. Guiden kan vägleda invandraren in i det svenska 

samhället och invandraren i sin tur kan bidra med sin kultur och erfarenhet. Det kan handla om att ge 

tips och råd om praktiska frågor eller att umgås genom att göra saker tillsammans. För 

invandrarguiden finns chansen att få lära känna människor som man troligen aldrig annars skulle lära 

känna. Man kan få uppleva något nytt och annorlunda och få inblick i andra kulturer. 

 

Den som vill bli invandrarguide kontaktar en invandrarguidesamordnare som matchar mot en familj 

eller individ. Guide och invandrare träffas första gången tillsammans med den som är samordnare för 

invandrarguideverksamheten. Guiden uppmanas sedan till att avtala tid och plats för nästa möte med 

invandraren. Ett möte över en kopp kaffe med samtal som öppnar fönster och dörrar till det svenska 

samhället kan betyda mycket i all sin enkelhet. 

 

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar jag: 

 

Att Kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa en verksamhet i enlighet med motionens intentioner 

 

 

Emanuel Norén (m) 

 

 

Karlshamn dag som ovan 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 17  1  

 

Socialnämnden  2015-06-25 

 

§ 219                                    14/3550   

 

Motion från Nya Moderaterna ”Invandrarguide – ett sätt att förbättra 

integrationen” 

 

Socialnämndens beslut 

 

att anta omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över motionen som sitt eget samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen från Nya Moderaterna    

      med hänvisning till pågående utredningsuppdrag avseende  

      förvaltningsöverskridande arbete med hela integrationsprocessen  

                   --- 

Reservationer 

Ulla Birgersson (M) och Ulla Olofsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Nya Moderaterna har, genom Emanuel Norén, avgett en motion med följande 

lydelse:     

”Jag vill att Karlshamn ska vara en kommun som står upp för öppenhet och  

medmänsklighet. Att människors olikheter tas tillvara, att vi bygger broar istället för diken. 

Jag vill att Karlshamn inkluderar och står för trygghet för alla. 

 

Moderaterna ser som en av sina många angelägna uppgifter de närmaste åren att  

ta strid mot främlingsfientlighet och rasism. Mottagande och introduktion av nyanlända 

måste i högre grad präglas av respekt för individen och lyhördhet för dennes behov. Vi vill 

vända utvecklingen, så att integration, delaktighet och makt över sin egen situation blir 

vardag. Den viktigaste pusselbiten för integration är 

att få ett arbete. 

Ett av de stora problemen i det svenska samhället är att flyktingar inte känner  

några svenskar och omvänt. Okunskap om varandra är en stor och bidragande orsak till den 

oönskade utvecklingen med främlingshat. Runt om i Sverige finns det dock människor som 

vill hjälpa nya invandrare att finna sig tillrätta i samhället. Jag tror att dessa finns även i 

Karlshamn. 

  

En invandrarguide skulle kunna vara ett av många sätt att påskynda den så  

viktiga integrationen i samhället och hjälpa till med att skapa sociala nätverk för 

invandrarna. Jag menar att integration med nödvändighet är en tvåvägsprocess och att 

mötet mellan invandrarguide och invandrare är frivillig och ska ske på individnivå med en 

ömsesidig respekt. Guiden kan vägleda invandraren in i det svenska samhället och 

invandraren i sin tur kan bidra med sin kultur och erfarenhet. Det kan handla om att ge tips 

och råd om praktiska frågor eller att umgås genom att göra saker tillsammans. För 

invandrarguiden finns chansen att få lära känna människor som man troligen aldrig annars 

skulle lära känna. Man kan få uppleva något nytt och annorlunda och få inblick i andra  

kulturer. 
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§ 219 forts 

 

Den som vill bli invandrarguide kontaktar en invandrarguidesamordnare som matchar mot 

en familj eller individ. Guide och invandrare träffas första gången tillsammans med den som 

är samordnare för invandrarguideverksamheten. Guiden uppmanas sedan till att avtala tid 

och plats för nästa möte med invandraren. Ett möte över en kopp kaffe med samtal som 

öppnar fönster och dörrar till det svenska samhället kan betyda mycket i all sin enkelhet. 

 

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar jag: 

 

Att Kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i uppdrag att utreda 

 möjligheten att införa en verksamhet i enlighet med motionens intentioner.” 

 

 

Koalitionsledningen i Karlshamns kommun har uppmärksammat behovet av att  

samordna kommunens integrationsarbete och förbättra samverkan mellan de  

aktörer som är involverade i de nyanländas integration i det svenska  

samhället. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt kunna ta  

tillvara de nyanländas resurser och bemöta deras behov.  

Att snabbt få tillgång till samordnade professionella insatser som underlättar  

tillträde till arbetsmarknaden, språkutbildning och andra utbildningsinsatser,  

barnomsorg, boende, socialtjänst mm kan vara avgörande för den nyanländes möjligheter att 

etablera sig i sitt nya hemland. Kontakt/värdfamiljer fyller en viktig funktion när det gäller 

att hjälpa den nyanlände att finna sig tillrätta i det svenska samhället och att skapa sociala 

kontaktnät. 

 

Mot denna bakgrund har utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen  

och arbetsmarknadsavdelningen fått i uppdrag av koalitionsledningen att utreda hur  

arbetet med etablerings- och integrationsprocessen i sin helhet kan bedrivas och  

samordnas över professions- och förvaltningsgränserna. Utredningsarbetet sätter  

därmed även fokus på social integration för nyanlända i enlighet med motionärens  

intentioner. 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-10 Motion från Nya  

Moderaterna ”Invandrarguide ett sätt att förbättra integrationen”, förslag  

till yttrande 

Motion från Nya Moderaterna; Invandrarguider ett sätt att förbättra  

integrationen 

Remiss 2015-01-21 Begäran om yttrande över motion om invandrarguider 

 

Yrkande 

Jan- Åke Berg (S) yrkar på att socialnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag 

till yttrande över motionen som sitt eget samt att socialnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen från Nya Moderaterna med hänvisning till 

pågående utredningsuppdrag avseende förvaltningsöverskridande arbete med hela 

integrationsprocessen. 

 

Ulla Birgersson (M) yrkar bifall till motionen från Nya Moderaterna. 
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§ 219 forts 

 

Proposition 

Vid avslutade överläggningar ställer ordföranden proposition på Jan-Åke Bergs (S) 

yrkande och Ulla Birgerssons (M) yrkande varvid han finner att socialnämnden 

beslutat i enlighet med Jan-Åke Bergs yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  
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~ TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
3  a  : 2015-06-10

   l Socialnämnden

KAR LSHAM  N

Motion från Nya Moderaterna "Invandrarguide, ett sätt att förbättra

integrationen", förslag till yttrande

Socialnämnden föreslås besluta

att anta omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över motionen som sitt

eget samt

att föreslå konimunñillmäktige att avslå motionen från Nya Moderatema

med hänvisning till pågående utredningsuppdrag avseende

förvaltningsöverskridande arbete med hela integrationsprocessen

Sammanfattning

Nya Moderaterna har, genom Emanuel Norén, avgett en motion med

följande lydelse:

"Jag vill att Karlshamn ska vara en ko/nmun som står upp/ör öppenhet och

Inedntansklighet. Att :Människors olikheter tas tillvara, att  vi  bygger broar istället

för diken. Jag vill att Karlshamn inkluderar och står trygghet_ för alla

Moderaterna ser som en av sina många angelägna ttppgiftez' de närmaste åren att

ta strid mot  flan:/ingsfientlighel  och rasism. Mottagande och introduktion av

nyanlända måste i högre grad präglas av respekt för individen och lyhördhet för

dennes behov. Vi vill vända utvecklingen, så att integration, delaktighet och makt

över sin egen situation blir vardag. Den viktigaste pusselbiten för integration ar

att  få  ett arbete.

Ett av de stora problemen i det svenska .sa/nhället ar att flyktingar inte känner

Iiågra svenskar och ontvänt. Okunskap om varandra är en star och bidragande

orsak till den oönskade utvecklingen n1ed_fi‘c'in1Ii11gshat. Runt om i Sverige_ finns

det dock II1ilI171lSlCOI^ som vill hjälpa nya invandrare att finna sig tillrätta i

samhallet. Jag tror att dessa finns även i Karls/varmt.

En invandrarguide skulle kunna vara ett av Ittånga sätt att påskynda den så

viktiga integrationen i sa/nhallet och hjälpa till med att skapa sociala iziitverk för

invandrarna. Jag menar att integration med nodvändiglvet är en tvåvägrprocess

och att mötet mellan invandrarguide och invandrare iir/iivillig och

ska ske på individnivå med en ömsesidig respekt. Guiden kan vägleda

invandraren in i det svenska samhallet och invandraren i sin tur kan bidra med

sin kultur och erfarenhet. Det kan handla om att ge tips och råd om praktiska

jiågor eller att umgås genom att göra saker tillsammans. För invandrarguiden

finns chansen att få lara känna ntiinniskor som man troligen (Ildrig annars skulle

lära kanna, Main kan få uppleva något nytt och annorlunda ochfa inblick i andra

kulturer.

Karlshamns Kommun  -  omsorgsförvaltningen

Rådhuset- Besöksadress Kungsgatan 27  -  374 81 Karlshamn  -  Tfn 0454-817  00  -  Fax 0454-817 60
E-post: omsorg@karlshamn.se  -  Internet: www.karlshamn.se
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Den som vill bli invandrargztiøle kontaktar en invandrargztiziesainördnare som

matchar mot en familj eller individ Guide och invandrare trafasförs/a gången

tillsammans med den som är samordnare för invandrargztideverksamheten. Guiden

uppntanas sedan till att avtala tid och plats för nästa möte med

invandraren. Ett möte över en kopp ktyfe med samtal som öppnar fönster och dörrar

till det svenska samhallet kan betyda mycket i all sin enkelhet.

il/Ied anledning av vad som ovan anförts' _vrkar jag:

Att Kamnmrzflt/Inmkrige beslutar ge berörd hamna' i z/ppdrag att utreda

möjligheten att införa en verksamhet i enlighet med møtionens

intentioner.  "

Koalitionsledningen  i  Karlshamns kommun har uppmärksammat behovet av att

samordna kommunens integrationsarbete och förbättra samverkan mellan de

aktörer som är involverade i de nyanländas integration i det svenska

samhället. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt kunna ta

tillvara de nyanländas resurser och bemöta deras behov.

Att snabbt få tillgång till samordnade professionella insatser som underlättar

tillträde till arbetsmarknaden, språkutbildning och andra utbildningsinsatser,

barnomsorg, boende, socialtjänst mm kan vara avgörande för den nyanländes

möjligheter att etablera sig i sitt nya hemland. Kontakt/värdfamiljer fyller en viktig

funktion när det gäller att hjälpa den nyanlände att finna sig tillrätta i det svenska

samhället och att skapa sociala kontaktnät.

Mot denna bakgrund har utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen

och arbetsmarknadsavdelningen fått i uppdrag av koalitionsledningen att utreda hur

arbetet med etablerings- och integrationsprocessen i sin helhet kan bedrivas och

samordnas över professions- och förvaltningsgränsema. Utredningsarbetet sätter

dänned även fokus på social integration för nyanlända i enlighet med motionärens

intentioner.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-10 Motion från Nya

Moderaterna "Invandrargztide ett sätt att förbättra integrationen förslag

till yttrande

Motion från Nya Moderaterna; Invandrargttidei' ett sätt att förbättra

integrationen

Remiss  2015-01-21  Begäran om yttrande över motion om invandrargztidet*

Annelie Myrbeck

Förvaltningschef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med tacksamhet ta emot gåvan för placering i enlighet med givarnas önskemål. 
 
Sammanfattning 
 
Lars och Lena Dahlberg skänker en tavla av Maja Fajers till Vägga gymnasieskola. Tavlan 
föreställer Asplunds första skolbyggnad och den är inköpt av givarnas farfar, som var 
rektor på skolan under åren 1925-1942. Under en del av den perioden var Maja Fajers 
teckningslärare vid skolan.  
 
Givarna menar att tavlan kommer bäst till sin rätt i sin tillkomstmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Gåvobrev ankomststämplat 2015-09-30. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lars och Lena Dahlberg  
Kulturnämnden 
Vägga gymnasieskola 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med tacksamhet ta emot gåvan för placering i enlighet med givarnas önskemål. 
 
Sammanfattning 
 
Lars och Lena Dahlberg skänker en tavla av Maja Fajers till Vägga gymnasieskola. Tavlan 
föreställer Asplunds första skolbyggnad och den är inköpt av givarnas farfar, som var 
rektor på skolan under åren 1925-1942. Under en del av den perioden var Maja Fajers 
teckningslärare vid skolan.  
 
Givarna menar att tavlan kommer bäst till sin rätt i sin tillkomstmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Gåvobrev ankomststämplat 2015-09-30. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Vägga gymnasieskola 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-09-30 Dnr: 2015/3863 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06 187 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 235 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Mottagande av gåva - tavla till Vägga gymnasieskola 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med tacksamhet ta emot gåvan för placering i enlighet med givarnas önskemål. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lars och Lena Dahlberg skänker en tavla av Maja Fajers till Vägga gymnasieskola. Tavlan 
föreställer Asplunds första skolbyggnad och den är inköpt av givarnas farfar, som var 
rektor på skolan under åren 1925-1942. Under en del av den perioden var Maja Fajers 
teckningslärare vid skolan.  
 
Givarna menar att tavlan kommer bäst till sin rätt i sin tillkomstmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Gåvobrev ankomststämplat 2015-09-30. 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Vägga gymnasieskola 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsbostäder AB genomför en tillbyggnad av 
Ekegården för särskilt boende i Mörrum till en beräknad investeringskostnad om 40 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgen och Karlshamnsbostäder har inlett en uppdatering av inventeringen för 
särskilda boenden. Tidigare utredningars beskrivning av behovet om 35 till 50 nya 
särskilda boenden har bekräftats med följande justeringar: 

- Behovet kommer att uppstå tidigare än tidigare antaget 2019 
- Antalet äldre ökar något mera än prognosen 
- Antalet tillgängliga boenden som frigörs varje år har minskat 
- Enhetskostnaden varierar kraftigt inom ramen för samma kvalité 
- Visst kvarboende bör kvalitets- och kostnadsmässigt ersättas av särskild boende. 

 
Sammantaget innebär detta ett bekräftat behov av att tidigarelägga utökningen av särskilt 
boende. I samarbete med omsorgen har därför inventerats förutsättningarna för utveckling 
av de befintliga fastigheterna. I denna inventering har funnits möjlighet för Ekegården att 
med en mindre avvikelse från gällande detaljplan vara det snabbaste och bästa sättet att 
utöka verksamheten. 
 
Ekegården omfattar idag 32 boenden. 
Inventeringen har visat på följande möjligheter: 

- 20-22 tillkommande boende 
- Parboenden 
- Integration av hemtjänstlokaler 

 
Samtidigt kan 

- Brandskyddet förbättras 
- Lokalstrukturen förbättras och därmed effektiviteten och kvalitén  
- Parkeringar förbättras 
- Tvättmöjligheter utökas 

 
Allt tyder på att åtgärderna innebär en kostnadseffektivisering för omsorgsförvaltningen. 
Åtgärden innebär också att omsorgens planer på palliativ vård på Persgård kan 
undersökas. Persgård är inte lämpligt för nya särskilda boenden men däremot för denna 
planering. 
 
Karlshamnsbostäder har åtagit sig att upprätta förfrågningsunderlag för anbudsinfordran. 
Dessa anbud beräknas vara inkomna under sommarperioden. Parallellt med detta så ska 
bygglovsansökan inlämnas. 
 
Under förutsättning att anbudsbilden är god och bygglov kan lämnas bedöms byggstart 
kunna ske i oktober så att byggstart sker före vintern. Inflyttning i augusti-september 2016 
kan vara möjlig. Detta förutsätter också en fullmäktigebehandling i oktober. Av den 
anledningen bör ärendet anhängiggöras snarast och istället bromsas om förutsättningarna 
inte nås. -�197�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
För Karlshamnsbostäder innebär åtgärderna en garanti för långsiktighet. De kostnader 
som läggs ner i inventeringsarbetet kommer att täckas vid en byggnation. I annat fall blir 
det förgävesprojektering. 
 
Total investeringsvolym beräknas till 40 mnkr exkl. moms, och belastar 
Karlshamnsbostäders investeringsvolym under 2015 med ca 10 mnkr och 2016 med 
återstående 30 mnkr. 
 
Bilagor 
 
1 Ekegården, tillbyggnad för särskilt boende i Mörrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Omsorgsnämnden 
Ekonomichef Hans Hyllstedt 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-10-13 Dnr: 2015/2896 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 237 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Tillbyggnad av Ekegården för särskilt boende i Mörrum 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsbostäder AB genomför en tillbyggnad av 
Ekegården för särskilt boende i Mörrum till en beräknad investeringskostnad om 40 mnkr. 
 
Sammanfattning 
Omsorgen och Karlshamnsbostäder har inlett en uppdatering av inventeringen för 
särskilda boenden. Tidigare utredningars beskrivning av behovet om 35 till 50 nya 
särskilda boenden har bekräftats med följande justeringar: 

- Behovet kommer att uppstå tidigare än tidigare antaget 2019 
- Antalet äldre ökar något mera än prognosen 
- Antalet tillgängliga boenden som frigörs varje år har minskat 
- Enhetskostnaden varierar kraftigt inom ramen för samma kvalité 
- Visst kvarboende bör kvalitets- och kostnadsmässigt ersättas av särskild boende. 

 
Sammantaget innebär detta ett bekräftat behov av att tidigarelägga utökningen av särskilt 
boende. I samarbete med omsorgen har därför inventerats förutsättningarna för utveckling 
av de befintliga fastigheterna. I denna inventering har funnits möjlighet för Ekegården att 
med en mindre avvikelse från gällande detaljplan vara det snabbaste och bästa sättet att 
utöka verksamheten. 
 
Ekegården omfattar idag 32 boenden. 
Inventeringen har visat på följande möjligheter: 

- 20-22 tillkommande boende 
- Parboenden 
- Integration av hemtjänstlokaler 

 
Samtidigt kan 

- Brandskyddet förbättras 
- Lokalstrukturen förbättras och därmed effektiviteten och kvalitén  
- Parkeringar förbättras 
- Tvättmöjligheter utökas 

 
Allt tyder på att åtgärderna innebär en kostnadseffektivisering för omsorgsförvaltningen. 
Åtgärden innebär också att omsorgens planer på palliativ vård på Persgård kan 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-10-13 Dnr: 2015/2896 

 
 
undersökas. Persgård är inte lämpligt för nya särskilda boenden men däremot för denna 
planering. 
Karlshamnsbostäder har åtagit sig att upprätta förfrågningsunderlag för anbudsinfordran. 
Dessa anbud beräknas vara inkomna under sommarperioden. Parallellt med detta så ska 
bygglovsansökan inlämnas. 
 
Under förutsättning att anbudsbilden är god och bygglov kan lämnas bedöms byggstart 
kunna ske i oktober så att byggstart sker före vintern. Inflyttning i augusti-september 2016 
kan vara möjlig. Detta förutsätter också en fullmäktigebehandling i oktober. Av den 
anledningen bör ärendet anhängiggöras snarast och istället bromsas om förutsättningarna 
inte nås. 
 
För Karlshamnsbostäder innebär åtgärderna en garanti för långsiktighet. De kostnader 
som läggs ner i inventeringsarbetet kommer att täckas vid en byggnation. I annat fall blir 
det förgävesprojektering. 
 
Total investeringsvolym beräknas till 40 mnkr exkl. moms, och belastar 
Karlshamnsbostäders investeringsvolym under 2015 med ca 10 mnkr och 2016 med 
återstående 30 mnkr. 
 
 
 
Bilagor 
1 Ekegården, tillbyggnad för särskilt boende i Mörrum 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Omsorgsnämnden 
Ekonomichefen 
 
 
 
Göran Persson Jens Odevall 
Kommundirektör Administrativ chef 
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STADSVAPNET I KARLSHAMN  AB PROTOKOLL  nr 6       
2015-10-06    gzsqt; ..

.ole

§  58  Beslutsärenden,fortsättning -- -  wwwvvv »

2. Karlshamnsbostäder AB - Ekegården tillbyggnad för särskilt boende i Mörrum

Förslag till beslut

Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige

att kommunfullmäktige beslutar

att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsbostäder AB genomför en tillbyggnad av

Ekegården för särskilt boende i Mörrum till en beräknad investeringskostnad om 40 mnkr.

Bakgrund

Karlshamnsbostäder AB:s styrelse har beslutat att gå vidare i ärendet och anmäler det
därför till Stadsvapnet för vidare beslut.

Omsorgen och ICarlShamnSbostäder har inlett en uppdatering av inventeringen för särskilda

boenden. Tidigare utredningars beskrivning av behovet om 35 till 50 nya särskilda boenden

har bekräftats med följ ande justeringar:
- Behovet kommer att uppstå tidigare än tidigare antaget 2019
- Antalet äldre ökar något mera än prognosen

- Antalet tillgängliga boenden som frigörs varje år har minskat
- Enhetskostnaden varierar kraftigt inom ramen för samma kvalité

- Visst kvarboende bör kvalitets- och kostnadsmässigt ersättas av särskilt boende.

Sammantaget innebär detta ett bekräftat behov av att tidigarelägga utökningen av särskilt

boende.

l samarbete med omsorgen har därför inventerats förutsättningarna för utveckling av de

befintliga fastigheterna. I denna inventering har funnits möjlighet för Ekegården att med en
mindre avvikelse från gällande detaljplan vara det snabbaste och bästa sättet att utöka

verksamheten. i

Ekegården omfattar idag 32 boenden.
Inventeringen har visat på följ ande möjligheter:

'  20-22 tillkommande boende

'  Parboenden

'  Integration av hemtj änstlokaler.

Samtidigt kan

'  brandskyddet förbättras

'  Lokalstrukturen förbättras och därmed effektiviteten och kvalitén

'  Parkeringar förbättras

'  Tvättmöjligheter utökas

2(5)

i
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STADSVAPNET  I  KARLSHAMN AB PROTOKOLL  nr  6

2015-10-06

§  58  Beslutsärenden, fortsättning

Allt tyder på att åtgärderna innebär en kostnadseffektivisering för omsorgsförvaltningen.

Åtgärden innebär också att omsorgens planer på palliativa vård på Persgård kan

undersökas. Persgård är inte lämpligt för nya särskilda boenden men däremot för denna

planering.

Karlshamnsbostäder har åtagit sig att upprätta förfrågningsunderlag för anbudsinfordran.

Dessa anbud beräknas vara inkomna under sommarperioden. Parallellt med detta så ska

bygglovsansökan inlärrmas.

Under förutsättning att anbudsbilden är god och bygglov kan lämnas bedöms byggstart

kunna ske i oktober så att byggstart sker före Vintern. Inflyttning i augusti-september 2016

kan vara möjlig. Detta förutsätter också en fullmäktigebehandling i oktober. Av den

anledningen bör ärendet anhängiggöras snarast och istället bromsas om förutsättningarna

inte nås.

För Karlshamnsbostäder innebär åtgärderna en garanti för långsiktighet. De kostnader som

läggs ner i inventeringsarbetet kommer att täckas vid en byggnation. I annat fall blir det

förgävesprojektering.

Total investeringsvolym beräknas till 40 mkr exkl. moms, och belastar Karlshamns-

bostäders investeringsvolym under 2015 med ca 10 mkr och 2016 med återstående 30 mkr.

3(5)
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STADSVAPNET I KARLSHAMN  AB PROTOKOLL  nr 6

2015-10-06

PROTOKOLL  FRÅN  ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÃDE MED
STADSVAPNET I  KARLSHAMN  AB

Plats  och tid: Mörrumssalen, Rådhuset i Karlshamn kl 15:30 - 16:55

Närvarande: (markerade med x):

Ledamöter

x Per-Ola Mattsson, ordf.

x Annika Westerlund, V  ordf

x Magnus Sandgren
x  Anders Karlsson

x Elin Petersson

x  Tommy Strannemalm

x Rune Andersson, fr 0 m kl 15:55

x Anders Englesson

x Ola Persson

x Tyrone Svärdh

x Ted Olander

Personalrepresentanter Suppleanter

x Glenn Olofsson - Rolf Göransson

- Johanna Lindell -  Rolf Fredriksson

Tjänstemän

x Göran Persson, VD

x Hans Hyllstedt, V VD/ sekreterare

x  Marita Lindström, sekreterare

Tid för justering: Protokollet justeras fredagen den  9  oktober 2015

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 52 - 61

Justeringsledamöter

Per-Ola Mattsson Anders Karlsson

Sekreterare

Marita Lindström
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsbostäder AB genomför en ombyggnad och 
upprustning av restaurangdel på Östralycke i Asarum till en beräknad investeringskostnad 
om 15 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB:s styrelse har den 21 maj 2015 beslutat hemställa hos Stadsvapnet 
om godkännande för att genomföra ombyggnad och upprustning av restaurangdelen på 
Östralycke inom en investeringsram på 15,0 mnkr exkl. moms och i övrigt på samma 
hyresvillkor som gäller för Östralyckes övriga om- och tillbyggnad. 
 
Karlshamnsbostäder skall avrapportera fas 1, projektering, fas 2 upphandling med slutlig 
produktionskalkyl samt fas 3 genomfört projekt vid lämpliga tidpunkter. Avtal om 
förgävesprojektering bör träffas mellan kommunen och Karlshamnsbostäder. 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och 
ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 1 december 2014 beslutade Kommunfullmäktige 
om en investeringsram på ca 160 mnkr exkl. moms innefattande evakueringslokaler samt 
ett tilläggskontrakt avseende hyran. 
 
Karlshamnsbostäder äger även den del som utgör kök/matsal. 
 
Redan i den ursprungliga utredningen om Östralycke fanns en angivelse om att 
köks/restaurangdelen skulle rustas upp och byggas om. Helt i likhet med vad som gjordes i 
samband med Gustavsborgsprojektet.  
Detta uppdrag har senarelagts eftersom en utredning om kökens organisation och 
utformning har genomförts. Det fanns ingen anledning till att inte göra ett arbete förrän 
förutsättningarna klarlagts. 
 
Denna utredning är nu klar och kostenheten/fastighetsenheten har nu framfört krav på 
nödvändigheten av upprustning och ombyggnad. Dels av arbetsmiljö- och hälsoskäl, dels 
för att anpassa verksamheten till utredningen. 
 
Efter samråd och gemensam genomgång har följande arbetsordning ansetts lämplig. 
 
Fas 1. Omfattar upprättande av vision/verksamhetsprogram, projektering, 
kostnadsberäkning och tidplan. 
Fas 2. Omfattar upphandling, formella tillstånd och slutlig produktionskalkyl. 
Fas 3. Genomförande. 
 
Praktiskt sker arbetet genom samarbete mellan kostenheten, fastighetsenheten och 
Karlshamnsbostäder. Nödvändig förankring av de olika faserna svarar var och en för. 
 
För att kvalitets- och ekonomiskt säkra projektet är det lämpligt med avrapportering efter 
de enskilda faserna. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Mycket översiktligt bedöms investeringen till 15,0 mnkr exkl moms och lös inredning. Lös 
inredning finansieras av hyresgästen. 
 
Kostnaden för fas 1 beräknas till 1,5 mnkr exkl moms och det bör träffas ett 
projekteringsavtal mellan kommunen och Karlshamnsbostäder. 
 
Som grov tidplan bör kunna gälla att fas 1 genomförs fram till sommaren 2016, fas 2 hösten 
2016 och fas 3 under 2017.  
 
Bilagor 
 
1 Östralycke, ombyggnad och upprustning av restaurang 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet  i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Fastighetschef, Ulf Olsson 
Ekonomichef, Hans Hyllstedt 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-10-13 Dnr: 2015/2804 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-10-20 238 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Ombyggnad och upprustning av restaurangdel på Östralycke i Asarum 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsbostäder AB genomför en ombyggnad och 
upprustning av restaurangdel på Östralycke i Asarum till en beräknad investeringskostnad 
om 15 mnkr. 
 
Sammanfattning 
Karlshamnsbostäder AB:s styrelse har den 21 maj 2015 beslutat hemställa hos Stadsvapnet 
om godkännande för att genomföra ombyggnad och upprustning av restaurangdelen på 
Östralycke inom en investeringsram på 15,0 mnkr exkl. moms och i övrigt på samma 
hyresvillkor som gäller för Östralyckes övriga om- och tillbyggnad. 
 
Karlshamnsbostäder skall avrapportera fas 1, projektering, fas 2 upphandling med slutlig 
produktionskalkyl samt fas 3 genomfört projekt vid lämpliga tidpunkter. Avtal om 
förgävesprojektering bör träffas mellan kommunen och Karlshamnsbostäder. 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och 
ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. 1 december 2014 beslutade Kommunfullmäktige 
om en investeringsram på ca 160 mnkr exkl. moms innefattande evakueringslokaler samt 
ett tilläggskontrakt avseende hyran. 
 
Karlshamnsbostäder äger även den del som utgör kök/matsal. 
 
Redan i den ursprungliga utredningen om Östralycke fanns en angivelse om att 
köks/restaurangdelen skulle rustas upp och byggas om. Helt i likhet med vad som gjordes i 
samband med Gustavsborgsprojektet.  
Detta uppdrag har senarelagts eftersom en utredning om kökens organisation och 
utformning har genomförts. Det fanns ingen anledning till att inte göra ett arbete förrän 
förutsättningarna klarlagts. 
 
Denna utredning är nu klar och kostenheten/fastighetsenheten har nu framfört krav på 
nödvändigheten av upprustning och ombyggnad. Dels av arbetsmiljö- och hälsoskäl, dels 
för att anpassa verksamheten till utredningen. 
 
Efter samråd och gemensam genomgång har följande arbetsordning ansetts lämplig. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-10-13 Dnr: 2015/2804 

 
 
Fas 1. Omfattar upprättande av vision/verksamhetsprogram, projektering, 
kostnadsberäkning och tidplan. 
Fas 2. Omfattar upphandling, formella tillstånd och slutlig produktionskalkyl. 
Fas 3. Genomförande. 
 
Praktiskt sker arbetet genom samarbete mellan kostenheten, fastighetsenheten och 
Karlshamnsbostäder. Nödvändig förankring av de olika faserna svarar var och en för. 
 
För att kvalitets- och ekonomiskt säkra projektet är det lämpligt med avrapportering efter 
de enskilda faserna. 
 
Mycket översiktligt bedöms investeringen till 15,0 mnkr exkl moms och lös inredning. Lös 
inredning finansieras av hyresgästen. 
 
Kostnaden för fas 1 beräknas till 1,5 mnkr exkl moms och det bör träffas ett 
projekteringsavtal mellan kommunen och Karlshamnsbostäder. 
 
Som grov tidplan bör kunna gälla att fas 1 genomförs fram till sommaren 2016, fas 2 hösten 
2016 och fas 3 under 2017.  
 
 
 
Bilagor 
1 Östralycke, ombyggnad och upprustning av restaurang 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet  i Karlshamn AB 
Karlshamnsbostäder AB 
Fastighetschefen 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
Göran Persson Jens Odevall 
Kommundirektör Administrativ chef 
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STADSVAPNET  I  KARLSHAMN  AB PROTOKOLL  nr  6

2015-10-06  
§ 58 Beslutsärenden, fortsättning

3. Karlshamnsbostäder AB - Östralvcke. ombyggnad och upprustning av restaurang

Förslag till beslut

Styrelsen för Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige

att kommunfullmäktige beslutar

att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsbostäder AB genomför en ombyggnad och
upprustning av restaurangdel på Ostralycke i Asarum till en beräknad investeringskostnad
om 15 mnkr.

Bakgrund/Sammanfattning.

Karlshamnsbostäder AB:s styrelse har den 21 maj 2015 beslutat hemställa hos Stadsvapnet
om godkännande för att genomföra ombyggnad och upprustning av restaurangdelen på
Östralycke inom en investeringsram på 15,0 mkr exkl. moms och i övrigt på samma

hyresvillkor som gäller för Östralyckes övriga om- och tillbyggnad.

Karlshamnsbostäder skall avrapportera fas 1, projektering, fas 2 upphandling med slutlig

produktionskalkyl samt fas 3 genomfört projekt vid lämpliga tidpunkter.
Avtal om förgävesprojektering bör träffas mellan kommunen och Karlshamnsbostäder.

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2013 att Karlshamnsbostäder genomför ny- och

ombyggnadsinvesteringen av Östralycke. l december 2014 beslutade Kommunfullmäktige
om en investeringsram på ca 160 mkr exkl. moms innefattande evakueringslokaler samt ett

tilläggskontrakt avseende hyran.

Karlshamnsbostäder äger även den del som utgör kök/matsal.

Redan i den ursprungliga utredningen om Östralycke fanns en angivelse om att
köks/restaurangdelen skulle rustas upp och byggas om. Helt i likhet med vad som gjordes i
samband med Gustavsborgsprojektet.
Detta uppdrag har senarelagts eftersom en utredning om kökens organisation och

utformning har genomförts. Det fanns ingen anledning till att inte göra ett arbete förrän
iörutsättningarna klarlagts.

Denna utredning är nu klar och kostenheten/fastighetsenheten har nu framfört krav på

nödvändigheten av upprustning och ombyggnad. Dels av arbetsmiljö- och hälsoskäl, dels
för att anpassa verksamheten till utredningen.

4(5)
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STADSVAPNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL  nr 6

2015-10-06

§  58 Beslutsärenden, fortsättning

Efter samråd och gemensam genomgång har följande arbetsordning ansetts lämplig.

Fas 1. Omfattar upprättande av vision/verksamhetsprogram, projektering,

kostnadsberäkning och tidplan.

Fas 2. Omfattar upphandling, formella tillstånd och slutlig produktionskalkyl.

Fas 3. Genomförande.

Praktiskt sker arbetet genom samarbete mellan kostenheten, fastighetsenheten och l

Karlshamnsbostäder. Nödvändig förankring av de olika faserna svarar var och en för.

För att kvalitets- och ekonomiskt säkra projektet är det lämpligt med avrapportering efter

de enskilda faserna.

Mycket översiktligt bedöms investeringen till 15,0 mkr exkl moms och lös inredning.

Lös inredning finansieras av hyresgästen.

Kostnaden för fas 1 beräknas till 1,5 mkr exkl moms och det bör träffas ett

projekteringsavtal mellan kommunen och Karlshamnsbostäder.

Som grov tidplan bör kunna gälla att fas 1 genomförs fram till sommaren 2016, fas 2

hösten 2016 och fas  3  under 2017.

i

5(5)
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STADSVAPNET  I  KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr  6

2015-10-06

PROTOKOLL FRÅN  ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE  MED

STADSVAPNET I KARLSHAMN AB

Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset i Karlshamn kl 15:30 - 16:55

Närvarande: (markerade med x):

><><><><><>4NN><><>4

X

X

X

X

Ledamöter

Per-Ola Mattsson, ordf.

Annika Westerlund, V ordf.

Magnus Sandgren

Anders Karlsson

Elin Petersson

Tommy Strannemalm

Rune Andersson, fr  0  m kl 15:55

Anders Englesson

Ola Persson

Tyrone Svärdh
Ted Olander

Personalrepresentanter

Glenn Olofsson

Johanna Lindell

Tjänstemän

Göran Persson, VD

Hans Hyllstedt, V VD/sekreterare

Marita Lindström, sekreterare

Suppleanter

-  Rolf Göransson

- Rolf Fredriksson

Tid för justering: Protokollet justeras fredagen den  9  oktober 2015

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 52  — 61

Justeringsledamöter

Per-Ola Mattsson

Sekreterare

Marita Lindström

Anders Karlsson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-21 Dnr: 2015/120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden - Amanda Nilsson 
(S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Amanda Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse inkommen 2015-10-13 begär Amanda Nilsson (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Amanda Nilsson (S) daterad 2015-10-13.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustavsson 
Matrikeln 
Webben 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-21 Dnr: 2015/117 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i kulturnämnden - Felicia Nokrach (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Felicia Nokrachs (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kulturnämnden. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse inkommen 2015-10-13 begär Felicia Nokrach (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Felicia Nokrach (S) inkommen 2015-10-13. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustavsson 
Matrikeln 
Webben 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-29 Dnr: 2014/3621 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen – Emanuel Norén (M) 
och Magnus Sandgren (M)    
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Marco Paulsson (M) t o m utgången av 2018 
utse Emanuel Norén (M) 
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Emanuel Norén (M) t o m utgången av 2018 
utse Magnus Sandgren (M). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2015-10-05, § 147, beslutat entlediga Marco Paulsson (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Magnus Gärdebring (M) meddelar i mail daterat 2015-10-30 att Emanuel Norén (M) har 
nominerats till ny ledamot i kommunstyrelsen och Magnus Sandgren (M) har nominerats 
till ny ersättare efter honom. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-05, § 147 
 Gruppledarens meddelande 2015-10-30. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emanuel Norén 
Magnus Sandgren 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-29 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 2015-11-02  

 
 

Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden – Ida Lindgren (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Hanna Hylén-Knutssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
gymnasienämnden. 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Hanna Hylén-Knutsson (M) t o m utgången av 
2018 utse Ida Lindgren (M). 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-10-12 begär Hanna Hylén-Knutsson (M) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Gruppledaren meddelar att till ny ersättare i gymnasienämnden nomineras Ida Lindgren 
(M).  
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Hanna Hylén-Knutsson (M) daterad 2015-10-12 
 Gruppledarens meddelande 2015-10-30 om nominering. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Ida Lindgren 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-29 Dnr: 2015/122 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden - Namn (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Hanna Hylén-Knutssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
valnämnden 
 
att till ny ersättare i valnämnden efter Hanna Hylén-Knutsson (M) utse Namn (M). 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2015-10-12 begär Hanna Hylén-Knutsson (M) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i valnämnden på grund av flytt. 
 
Gruppledaren meddelar att till ny ersättare i valnämnden nomineras Namn (M). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Hanna Hylén-Knutsson (M) daterad 2015-10-12 
 Gruppledarens meddelande 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-27 Dnr: 2015/383 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare samt val av revisorsersättare i 
kommunalförbundet Sydarkivera 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Per-Ola Mattssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunalförbundet Sydarkivera 
 
att utse Annika Westerlund (S) till ledamot i kommunalförbundet Sydarkivera för åren 
2015-2018 
 
att till ny ersättare efter Annika Westerlund (S) utse Gertrud Ivarsson (C) för åren 2015-
2018 
 
att till revisorsersättare för åren 2015-2018 nominera Lars Beckman (M). 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-10-27 begär Per-Ola Mattsson (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
Revisorerna har uppmärksammat kommunkansliet på att Karlshamns kommun inte 
nominerat någon till uppdraget som revisorsersättare i kommunalförbundet Sydarkivera. 
Revisorerna föreslår 2015-10-27 att Lars Beckman (M) nomineras till uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Per-Ola Mattsson (S) daterad 2015-10-27 
 Revisorernas nominering av revisorsersättare daterad 2015-10-27 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Envar vald 
Matrikeln 
Lönechefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-30 Dnr: 2015/373 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Fyllnadsval av ledamot i Karlshamn Energi AB - Roland Englesson (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i styrelsen för Karlshamn Energi AB efter Kim Nordlander (MP) utse 
Roland Englesson (MP) för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07, § 122, att bifalla Kim Nordlander (MP) från 
hans uppdrag som ledamot i styrelsen för Karlshamn Energi AB. 
 
Anders Englesson (MP) meddelar i mail daterat 2015-10-30 att Roland Englesson (MP) har 
nominerats till ny ledamot i styrelsen för Karlshamn Energi AB.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 122 
 Mail från gruppledaren Anders Englesson (MP). 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Roland Englesson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
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Kommunfullmäktige 2015-11-02  

 
 

Fyllnadsval till Karlshamn Energi Elförsäljning AB - Roland Englesson (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i styrelsen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB efter Kim Nordlander 
(MP) utse Roland Englesson (MP) för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07, § 123, bifalla Kim Nordlanders (MP) avsägelse 
från uppdraget som ledamot för Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 
 
Anders Englesson (MP) meddelar i mail daterat 2015-10-30 att Roland Englesson (MP) 
nominerats till ny ledamot i styrelsen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 123 
 Mail från gruppledaren Anders Englesson (MP) 2015-10-30 om nominering. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Roland Englesson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
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Fyllnadsval av ledamot och ersättare i gymnasienämnden - Charlotte Lorentzen 
(MP) och Veronica Blåder (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i gymnasienämnden efter Kim Nordlander (MP) t o m utgången av 2018 
utse Charlotte Lorentzen (MP)  
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Charlotte Lorentzen (MP) t o m utgången av 
2018 utse Veronica Blåder (MP). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07, § 121, att bifalla Kim Nordlanders (MP) 
avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasienämnden. 
 
Anders Englesson (MP) meddelar i mail daterat 2015-10-30 att Charlotte Lorentzen (MP) 
har nominerats till ny ledamot och Veronica Blåder (MP) till ny ersättare i 
gymnasienämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 121 
 Mail från gruppledaren daterat 2015-10-30 med besked om nominering. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Charlotte Lorentzen 
Veronica Blåder 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Fråga om personalpolitiken med anledning av uppsägningar inom 
socialförvaltningen - Anders Englesson (MP) 
 

Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande fråga 
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

 ”I kommunens samling av reglementen står att kommunstyrelsen har ansvaret 
att leda och samordna kommunens personalpolitik. Trots det har styrelsen 
endast via media blivit informerade om det faktum att ett stort antal 
sjuksköterskor och anställda inom socialtjänsten sagt upp sig. Inte heller har 
nämnderna rapporterat och samrått med kommunstyrelsen så som 
reglementet föreskriver. 
 
Den styrande koalitionen har valt att sedan den nuvarande mandatperiodens 
början inte ha något särskilt utskott inom kommunstyrelsen för att leda och 
samordna personalpolitiken. Detta har fått till följd att kommunstyrelsen 
under denna mandatperioden inte en enda gång diskuterat eller fått 
information avseende denna. Styrelsens ledamöter har endast via media 
kunnat följa hur personalpolitiken praktiskt utformas. 
 
Mot denna bakgrund undrar jag hur många sjuksköterskor och anställda inom 
socialtjänsten som sagt upp sig i år och om du som ordförande i 
kommunstyrelsen anser att densamma kan leva upp till sitt ansvar med 
nuvarande organisation?” 

 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
 
”...............”   
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Anmälan av delegationsbeslut - november 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
 
 
Bilagor 
1 Delegationsbeslut förslag till Karlshamns kommun - soffor mellan Glassbåten och 

Högskolan 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2015-10-16 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2015/4064 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Soffor utplacerade mellan Glassbåten 
och Högskolan 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande 
 
Sammanfattning 
 
Margareta Ahlqvist, kommunmedborgare i Karlshamn, föreslår att Karlshamns 
kommun ska placera ut soffor mellan Glassbåten och Högskolan. Förslagsställaren 
skriver i sitt förslag att det finns soffor som står i en hög ute vid piren och att det 
kanske går att flytta dem till önskat ställe.   
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är många äldre som 
promenerar längs med kajen och runt högskolan. Förslagsställaren skriver att de 
är många som kan behöva vila lite på den sträckan och saknar soffor där.  
 
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 2015-10-15 
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  
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Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Inkomna motioner november 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i november. Enligt 
rutinerna ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om cykelstrategi – Anders Englesson (MP) 
 
 
Bilagor 
1 Motion om att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 

cyklismen och minska bilismen .pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Motion 
angående cykelstrategi

I koalitionens kommunprogram för åren 2015 – 2018, som antogs av kommunfullmäktige den
7:e september i år, pekas cykling ut som ett viktigt alternativ till bilism. 
Karlshamn har en cykelplan som börjar bli ålderstigen. Många av de problem och möjligheter 
för cyklismen som uppkommit på senare tid finns inte med i planen. Visserligen är de brister 
som pekas ut i planen fortfarande relevanta och i de flesta fall inte åtgärdade. Det kan dock 
inte vara skäl till att inte uppdatera densamma.
Till skillnad från vad som hände när den nuvarande planen upprättandes bör en ny skapas i 
samarbete med cyklister i kommunen för att efterhöra brister och problem som upplevs av 
cyklisterna själva.
Planen bör dessutom uppgraderas till en strategi för utvecklandet av cyklismens möjligheter 
att på allvar utmana bilen som fortskaffningsmedel vid resor och förflyttningar i kommunen.
Det handlar inte bara om hur anställda och förtroendevalda ska stimuleras att använda cykel 
före bil utan hur alla medborgare i kommunen ska fås att i större utsträckning välja ett mer 
hållbart fortskaffningsmedel. Det är ett välkänt faktum att ju fler som cyklar desto bättre är 
det för  såväl samhällsekonomin som för miljön och den egna hälsan.

Mot denna bakgrund föreslår vi 

att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka cyklismen och 
minska bilismen.

Karlshamn 2015 10 30

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

            

Sara Månsson Möllergren                              Anders Englesson                                              
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Handlingar för kännedom, november 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
 
Bilagor 
1 Beslutad delårsrapport 150731.pdf 
2 Revisionsberättelse delårsbokslut 150731.pdf 
3 Revisionsrapport delårsbokslut 150731.pdf 
4 Begravningsombudens årsberättelser för 

verksamhetsåret 2014 
5 Protokollsutdrag Granskning av inköpsrutiner 
6 Protokollsutdrag Sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen 2016 - reviderad 
7 Sammanträdesplan KS 2016 - reviderad 2015-10-16 
8 Minnesanteckningar 2015-10-06 
9 Förvaltningsrättens dom 2015-10-22 
 
 
 
Jens Odevall Ann Åstrand 
Administrativ chef Assistent 
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  

     
Direktionen avlämnar härmed delårsrapport för perioden  

2015-01-01 -- 2015-07-31. 

Delårsrapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, tSEK.   

1. Verksamheten      
Kommuner skall ha en räddningstjänst för att kunna utföra räddningsinsatser i samband med bland 

annat bränder, översvämningar, ras, skred, trafikolyckor, tågolyckor och utsläpp av olja eller kemikalier 

på land eller i inre vatten. I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor definieras vad som utgör en 

räddningsinsats och enligt lagen skall en kommun "ansvara för en räddningsinsats endast om detta är 

motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 

insatsen och omständigheterna i övrigt." 

För kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström samordnas ansvaret i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Västra Blekinge.  

 

Vi arbetar utifrån visionen:  

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

 

1.1 Processorganisation och mål     

Förbundet arbetar utifrån en processorganisation som består av tre huvudprocesser: Stöd till enskilda, 

Insatser vid oönskade händelser och Analys och utredning. Tillsammans framställer processerna en 

gemensam verksamhetsplan som direktionen fastställer inför varje verksamhetsår. Verksamhetsplanen 

innehåller beskrivningar av behov, aktiviteter och resultat som processerna skall arbeta med under 

året. Aktiviteterna skall bidra till att uppfylla processernas respektive mål och i slutändan förbundets 

övergripande mål och vision.  

      

1.2 Kommunalförbundets medlemmar   

Kommunalförbundets medlemmar är Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner och 

medlemmarnas andel i förbundet fördelas enligt följande:  

Karlshamn: 57,80%      

Sölvesborg: 24,90%      

Olofström: 17,30%      

Förbundet styrs av en förbundsdirektion bestående av nio ordinarie ledamöter, med personliga 

ersättare, varav tre ledamöter från respektive medlemskommun. 
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2. Verksamheten 
Förbundets verksamhet bedrivs i de tre huvudprocesserna Stöd till enskilda, Insatser vid oönskade 

händelser samt Analys och utredning. Vid sidan av huvudprocesserna finns även interna stödprocesser 

som arbetar med ekonomi, personal och driftsfrågor för att verksamheten skall kunna bedrivas så 

effektivt som möjligt.  

En förändring från tidigare år är att förbundet inte längre ansvarar för medlemskommunernas kris- och 

säkerhetssamordning, därmed erhålls inte heller motsvarande statsbidrag från MSB. Förbundet har 

istället tecknat separata avtal med medlemskommunerna avseende delar som VMA, Rakel och drift av 

vissa fastigheter.  

 

Under året arbetar huvudprocesserna med löpande arbetsuppgifter men med speciellt fokus på de 

planerade aktiviteter som beskrivs och definieras i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen för 2015 

beslutades av direktionen i december 2014 och innehåller totalt 21 aktiviteter som skall genomföras 

under året för att uppfylla verksamhetsmålen. Tre av dessa spänner över samtliga processer; 

framtagande av nytt handlingsprogram, implementering av nytt verksamhetssystem samt 

organisationsöversyn. Nytt handlingsprogram för perioden 2015-2018 har tagits fram och kommer att 

beslutas på direktionens möte i oktober. Nytt verksamhetssystem har under våren handlats upp 

tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge och kommer att implementeras under hösten. 

Detta är ett gediget arbete som kommer att kräva mycket interna resurser och utbildning men vi ser 

att det kommer att ge oss ett effektivare och mer funktionellt verktyg i vårt arbete. Vi ser också stora 

fördelar i det ökade samarbetet med Räddningstjänsten Östra Blekinge där vi under våren har 

diskuterat möjligheter till samverkan på olika sätt, både operativt och förebyggande. 

Ledningsgruppen har under ett drygt halvår arbetat med en översyn av organisationen och i slutet av 

våren presenterades ett förslag på organisationsförändring. Till att börja med har diskussioner förts 

med fackliga parter och därefter har förslaget även presenterats för samtliga medarbetare som under 

försommaren har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi kommer att arbeta vidare med 

förslaget under hösten för att kunna genomföra förändringen fullt ut vid årsskiftet.  

 

2.1 Stöd till enskilda    

I verksamhetsplanen definieras fyra mål för processen Stöd till enskilda. Sammantaget syftar dessa till  

att på ett öppet, informativt och tillmötesgående sätt möta de som bor, vistas och verkar i våra 

kommuner. Vi vill stödja den enskilde, här inräknar vi både medborgare och organisationer, i deras 

egna ansvar och förberedelser för att på ett bra sätt kunna lindra konsekvenserna av oönskade 

händelser.  

I verksamhetsplanen för 2015 har vi lyft fram tre ansvarsområden: myndighetsutövning, 

kommunikation och extern utbildning. Inom varje område beskrivs behov, aktiviteter och förväntade 

resultat och sammantaget har fem aktiviteter beslutats för att uppnå de mål som satts för året. En 

viktig del är tillsyner och den speciella plan för kommunernas riskanläggningar (sk 2:4-anläggningar) 

som behöver utvecklas och förbättras. Vi arbetar vidare med kommunikations- och utbildningsinsatser 

enligt framtagna planer. Även i år har vi medverkat vid Sweden Rock Festival, dock med en något 

mindre styrka. Av de fem aktiviteter som beslutats är en klar, tre har påbörjats och en har ej påbörjats. 

Den aktivitet som ej har påbörjats avser en plan för kulturminnesmärkta byggnader där Länsstyrelsen 

är sammankallande. Vi bedömer sammantaget att samtliga mål som definierats för året i processen 

Stöd till enskilda kommer att uppfyllas. 
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2.2 Insatser vid oönskade händelser                         

Inom processen har fyra mål definierats som sammantaget skall borga för en säker och effektiv 

organisation vid insats med den drabbades trygghet i fokus. Vi vill kontinuerligt utveckla och stärka 

våra förmågor både genom att utbilda och öva våra medarbetare och säkerställa att vi använder rätt 

utrustning och metod.  

I verksamhetsplanen för 2015 har vi beskrivit behov, aktiviteter och förväntade resultat inom de olika 

delprocesserna transportmedel, personlig skyddsutrustning, räddningsmateriel, personalkompetens, 

taktik och metodutveckling samt ledning. Sammantaget definieras elva aktiviteter i processen varav 

fyra aktiviteter, som avser upphandling av två fordonstyper, implementering av FIP-verksamhet (Första 

Insats Person) och deltagande i regional övning, har utgått. Direktionen beslutade att tills vidare skjuta 

fram fordonsinvesteringarna i samband med arbete med budgetram för 2016. Den omfattande 

regionala övningen som planerades ställdes in av Länsstyrelsen och kommer att genomföras längre 

fram. Resterande sju aktiviteter har antingen påbörjats eller färdigställts och vi bedömer att de 

kommer att kunna slutföras under hösten. Därmed bedömer vi att samtliga mål som definierats för 

året i processen Insatser vid oönskade händelser kommer att uppfyllas. 

 

2.3 Analys och utredning 

För den tredje huvudprocessen har tre huvudsakliga mål beskrivits i verksamhetsplanen. Processen har 

som uppgift att analysera förbundets verksamhet samt utreda och bedöma framtida möjligheter och 

utmaningar. Framför allt arbetar vi mycket med att på olika sätt utreda och utvärdera genomförda 

insatser för att återföra viktiga erfarenheter både inom och utanför organisationen.  

Två huvudområden definieras inom processen: uppföljning av olyckor och insatser samt utredningar 

och analyser och sammantaget beskrivs två aktiviteter för året. Av dessa är en klar och en är påbörjad 

och kommer att slutföras under året. Vi bedömer därför att vi sammantaget kommer att uppfylla de 

mål som är beslutade för året.  

 

2.4 Övriga händelser  

Första månaderna av 2015 befann sig förbundet i en intensiv rekryterings- och utbildningsperiod. Då vi 

ser ökade svårigheter att behålla och rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap till våra mindre 

stationer tidigarelades rekryteringen som var planerad för januari och inleddes redan före årsskiftet. 

Därefter genomfördes intervjuer och tester i början av året som följdes av en intern tre- veckors 

utbildning för totalt tio nya medarbetare. Vi ser dock att det finns ett fortsatt behov av ytterligare 

räddningstjänstpersonal i beredskap på flera stationer i förbundet. 

Arbetsmiljön fortsätter att vara ett viktigt fokusområde. Den fysiska arbetsmiljön på samtliga stationer i 

förbundet har diskuterats under våren. Framför allt är det stationen i Karlshamn, där majoriteten av 

heltidspersonalen finns, som är i stort behov av renovering och bättre logistik. Parallellt med detta har 

det senaste året även investeringar på våra brandstationer i Sölvesborg, Olofström och Svängsta 

genomförts och kommer fortsättningsvis att genomföras med avsikt att förbättra den fysiska 

arbetsmiljön, inte minst med hänsyn till att andelen kvinnliga brandmän glädjande nog ökar.  

Under sommaren har förbundet påverkats av den konflikt med Brandmännens Riksförbund som trädde 

i kraft i mitten av juni månad. Det blev som väl var inga större konsekvenser av konflikten och i slutet 

av juli lyckades parterna enas om ett nytt avtal, RiB 15, och konflikten blåstes av.  
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3. Ekonomiskt resultat     
Första delen av 2015 uppvisar förbundet ett negativt resultat på -395 tkr vilket är betydligt sämre än 

budgeterat resultat för samma period.  

  

   

Avvikelse från budget beror främst på två saker. Liksom vid tidigare delårsbokslut är 

semesterlöneskulden hög då semester som är uttagen i juli och augusti ännu ej är avräknad. I årets 

delårsbokslut påverkar semesterlöneskulden resultatet negativt med uppskattningsvis 1,3 Mkr, vilket i 

resultaträkningen finns i posten verksamhetens kostnader. Redan i och med augusti månads 

löneutbetalning har dock skulden sjunkit med drygt 500 tkr. Samtidigt har pensionsskuldsberäkningen 

blivit lägre än budgeterat beroende på förändringar i skiftgående personal, där en brandman som varit 

tjänstledig en längre period nu har slutat. Den andra delen avser en jämförelsestörande post på ca 460 

tkr vilket avser återbetalning av Fora-premier från 2004 som ej var budgeterad. Återbetalningen 

påverkar resultatet i år men kommer att utbetalas i början av 2016. 

 

Kostnader för avskrivningar följer budgeten relativt väl. Hittills under året har det investerats i 

övningshus på övningsfältet. Denna investering är ännu ej färdigställd.  

 

Finansiella poster, som huvudsakligen består av ränta på pensionsskuld, är svår att budgetera och är 

per sista juli knappt 100 tkr lägre än budget. Förbundet har inga upptagna lån och därmed inga 

väsentliga andra räntekostnader.  

 

Sammantaget kan konstateras att frånsett semesterlöneskuldens påverkan samt återbetalning av Fora-

premier följer verksamheten budgeten bra för första delen av året.  

 

3.1 Investeringar      

Årets investeringar har förändrats under innevarande år, först i den reviderade budgeten och sen i 

samband med ytterligare arbete för budget 2016. Det innebär att de fordonsinvesteringar som fanns i 

ursprunglig investeringsplan nu har utgått. Istället kvarstår investeringar i nytt övningshus på 

övningsfältet, nya talenheter för hela förbundet och ny motorspruta. I nedanstående sammanställning 

Resultat och budget

Utfall  Budget  Utfall

15-01-01 - 15-01-01 - 14-01-01 - 14-01-01 -

  15-07-31    15-07-31    14-07-31  14-12-31  

Verksamhetens intäkter 2 524 2 610 2 340 4 447

Verksamhetens kostnader -29 026 -28 245 -30 980 -49 630

Avskrivningar -2 207 -2 129 -2 266 -3 907

Nettokostnader -28 709 -27 764 -30 906 -49 090

Medlemsavgifter 28 000 28 000 28 452 48 778

Finansiella poster -146 -233 -38 -125

Jämförelsestörande post 460

Periodens resultat -395 3 -2 492 -437
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kvarstår dock FIP-bilar enligt den reviderade budgeten men även dessa har alltså i senare arbete med 

budget för 2016 beslutats att skjuta fram. 

 

 

 
 

Under perioden har arbete med det nya övningshuset inletts och detta pågår under sommaren för att 

färdigställas i september. Övriga investeringar, som består i talenheter och motorspruta, har ännu inte 

genomförts. Under våren har dock omfattande tester av olika talenheter genomförts av skiftgående 

heltidspersonal och inköp till hela förbundet kommer att ske under hösten.  

Ovanstående budget och budgetplan beslutades ursprungligen av direktionen i oktober 2014 men har 

därefter kompletterats och reviderats i februari 2015. Investeringsplanen är ett levande dokument och i 

samband med framtagandet av budget för 2016, som kommer att beslutas av direktionen i oktober 

2015, kommer även investeringsbudgeten och planen för de kommande åren att ses över för eventuell 

ytterligare revidering.  

 

3.2 Finansiella mål      
Under hösten 2012 beslutade direktionen om ett finansiellt mål för förbundet där nivån för det egna 

kapitalet sattes till 5 Mkr. Detta beskrivs också i de riktlinjer för ekonomisk hushållning som beslutades 

i december 2013 där direktionen beslutade att det egna kapitalet i genomsnitt över en femårsperiod 

bör vara minst 5 Mkr. Enligt budget för 2015 skulle det egna kapitalet vid årets slut vara ca 5,2 Mkr. I 

framlagt delårsbokslut har förbundet ett eget kapital på 5,6 Mkr vilket är över nivån för målkapitalet. 

Enligt framlagd prognos ser vi att resultatet för helåret förmodas bli knappt 700 tkr vilket ger ett eget 

kapital på ca 6,7 Mkr. Vi bedömer därmed att vi uppfyller vårt finansiella mål och balanskravet.  

 

Övriga finansiella mål innefattar att finansiera investeringar i anläggningstillgångar med egna medel 

samt att årligen göra fullständiga avsättningar till pensionsskulden. Båda dessa mål är uppfyllda och 

prognosen är att de även kommer att vara det vid årets slut.  

   

3.3 Pensionsavsättning      

Förbundet har bokat upp pensionsavsättning i enlighet med beräkningar från KPA. Under året har 

personalförändringar inneburit att skulden har minskat vilket gör att slutliga beräkningar från KPA så 

här långt totalt sett är lägre än ursprungliga prognoser. Vi erhåller beräkningar och prognoser från 

KPA två gånger per år och följer löpande utvecklingen av pensionsskulden. I dagsläget har förbundet 

ingen särskild förvaltning av pensionsmedel vilket innebär att de framtida pensionsutbetalningarna 

måste finansieras med återlånade medel, dvs i den löpande verksamheten.  

Utfall  Budget Plan

15-07-31 2015 2016 2017 2018

FIP-bilar 1 000

Släckbil 3 200 3200

Övningsfältet 157 350

Tankbil 3 000

Insatsledarbil 700

Slangtvätt 1 500

Övriga investeringar 400 400 180 400

157 1 750 4 300 4 680 3 600
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4. Personal  
 

4.1 Antal anställda 

    

Under våren har antal förtroendevalda ökat med en person. Det avser revisionen som numera även 

innefattar en förtroendevald revisor från Karlshamns kommun. Sedan tidigare fanns revisorer från 

Sölvesborg och Olofströms kommuner.  

Bland tjänstemännen slutade vid årsskiftet förbundets krissamordnare, då verksamheten lades åter till 

medlemskommunerna, samt två projektanställningar; HR-konsult och brandinspektör. Istället har 

tillkommit en drifttekniker, en vaktmästare samt en brandingenjör varför totala antalet ändå är 

detsamma.  

Den rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap som genomfördes under våren resulterade i 

tio nya medarbetare. Totalt sett har dock antalet brandmän deltid fortsatt att minska och vi står inför 

fortsatta rekryteringsbehov. 

 

4.2 Sjukfrånvaro     

Sjukfrånvaro redovisas ej uppdelat på kön pga att antal anställda i gruppen understiger tio och därför 

kan hänföras till enskild individ.  

 
  
Förbundet har hittills under 2015 haft två längre sjukskrivningar; en på tjänstemannasidan och en på 

brandmannasidan varav båda fortlöper även under hösten.   

  

  

15-07-31 14-07-31

Antal anställda Totalt kvinnor Totalt kvinnor

Förtroendevalda 21 9 20 8

Tjänstemän 18 5 18 8

Brandmän heltid 24 1 24 0

Brandmän deltid 101 5 109 5

Brandvärnsmän 10 0 10 0

174 20 181 21

15-07-31 14-07-31

Sjukfrånvaro Total Långtidssjuk- Total Långtidssjuk-

sjukfrånvaro/ frånvaro/ sjukfrånvaro/ frånvaro/

Ord.arb.tid Tot sjukfrånv. Ord.arb.tid Tot sjukfrånv.

29 år eller yngre 0,68% 0,00% 0,91% 0,00%

30-49 år 2,43% 41,08% 1,35% 0,00%

50 år eller äldre 3,68% 58,97% 5,69% 51,02%

Samtliga anställda 2,44% 45,66% 2,50% 30,21%
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5. Förbundet i siffror 
Arbete med att förbättra den interna uppföljningen av verksamheten pågår löpande. En tydlig och 

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna överblicka och analysera verksamheten och hjälpa 

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det är en svår process att hitta relevanta nyckeltal både för 

vårt interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra med andra. Den interna uppföljningen kommer att 

ses över ytterligare i samband med organisationsförändringen för att säkerställa att redovisningen 

speglar organisationen på ett bra sätt. 

 

5.1 Ekonomiska nyckeltal 

 

 

5.2 Verksamhetstal 

 

 

Brandlarm innefattar brand i byggnad och brand ej i byggnad. Räddningslarm innefattar olyckor med 

farligt gods, utflöde, trafikolycka, stormskada, vattenskada, djurräddning, IVPA och länspumpning.  

15-07-31 14-07-31 14-12-31

Antal invånare 61 638 61 172 61 546

Periodens resultat (tkr) -395 -2 492 -437

Totala medlemsavg / inv (kr) 454 465 801

Resultat exkl. avg / inv (kr) -461 -506 -808

Självfinansieringsgrad (% ) 8 7 8

Solididet (%) 18 13 18
Folkmängd i delårsbokslut är hämtad från SCB, per halvårsskifte.

Självfinansieringsgrad  är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader,  

avskrivningar och finansiellt resultat. Soliditet  är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Stöd till enskilda 15-07-31 14-07-31 14-12-31

Tillsyn enl LSO,st 24 12 36

Tillsyn enl LBE, st 18 23 25

Utbildning skolor 7 31 74

Övriga utbildningar 48 49 88

Övriga informationsinsatser 3 4 8

Insatser vid oönskade händelser

Brandlarm, st 64 78 131

Räddningslarm, st 137 170 232

Automatlarm, ej brand 140 152 278

Övrigt 154 104 209

Totalt 495 504 850

Antal faktiska larmtimmar 2 674 2 369 4 429

Analys och utredning

Insatsutvärderingar 2 2 3

Olycksförloppsutredningar 2 6 9

Återkopplingar till enskild 2 7 9
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6. Resultat och prognos för 2015    
Nedan presenteras resultaträkning för delårsperioden samt budget och prognos för helåret 2015. Som 

jämförelse visas även resultaträkning för hel- och delårsperiod 2014. 

 

 

 

I prognosen för 2015 framgår att resultatet för helåret förväntas bli 675 tkr bättre än budgeterat. Detta 

beror i huvudsak på återbetalning av Fora-premier som ej budgeterats.  

    

Intäkterna förmodas minska något jämfört med budget, främst beroende på lägre intäkter från 

tillsyner, hyror och utbildningar. 

 

Kostnaderna för helåret förväntas i prognosen understiga budget med ca 300 tkr. Detta trots att 

förbundet under hösten skall förbereda den organisationsförändring som skall träda i kraft vid 

årsskiftet och även implementera byte av verksamhetssystem. Båda dessa förändringar kommer att 

innebära stora utbildnings- och arbetsinsatser. Den förväntade minskningen av verksamhetens 

kostnader beror framför allt på pensionsskulden som minskat på grund av förändringar i skiftgående 

personal.  

 

Avskrivningarna beräknas bli i nivå med budgeterat belopp. Mindre variationer förekommer beroende 

på när maskiner och inventarier tas i bruk. Under hösten kvarstår slutförande av investering på 

övningsfältet samt inköp av nya talenheter och motorspruta.   

 

6.1 Balanskrav och god ekonomisk hushållning 

För 2015 har förbundet budgeterat med ett blygsamt positivt resultat. Tack vare återbetalning av Fora-

premier ser prognosen för helåret mer positivt ut. Vi bedömer att förbundet även fortsättningsvis har 

Resultat och prognos för 2015

15-01-01 - Budget Prognos 14-01-01 - 14-01-01 -

  15-07-31  2015 2015   14-07-31  14-12-31  

Verksamhetens intäkter 2 524 4 475 4 260 2 340 4 447

Verksamhetens kostnader -29 026 -48 420 -48 115 -30 980 -49 630

Avskrivningar -2 207 -3 650 -3 675 -2 266 -3 907

Nettokostnader -28 709 -47 595 -47 530 -30 906 -49 090

Medlemsavgifter 28 000 48 000 48 000 27 395 46 959

Bidrag Säkerhet och Kris 1 057 1 819

Summa bidrag 28 000 48 000 48 000 28 452 48 778

Ränteintäkter   1 50 1 65 68

Räntekostnader   -147 -450 -251 -103 -193

Resultat före jämförelsestörande poster -855 5 220 -2 492 -437

Jämförelsestörande post 460 460

Periodens resultat -395 5 680 -2 492 -437
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en stabil ekonomi och att det finansiella målet, om ett genomsnittligt eget kapital på 5 Mkr sett över 

en femårsperiod, uppnås.   

 

Vi kan sett över tiden även konstatera att verksamheten följer budget över åren, frånsett påverkan av 

organisationsomställning och de jämförelsestörande poster som ligger utanför vår kontroll. Vi 

bedömer därmed att våra mål med god ekonomisk hushållning, både finansiella och budgetmässiga, 

uppfylls genom vårt fortsatta arbete.  

 

6.2 Kommunalförbundets förväntade framtida utveckling   

Under hösten kommer fokus att ligga på att färdigställa de mål som sattes i årets verksamhetsplan 

samtidigt som nytt verksamhetssystem skall implementeras och organisationsförändring förberedas. 

Införande av det nya verksamhetssystemet kommer att involvera en stor del av heltidspersonalen på 

olika sätt och här har vi också stora utbildningsbehov som måste tillgodoses.  

 

Vi kommer också att arbeta med ett större strategidokument för förbundet med siktet inställt på 

Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2030. Den strategiska planen skall färdigställas innan årsskiftet 

och blir sedan ett viktigt dokument i vårt framtida arbete och inriktning, inte minst med tanke på det 

rekryteringsbehov som fortfarande återstår och det behov av arbetsmiljöåtgärder på våra fastigheter 

som blir allt mer akut.  

 

Under hösten fortsätter vi också med den fördjupade samverkan som har inletts med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge. Under våren har vi upphandlat verksamhetssystem tillsammans 

vilket har resulterat i att vi nu kommer att ha samma system i hela Blekinge vilket kommer att 

underlätta vidare samarbeten inom flera områden. Vi kommer under hösten att utreda vidare kring 

gemensamma ledningsfunktioner och fortsätter att se över våra gemensamma resurser för att 

tillsammans utnyttja dessa så effektivt som möjligt. 
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Resultaträkning 

 

Kassaflödesanalys 
 

 

2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

Alla belopp i tkr Not 2015-07-31 2014-07-31 2014-12-31

Verksamhetens intäkter 1 2 524 2 340 4 447

Verksamhetens kostnader 2 -29 026 -30 980 -49 630

Avskrivningar av anläggningstillgångar 3 -2 207 -2 266 -3 907

Verksamhetens nettokostnader -28 709 -30 906 -49 090

Medlemsbidrag Räddningstjänst 28 000 27 395 46 959

Riktat statsbidrag från MSB 1 057 1 819

Finansiella intäkter 1 65 68

Finansiella kostnader -147 -103 -193

Resultat före extraordinära poster -855 -2 492 -437

Jämförelsestörande post 4 460

Periodens resultat -395 -2 492 -437

Den löpande verksamheten

Periodens resultat -395 -2 492 -437

Justering för av- och nedskrivningar 3 2 207 2 266 3 907

Justering för realisationsresultat

Ökning/minskning av pensionsavsättning -37 206 144

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 581 219 -503

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -783 1 646 1 202

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 573 1 845 4 313

Investeringsverksamheten

Förvärv av maskiner och inventarier 3 -157 -4 516 -4 706

Försäljning av maskiner och inventarier

Kassaflöde från investeringsverksamheten -157 -4 516 -4 706

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

Årets kassaflöde 1 416 -2 671 -393

Likvida medel vid periodens början 12 014 12 407 12 407

Likvida medel vid periodens slut 13 430 9 736 12 014
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 Balansräkning  

  

Not 2015-07-31 2014-07-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 3 15 825 19 326 17 875

Summa anläggningstillgångar 15 825 19 326 17 875

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 704 600 972

Övriga fordringar 340 136 327

Interimsfordringar 5 1 493 1 660 1 819

2 537 2 396 3 118

Kassa och bank 13 430 9 736 12 014

Summa omsättningstillgångar 15 967 12 132 15 132

SUMMA TILLGÅNGAR 31 792 31 458 33 007

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6

Eget kapital 6 016 6 453 6 453

Periodens resultat -395 -2 492 -437

Summa eget kapital 5 621 3 961 6 016

Avsättningar

Pensionsskuld 7 18 915 19 014 18 952

Summa avsättningar 18 915 19 014 18 952

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 651 832 2 023

Övriga kortfristiga skulder 1 585 1 320 1 613

Interimsskulder 8 5 020 6 331 4 403

Summa kortfristiga skulder 7 256 8 483 8 039

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 792 31 458 33 007
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Tilläggsupplysningar 
Räddningstjänsten Västra Blekinges redovisningsreglemente följer kommunal-lagens 8:e kapitel som 

handlar om ekonomisk förvaltning och den kommunala redovisningslagen. Redovisningen har skett 

enligt det budget- och redovisningsreglemente som förbundet antog 2004. 

     

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med god redovisningssed enligt Lagen om 

kommunal redovisning, rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting samt Rådets 

rekommendationer. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från bokslut 2014-12-31.  

      

Värderingsprinciper      

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar har skett enligt 

väsentlighetsprincipen utifrån verksamheten. 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för en 

anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.  

 

Avsättning för pensionsskuld 

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 

eller den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningen avser särskild ålderspension för brandmän i 

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga pensioner betalas löpande in till KPA 

via en försäkringslösning.  

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

 

Leasing  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej redovisas separat. 
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Upplysningar till enskilda poster 
 

 

 

 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter 15-01-01- 14-01-01- 14-01-01-

15-07-31 14-07-31 14-12-31

Försäljning, taxor och avgifter 1 202 1 292 2 227

Hyror och arrenden 303 279 439

Övriga ersättningar 1 48 184

Utbildning samt försäljning av tjänster 1 018 721 1 597

2 524 2 340 4 447

Not 2 Verksamhetens kostnader 15-01-01- 14-01-01- 14-01-01-

15-07-31 14-07-31 14-12-31

Inköp av förbrukningsmateriel 1 542 1 352 3 321

Konsulttjänster inkl revision 108 115 237

Lokalkostnader inkl hyra 2 187 2 320 4 036

Hyra av anläggningstillgång 167 188 326

Kostnader för arbete 22 499 24 770 38 231

Diverse övriga kostnader 2 523 2 235 3 479

29 026 30 980 49 630

       15-01-01--15-07-31 Andel av total

Sammanslagning av posterna Budget Utfall Budget Utfall

Kostnader för arbetskraft 21 945 22 499 77,7 77,5

Lokaler 2 503 2 187 8,9 7,5

Övrigt 3 809 4 340 13,5 15,0

28 257 29 026

Not 3 Maskiner och inventarier Ej ägda Invent Bilar

fastigheter verktyg Fordon Totalt

Anskaffningsvärde

Ing anskaffningsvärde 5 677 8 974 35 748 50 399

Inköp 157 157

Försäljning/utrangering 0

Utg anskaffningsvärde 5 677 9 131 35 748 50 556

Ackumulerade avskrivningar

Ing. ack avskrivningar -5 520 -6 840 -20 164 -32 524

Försäljning/utrangering 0

Periodens avskrivningar -20 -387 -1 800 -2 207

Utg ack avskrivningar -5 540 -7 227 -21 964 -34 731

Bokfört värde 137 1 904 13 784 15 825

Avskrivningstid: 5-10 år 3-10 år 5-10 år

Inköp till investering i övningshus på övningsfältet.
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                                                                                               Delårsrapport 2015-07-31 

                                                                                                                                                                Beslutad: 2015-09-16 §629 

   

15 

 

 

   

Not 4 Jämförelsestörande post 15-01-01- 14-01-01- 14-01-01-

15-07-31 14-07-31 14-12-31

Återbetalning av premier från Fora 459 956

459 956 0 0

Not 5 Interimsfordringar 15-07-31 14-07-31 14-12-31

Förutbetald hyra 385 338 440

Övriga interimsfordringar 1 108 1 322 1 379

1 493 1 660 1 819

Not 6 Eget kapital Eget kapital Resultat

6 453 -437 6 016

-437 437

-395

6 016 -395 5 621

Not 7 Avsättning för pensioner 15-07-31 14-07-31 14-12-31

Ingående avsättning 18 952 18 808 18 808

Pensionsutbetalningar -362 -339 -580

Nyintjänad pension 104 410 1 680

Ränte- och 

basbeloppsuppräkningar 145 102 191

Förändring av löneskatt -7 40 28

Övrigt 83 -7 -1 175

Utgående avsättning 18 915 19 014 18 952

Not 8 Interimsskulder 15-07-31 14-07-31 14-12-31

Semesterlöneskuld inkl uppl sociala avg 3 466 3 064 2 097

Uppl pensionskostnader 579 799 1 078

Övriga interimsskulder 975 2 468 1 228

5 020 6 331 4 403

Pensionsavsättning avser särskild ålderspension och skuld till redan pensionerade 

samt särskild löneskatt. I delårsbokslutet har avsättningen bokats enligt erhållen 

skuldberäkning från KPA per 2015-06-30. Därefter har beräknad avsättning för juli 

månad lagts till den bokförda avsättningen.

Belopp vid periodens utgång

Belopp vid periodens ingång

Omfört resultat

Periodens resultat
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2015-10-20 

sid 1 av 5 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 17:00 – 19:50  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) tom § 227 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) tom § 230 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (FP) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Charlott Lorentzen (MP) tjg för vakant (M)  
Marco Gustavsson (C) tjg för Gertrud Ivarsson (C) from § 228 
Andreas Saleskog (S) tjg för Sara Sakhnini (S) from § 231 
 

Närvarande 
ersättare: 

Jan-Åke Berg (S), Tobias Folkesson (S), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), 
Bodil Frigren Ericsson (FP) 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Ulrika Nordén Johansson, näringslivschef, tom § 225 
Hans Hyllstedt, ekonomichef 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef, tom § 231 
 

Utses att justera: Magnus Gärdebring  

Paragrafer: 223-249 

Justeringsdatum:  2015-10-20 

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

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Magnus Gärdebring 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2015-10-20 

sid 2 av 5 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2015-10-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-10-21 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-11-12 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2015-10-20 
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§ 234 Granskning av inköpsrutiner 2015/3600 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att överlämna detta svar till kommunrevisionen 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har granskat inköpsrutiner och köptrohet mot 
leverantörer och har 2015-08-28 överlämnat en granskningsrapport. Revisorerna önskar 
svar på rapportens bedömningar senast den 2 november 2015. 
 
Revisionens synpunkter och bedömningar anges i kursiv stil nedan och förvaltningens 
förslag på svar följer härefter. 
 
Revisorerna bedömer att nämndernas inköpsverksamheter inte bedrivs på ett ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna grundar sin bedömning på att antalet 
beställningsberättigade är alldeles för högt och att inköp i alltför stor utsträckning sker 
utanför avtal. 
 
Revisorerna bedömer vidare att det finns behov av att utveckla en mer strukturerad 
inköpsorganisation. 
 
Upphandlingsenheten har påbörjat e-handelsprojekt 2015-09-01, i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2015-02-17 § 58. Projektet kommer att löpa under 12 månader. 
Syftet är att skapa en mer kontrollerad inköpsprocess. Detta kommer att ske genom att de 
framtida beställarna begränsas till antalet och ges utbildning i hur beställningar ska 
genomföras och certifieras för inköp. Attesträtten kan delvis kopplas till behörigheten i e-
handelssystemet. 
 
Systemet kommer att garantera att beställarna köper de varor som kommunen upphandlat, 
andra produkter kommer inte att finnas i systemet. För de ramavtal som ligger i systemet 
kommer därmed avtalstroheten att stiga. Man bör vara medveten om att det kommer att ta 
tid att få in avtalen i systemet då processen kring varje avtal är omfattande. Man bör även 
vara medveten om att alla avtal inte lämpar sig för e-handel, exempelvis avtal vid 
engångsköp. 
Slutligen kan man konstatera att e-handelssystemet ökar avtalstroheten enbart om det 
används, dvs om enskilda beställare väljer att inskaffa varor på annat sätt så uteblir den 
positiva effekten i relations till köpavvikelsen. 
 
Inom kort kommer kommunen att ha tillgång till en så kallad avtalscontroller. Denne 
kommer bland annat att följa upp hur verksamheterna bedriver sina inköp och fungera 
som stöd för förvaltningarna i arbetet med att förbättra avtalstroheten. 
 
I övrigt motsvarar slutsatserna i PwC:s granskning den uppfattning som 
upphandlingsenheten har kring förvaltningarnas avtalstrohet och inköpsorganisation. 
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Därför är det upphandlingschefens uppfattning att förvaltningarna arbete med att öka 
avtalstroheten bör intensifieras. 
 
Revisorerna bedömer att kommunens attestregler behöver förbättras ytterligare för att 
stärka den interna kontrollen. Revisorerna anser att beloppsgränserna kopplade till 
beslutsattestanter bör beslutas formellt samt att beslut om att tillfälligt höja beloppsgränser 
för beslutsattest bör fattas av överordnad. 
 
Riktlinjerna för attest kan kompletteras med exempelvis följande skrivning exempelvis sist 
i § 4:  
Attestuppdrag kan begränsas. Exempelvis kan det gälla viss tidsperiod, del av verksamhet, 
del av projekt, beloppsgränser o s v. 
 
Tillämpningsanvisningarna under rubriken Ansvar: 
Nämndens beslut att utse beslutsattestanter ska kompletteras med eventuella 
begränsningar. Har nämnden delegerat befogenheten att utse beslutsattestanter till 
exempelvis förvaltningschefen ska hans/hennes delegationsbeslut kompletteras på 
motsvarande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att formuleringen i kommunstyrelsens reglemente om styrelsens ansvar 
i upphandlingsfrågor är något oklar. Nämnderna är ansvariga för upphandling av 
nämndspecifika varor och tjänster. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen 
övertar ansvaret för nämndspecifika upphandlingar om de är av principiell vikt. Vad som 
avses som principiellt i dessa sammanhang framgår inte. Revisorerna anser att det bör 
förtydligas vilka upphandlingar som är av stor principiell vikt exempelvis genom en 
beloppsgräns. 
 
I reglementstexten tydliggörs redan att det rör sig om kommunövergripande 
upphandlingar och upphandlingar som sker samordnat med annan/andra kommuner. 
Skrivningen ...”övriga upphandlingar av stor principiell vikt” har till syfte att ge 
kommunstyrelsen en öppen befogenhet. Uttrycket är välbekant rent kommunallagsrättsligt 
och beskriver exempelvis fullmäktiges befogenheter i kommunallagen 3 kap 9 §. Enligt 
Prop 1973:90 sid 231 står uttrycket för ett beslutsområde av mera grundläggande natur 
eller mera generell räckvidd. Det handlar främst om beslut där det politiska momentet är 
avgörande. Såväl ”grundläggande natur” som ”generell räckvidd” behöver inte i den 
enskilda upphandlingen betinga ett särskilt högt värde men kan binda upp och begränsa 
kommunens handlingsutrymme. Det skulle därför förfela syftet med skrivningen att 
begränsa det till vissa belopp. Det är tämligen vanligt att vid handläggningen av ärenden 
pröva just frågan om principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för att bedöma om 
kommunstyrelsen eller fullmäktige ska besluta i ett ärende. 
 
Revisorerna bedömer det som positivt att ett dataprogram utvecklats för att följa upp 
avtalstroheten. 
 
Programmet mäter om förvaltningarna genomför köp till avtalsleverantörer. Det går dock 
inte att få ut information kring huruvida avtalsprodukter inköps. Det kan alltså vara så att 
fel produkter köps in från leverantör med vilken kommunen har avtal. Man bör därför 
överväga om ett system som bättre mäter avtalstroheten ska införskaffas. 
 
Beslutet skickas till 

-�273�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2015-10-20 

sid 5 av 5 

 
 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige  
Upphandlingschef, Håkan Anderberg 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2015-10-20 
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Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 17:00 – 19:50  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) tom § 227 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) tom § 230 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (FP) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Charlott Lorentzen (MP) tjg för vakant (M)  
Marco Gustavsson (C) tjg för Gertrud Ivarsson (C) from § 228 
Andreas Saleskog (S) tjg för Sara Sakhnini (S) from § 231 
 

Närvarande 
ersättare: 

Jan-Åke Berg (S), Tobias Folkesson (S), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD), 
Bodil Frigren Ericsson (FP) 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Ulrika Nordén Johansson, näringslivschef, tom § 225 
Hans Hyllstedt, ekonomichef 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef, tom § 231 
 

Utses att justera: Magnus Gärdebring  

Paragrafer: 223-249 

Justeringsdatum:  2015-10-20 

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

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Magnus Gärdebring 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2015-10-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-10-21 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-11-12 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 246 Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2016 – reviderad  2015/3268 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att, med upphävande av KS § 190 2015-08-25, godkänna reviderad sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-25, 190 att godkänna sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen 2016.  
 
Ett förslag till reviderad sammanträdesplan för 2016 har nu överlämnats. 
 
Bilagor 
 
1 Sammanträdesplan KS 2016 - reviderad 2015-10-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Förslag Sammanträdesplan 2016 

Senaste tidpunkten 
för nämnderna att 

lämna till KS-au för 
ärenden som kan gå 

via KS-au till KS 

KS-AU sammanträde 
 

tisdagar 
kl. 13.00-17.00 
Mörrumssalen 

Senaste 
tidpunkten för 
nämnderna att 

lämna till KS för 
ärenden som kan 
gå direkt till KS 

KS sammanträde  
 

tisdagar 
kl. 13.30 

Asarumssalen 

KF sammanträde 
 

måndagar 
kl. 17.00 

Rådhussalen 

Nämnderna KS-au:s ledamöter Nämnderna 
Ledamöter och 

ersättare i 
kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

8 januari 19 januari  22 januari 2 februari  15 februari  

12 februari 23 februari  26 februari 8 mars  21 mars  

4 mars 15 mars 

Bokslut, 29 
februari. 

Övriga ärenden 
18 mars 

29 mars 11 april 

8 april 19 april  
Månadsuppf 

mars, 
22 april 

3 maj  16 maj  

6 maj 17 maj  20 maj 31 maj 13 juni 

3 juni 14 juni 
Månadsuppf maj, 

17 juni 
28 juni  

12 augusti 23augusti  26 augusti 
6 september 

(budget 2017) 

19 september 
kl. 15.00 

(budget 2017) 

9 september  20 september  
Delårs/månadsrap

port aug, 
23 sept  

4 oktober  17 oktober  

14 oktober 25 oktober  
Månadsuppf sept, 

28 okt 
8 november  21 november  

11 november 22 november  25 november 6 december  19 december  

25 november 
6 december 

kl. 08.00-12.00  
Månadsuppf nov, 

9 dec 
20 december  
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2015-10-06

Minnesanteckningar från överläggningar med representanter fdr
medlemskommunernas kommunfullmäktige

Plats: Curas kansli, Ågatan 38, Karlshamn
Datum  och tid: 6  oktober 2015 kl 15.00  -16.2o

Närvarande revisorer Kjell Thörnqvist, Karlshamns kommun
Thomas Håkansson, Ronneby kommun
Ivan Todorov, Olofströms kommun
Ulf Danielsson, Karlskrona kommun
Ann-Britt Borgström, Sölvesborgs kommun

Närvarande represen- Gert Hoff, Olofström
tanter för medlems-
kommunernas
fullmäktige

Övriga närvarande:

1.

2.

Arne Bogren, Sölvesborg
Gert Äkeson, Karlshamn

Yvonne Lundin, PwC AB

Fastställande av dagordning och genomgång av minnesanteckningar från
överläggningar  2013-03-13
Revisorernas ordförande Kjell Thörnqvist hälsar välkommen till dagens överläggningar.

Yvonne Lundin har fått i uppdrag att föra minnesanteckningar.

Kallelse med preliminär dagordning har utsänts inför dagens överläggningar. Dagordningens punkt

2, Revisionsplan  2015,  utökas med revisionsplan  2016  och budget 2016.
Beslut: Utsänd dagordning med ovanstående tillägg används.

Som information till nyvalda revisorer genomgås minnesanteckningarna från överläggningarna
2015-03-13  något mera ingående.
Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

Revisionsplan  2015  och  2016  samt revisorernas budget  2016

Revisorerna har upprättat revisionsplan för  2015, vilken fastställts vid revisionsmöte den 10 juni

2015. Revisorerna beslutade då att låta genomföra en uppföljande granskning av den granskning

som genomfördes  2012  gällande mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar på

ungdomsboendet Cura Park i Ronneby.

Projektplanen har nu ändrats något. Granskningen kommer att, förutom Cura Park, omfatta även

ungdomsboendet Cura Vik i Sölvesborg och skall avrapporteras i december  2015.

Revisorerna lämnar förslag till budget  2016  för beredning enligt vedertaget förenklat förfarande.

Förslaget baseras på den revisionsplan för  2016  som revisorerna antagit tidigare under dagens

sammanträde och nu överlämnar till kommunfullmäktigerepresentanterna. Revisorerna föreslår en

budget på 139 ooo kr för  2016. ›

Beslut: Kommunfullmäktigerepresentanterna godtar revisorernas förslag till budget  2016.

1

li

 

A
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Revisionen

3.

4.

6.

Individutveckling

2015-10-06

Iakttagelser vid granskning av delårsrapport 2015
Yvonne Lundin redogör för sin granskning av Curas delårsrapport 2015. Granskningsresultatet
redovisas i en granskningsrapport som revisorerna behandlat under dagens sammanträde.

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten har utfärdats och under-tecknats av revisorerna. I
utlåtandet sammanfattas de bedömningar som görs i den sakkunnigas revisionsrapport. Dessa är:

-  Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
i övrigt.

- Vi bedömer att förbundet enligt prognosen kommer att klara balanslcravet.

- Vi kan inte nu uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de verksamhetsmässiga målen, då
det, i enlighet rneddirektionens beslut, endast görs en uppföljning av dem i årsredovisningen.

- Vi instämmer i direktionens bedömning att det finansiella målet kommer att uppnås vid helåret.

Övrigt
Inga övriga frågor.

Nästa möte
Nästa möte för överläggningar äger rum torsdag 10 mars 2016 kl 15.00 i samband med att
revisorerna granskat årsredovisningen för 2015 och avlämnat sin revisionsberättelse.

Mötet avslutas
Kjell tackar deltagarna och förklarar överläggningarna avslutade kl 16.20.

Enligt uppdrag

Yvonne Lundin

2

i

I
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Sida 1 (4)

FÖ1_{VA_LTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr
I  VAXJO 2015-10.22 1949-15

Meddelad i

Växjö

KLAGANDE " ' i
Anders Åkesson
Siggarpsvägen 221-10 V 7  I

374 94 Trensum

MOTPART

Karlshamns kommun

374 81 Karlshamn

ÖVERKLAGAT  BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut den 4 maj 2015, §  56, diarienr 2014/2519

SAKEN

Laglighetsprövning enligt k0mrnuna1lagen(1991:900), KL, utökat Verk-

samhetsområde för VA och spillvatten, fråga om bl.a. befogenhet

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

DokJd 121381

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 42 Kungsgatan 8 0470-56 02 00 0470-255 02 måndag — fredag

351 03 Växjö E-post: forvaltningsrattenivaxj0@d0m.se 08:00-16:00
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM

YRKANDEN  M.M.

Kommunsfullmäktige i Karlshamns kommun (kommunen) beslutade den

4 maj 2015 följ ande. Listade fastigheter ska tas in i Verksamhetsområde för

både vatten och spillvatten. Anläggningsavgifter därefter beräknas enligt

gällande VA-taxa.

Anders Åkesson överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Beslutet stri-

der mot likställighetsprincipen samt retroaktivitetsforbudet i KL. Kom-

munfullmäktige har överskridit sina befogenheter. Hans fastighet Sig-

garp 6:3 har sedan 35 år tillbaka godkänd vatten- och avloppsanläggning.

Investeringen har han själv stått för. Grannfastighetema Siggarp 6:4 och

6:5 har egna brunnar. Siggarp 6:5 har dispens av miljöförbundet Blekinge

Väst att anordna godkänd avloppsanläggning till år 2017. Det överklagade

beslutet innebär att omnämnda fastigheter kommer tvingas att betala an-

läggningsavgifter för vatten som inte utnyttjas. Det kommer att innebära

merkostnader på fastigheterna utan att detta innebär ett mervärde för ägar-

na. Detta innebär att medlemmarna inte behandlas lika. Dessutom innebär

det att beslutet med tillbakaverkande kraft är till nackdel. Det finns dessu-

tom fastigheter i Siggarp som önskar få kommunalt vatten men inte erbjuds

detta på grund av för höga kostnader. Av det överklagade beslutet framgår

inte att kommunen inte kommer att tvinga fastighetsägare med djupborrade

brunnar att ansluta sig. Så sent som ungefär en vecka före fullmäktiges

beslut fick Anders Åkesson information av kommunen att han skulle bli

tvingad att betala anläggningsavgift för Vatten. Varför framgår inte detta av

det överklagade beslutet. Yttrandet i målet från kommunen den 29 juni

2015 har inte behandlats i kommunstyrelsen.

Kommunen bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak föl-

jande. Kommunen kommer inte att tvinga fastighetsägare med djupborrade

brunnar att ansluta sig till kommunalt vatten. Dessa fastigheter kommer
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bara att anslutas till spillvattnet och ska bara betala anläggningsavgift för

detta. Alla som har djupborrade brunnar behandlas på samma sätt. Beslutet

innebär därför inte brott mot likställighetsprincipen. Att utöka verksam-

hetsormåde för vatten och spillvatten är inte ett retroaktivt taxebeslut. Ut-

ökningen sker i enlighet med fastställd VA-plan för kommunen.

SKÄLEN FÖR  AVGÖRANDET

Överklagandet ska prövas i den för laglighetsprövning bestämda ordningen

i lO kap. KL. En sådan prövning ska inte avse lämpligheten och skälighet-

en i det överklagade beslutet, utan endast huruvida beslutet är olagligt i

något hänseende som anges i 10 kap.  8  § KL och därför ska upphävas.

F örvaltningsrätten kan inte sätta något annat beslut i det överklagade beslu-

tets ställe.

Enligt lO kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om

l. det inte har tillkommit i laga ordning,

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen

eller landstinget,

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Av  6  § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) framgår att kommu-

nen ska bestämma verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver

ordnas. Enligt 7  §  samma lag ska det av beslutet framgå vilka fastigheter

som ingår. Av 9 § samma lag följer att fastigheter under vissa förutsätt-

ningar kan undantas från verksamhetsområdet.

Likställighetsprmcipen innebär enligt 2 kap.  2  §  KL att alla kommunmed-

lemmar ska behandlas lika, såvida det inte finns skäl för något annat. Det

överklagade beslutet innebär utökande av Verksamhetsområde för vatten

i
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och spillvatten. Till beslutet är bifogat en lista med berörda fastigheter. Av

beslutet framgår inte hur taxor eller avgifter kommer att beräknas. Det

framgår därför inte att kommunen avser att särbehandla någon. Att utöka

ett verksamhetsområde innebär inte heller att kommunen beslutat något

med tillbakaverkande kraft. Det framgår inte heller av beslutet att verkstäl-

lighet avser förfluten tid. Vad Anders Åkesson har anfört visar därför inte

att beslutet strider mot likställighetsprincipen eller retroaktivitetsförbudet.

Förvaltningsrättens samlade bedömning är därför att Anders Åkesson inte

visat att det överklagade beslutet skulle strida mot KL. Inte heller vad som

i övrigt har anförts visar att det överklagade beslutet skulle vara olagligt i

något av de hänseenden som anges i 10 kap. 8. §  KL. överklagandet ska

därför avslås.

HUR  MAN  ÖV  RKLAGAR  se bilaga l (DV 3l09/lD)

/MA/r/.ø
Ma us Hansson

l

  

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Bengt Eriksson och

Monica Malmlöf Hagberg deltagit

Föredragande har varit Helene Larsson.
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DV 3109/113 -  2013.05 -  Producerat av Domstolsverket

 Bilaga

HUR MAN  ÖVERKLAGAR - PRÖVNlNGSTlLLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten ijönköpmg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.

För att kantmarrätten ska kunna ta upp Ert över-

klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då

Ni fick del av domen/ 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 domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
ldart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1.

det att besvärshandlmgen kommer in nåsta vardag.

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom

tre veckor från den dag beslut meddelades.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-

marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 2.

1. det fnns amedning att betvivla riktigheten
av det slut sorn förvaltningsrätten har

kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas

3.

4.

går att bedöma iiktigheten av det slut som

förvaltningsrätten har kommit till,

3.  det är av vikt för ledning av rättstillämp-

ningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva

överklagandet.

5.

Klagandens person- /organis ationsnummet,
postadress, e-postadress och telefonnummer

till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska

också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet  — och om
de fortfarande är aktuella — behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska

ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller

adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

den dom/ beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer

samt dagen för beslutet,

de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,

den ändring av förvalmingsrättens dom/ beslut

som lclaganden vill få fill stånd,

de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-

men  /  beslutet.

www .domstol .se
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