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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-06-13  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Information om uppgradering av mötessystemet 
2.  Nämndernas resultatrapporter för januari-mars 2016 
3.  Ekonomisk månadsuppföljning mars månad 2016 
4.  Finansrapport per 2016-04-30 
5.  Mottagande av gåva - byggnad inom Hästaryd 25:1 
6.  Ändring taxa i AAK-hallen 
7.  Byggnation av etapp 5 b och tillägg för etapp 5 a, Östra Piren 
8.  Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
9.  Årsredovisning 2015 för Region Blekinge 
10.  Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sydarkivera 
11.  Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera 
12.  Utökad investeringsbudget för Karlshamns Hamn AB för förvärv av 

mark i anslutning till kaj och möjliga områden för kaj 
13.  Reviderad upphandlings- och inköpspolicy 
14.  Motion om översyn av placeringspolicyn 
15.  Motion om hjälp till unga idrottsutövare med ät- och 

träningsstörningar 
16.  Motion om förlängt serveringstillstånd på fredagar och lördagar i 

Karlshamn 
17.  Motion om utökad tid för torghandeln 
18.  Motion om nolltaxa för busstrafik inom Karlshamns kommun 
19.  Motion om inrättande av ett kommunalt funktionsstödsråd 
20.  Motion om ett tryggare vatten 
21.  Motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till 

skolorna 
22.  Motion angående båtbottentvättar i Karlshamns Kommun 
23.  Motion att införa ett projekt med 6-timmars arbetsdag i 

kommunens hemtjänstorganisation 
24.  Inkomna motioner juni 2016 
25.  Fråga om efterlevnad av beslut i kommunfullmäktige - Anders 

Englesson (MP) 
26.  Statistikrapport enligt 16 kap 6 h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
avseende kvartal I år 2016 

27.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
28.  Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamnsfastigheter 

AB - Bo Bogheim (SD) 
29.  Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB - 

Bo Bogheim (SD) 
30.  Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi 

Elförsäljning AB - Bo Bogheim (SD) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-05-31 Dnr: 2016/2106 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Information om uppgradering av mötessystemet 
 
Vid förra sammanträdet upplevde några av er att ni fick felmeddelande i ”voteringsappen”. 
Detta felmeddelande beror på att ni behöver uppdatera operativsystemet (IOS) i er iPad. 
Detta gör ni under appen ”Inställningar” --> ”Allmänt” --> ”Programuppdatering” --> 
”Hämta och installera”. Följ sedan instruktionerna på skärmen. 
För att kunna hämta hem uppgradering behöver ni vara uppkopplade mot ett trådlöst 
nätverk, exempelvis på Rådhuset. 
 
Hade ni problem med voteringssystemet och vill ha hjälp med uppgraderingen är ni 
välkomna till Rådhussalen kl. 16.15 innan sammanträdet. Det är viktigt att vara i tid då 
uppgraderingen kan ta en stund att installera. 
 
 
Välkomna! 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta nämndernas resultatrapporter för januari-mars 2016 till protokollet 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport för januari-mars 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa sin utveckling och resultat inom sin 
verksamhet efter mars, efter augusti och i samband med bokslut. 
 
I resultatrapport för mars 2016 ska redovisning ske av: 
 

 Utmaningar nämnden står inför 
 Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att hålla 

budgetram 
 Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer. 

 
Resultatrapport för nämnderna föreligger där ovanstående redovisas. 
 
Bilagor 
 
1 KS Resultatrapport mars 2016.docx 
2 ON Resultatrapport mars 2016.docx 
3 SocN Resultatrapport mars 2016.docx 
4 BUS Resultatrapport mars 2016.docx 
5 GN Resultatrapport 2016 jan-mars.docx 
6 KN Resultatrapport jan - mars 2016.docx 
7 BN Resultatrapport januari-mars 2016.PDF 
8 FN Resultatrapport mars 2016.pdf 
9 TN Resultatrapport mars 2016uppdat.DOCX 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomiavdelningen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-04-26 Dnr: 2016/1653 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 84 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Nämndernas resultatrapporter för januari-mars 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta nämndernas resultatrapporter för januari-mars 2016 till protokollet 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna kommunstyrelsens resultatrapport för januari-mars 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa sin utveckling och resultat inom sin 
verksamhet efter mars, efter augusti och i samband med bokslut. 
 
I resultatrapport för mars 2016 ska redovisning ske av: 

 Utmaningar nämnden står inför 
 Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att hålla 

budgetram 
 Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer. 

 
Resultatrapport för nämnderna föreligger där ovanstående redovisas. 
 
Bilagor 
 
1 KS Resultatrapport mars 2016.docx 
2 ON Resultatrapport mars 2016.docx 
3 SocN Resultatrapport mars 2016.docx 
4 BUS Resultatrapport mars 2016.docx 
5 GN Resultatrapport 2016 jan-mars.docx 
6 KN Resultatrapport jan - mars 2016.docx 
7 BN Resultatrapport januari-mars 2016.PDF 
8 FN Resultatrapport mars 2016.pdf 
9 TN Resultatrapport mars 2016uppdat.DOCX 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-04-26 Dnr: 2016/1653 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomiavdelningen 
 
 
Hans Hyllstedt Anette Ericson 
Ekonomichef Ekonom 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 
Period: Januari – Mars 2016 
 

Nämnd:  
Kommunstyrelsen 

Förvaltning:  
Kommunledningsförvaltningen 

Nämndsordförande:  
Per-Ola Mattsson 

Förvaltningschef:  
Göran Persson 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 Övergången till ett servicecenter och vidareutveckla e-tjänster. 
 Gemensam nämndadministration 
 Gemensam personalfunktion 
 Gemensam ekonomifunktion 
 Höja nivån på den interna kommunikationen. 
 Arbetsmarknadsavdelningens arbete kring integration. 
 Fortsätta utveckling av Kompass Karlshamn. 
 Handlingsplaner och analyser av AHA-enkäten– arbetet bör intensifieras på 

arbetsplatsnivå. 
 Fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och att medvetandegöra chefer om 

arbetsmiljöns och ledarskapets betydelse. 
 Beslut har tagits om utredningsmedel för att påbörja arbetet med Stationsstaden och 

verksamhetsområde Janneberg samt en framtida anläggning för rid- och hundsport. 
 Utredningarna om Tärnö och Gästhamnarna är försenade, en del arbete återstår att göra. 

Ett principiellt ställningstagande avseende Tärnö kommer att levereras inför 
budgetarbetet 2017. 

 Kommunens arbete med strategi och insatsområden pågår, arbetet beräknas vara klart i 
maj för att ligga till grund för budgetarbetet 2017. 

 

Utmaning 1. 
Öka tillgängligheten och 
bidra till att effektivisera 
verksamheten 

Så hanterar vi utmaningen  
Införande av servicecenter och i samband med detta fler e-
tjänster och ny webbplats. 
Gemensam nämndadministration 
Gemensam personalfunktion 
Gemensam ekonomifunktion 
Bättre internkommunikation genom det nya intranätet 

 

Utmaning 2. 
Allt fler språksvaga, från 
både etableringen och Jobb- 
och utvecklingsgarantin. 

Så hanterar vi utmaningen  
Arbetsmarknadsavdelningen för samtal med AF om att skapa 
ett arbetsmarknadsprojekt för den här gruppen. Anställa 
handledare med språk och kulturkompetens på 
Arbetscentrum. 
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Utmaning 3. 
Fortsätta att utveckla 
Kompass Karlshamn. 
I nuläget saknas systemstöd 
för resultatrapporter och 
verksamhetsplaner.  

Så hanterar vi utmaningen  
Ett år med Kompass Karlshamn är genomfört och utvecklings-
arbetet fortsätter. 
Nystart har skett av QlikView för att stärka arbetet med 
uppföljning.  
 

 

Utmaning 4. 
Attraktiv arbetsgivare - 
många chefer slutar vilket 
påverkar kontinuiteten och 
stabiliteten i organisationen 

Så hanterar vi utmaningen  
Rekrytering av chefer sker fortlöpande. Stöttning ges till 
befintliga chefer i perioder av utökade uppdrag. 
Arbeta aktivt med ledarskapsutveckling och 
medarbetarskapet på olika nivåer i organisationen. 
 

Utmaning 5. 
Brist på flerbostadshus 

Så hanterar vi utmaningen  
Exploateringsavtal ska upprättas med KABO avseende 
marklägenheter i Hällaryd 
 

Utmaning 6. 
Brist på mark för 
etableringar 

Så hanterar vi utmaningen  
Väg och infrastruktur kommer att byggas för att snabbt 
möjliggöra för verksamhetsetablering i korsningen 
Stillerydsvägen/Vekerumsvägen. 
 

Nämndens framgångar  
Arbetsmarknadsenheten har genomfört en uppföljning av tidigare elevstödjare. Av de som 
svarat är 50 % i arbete, 31 % studerar och 19 % är arbetslösa. När gruppen gick in i 
elevstödjarpojektet var alla långtidsarbetslösa. 
 
Trots hög arbetsbelastning med vakanta tjänster och sjukfrånvaro klarar avdelningarna inom 
KLF i stort av att genomföra och leverera planerade insatser och uppdrag i tid. 
 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 48 213 15 551 58 541  10 328 

     

Personalkostnader -83 183 -22 913 -92 885 -9 702 

Övriga kostnader -117 568 -29 137 -116 168 1 400 

Bruttokostnader -200 751 -52 050 -209 053 -8 302 

     

Nettokostnader -152 538 -36 499 -150 512 2 026 
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Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Återbetalning angående kollektivtrafiken på 900 tkr. 
Lägre kostnader för samlingslokaler. 
Sysselsättningsreserven kommer förmodligen inte att användas (1.000 tkr). 
De stora avvikelserna för intäkter och personalkostnader beror på volymökningar inom 
arbetsmarknadsavdelningen. 
 
Investeringarna kommer att bli ca 4.000 tkr lägre beroende på tidsförskjutning i projekt Östra 
Piren. 
 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse mot fastställd verksamhetsplan 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna har egenförsörjning 
(KF1:1) 
 

Nämndsmål: 
Deltagarna i arbetsmarknadsavdelningens 
aktiviteter uppnår långsiktig egenförsörjning. 

 

Beskrivning av avvikelse:  
Ökat inflöde av språksvaga, vilket gör det svårt att hitta relevanta praktikplatser.  
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Arbetsmarknadsavdelningen har startat ett samtal med AF om att skapa ett 
Arbetsmarknadsprojekt för den här gruppen. 
 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna har egenförsörjning 
(KF1:1) 
 

Nämndsmål: 
Deltagarna i arbetsmarknadsavdelningens 
aktiviteter uppnår långsiktig egenförsörjning. 
 

Beskrivning av avvikelse:  
15 personer ska ha anställning på Svenska migrationscentret i Svängsta, SMC, under 
sista kvartalet 2016 och det finns risk för att detta inte kommer att uppnås. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Arbetsmarknadsavdelningen har gjort upp en plan tillsammans med SMC för hur 
anställningarna ska ske för att nå målet för sista kvartalet 2016. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Det finns levande, attraktiva och 

ändamålsenliga boende-miljöer för alla (KF 

2:2) 

 

Nämndsmål: 
Skapa förutsättningar för att öka 

bostadsbyggandet under 2016-2018 med 

varierade upplåtelseformer 

 

Beskrivning av avvikelse:  
Nätverksbyggande och utökad samverkan med allmännyttan, byggindustrin och det lokala 
fastighetsföretagandet. Avsiktsförklaring utifrån mark- och boendestrategin – ”det här vill vi 
tillsammans uppnå till 2020”. Mark- och boendestrategin kommer, enligt förslag, att ingå i 
kommunens kommande strategi med insatsområden och är därför inte beslutad enligt planerad 
tidpunkt. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Inledande kontakter har tagits med olika intressenter för Stationsstaden vilket kommer att 
mynna ut i avsiktsförklaringar, markförvärv och markanvisning. Det kan vara lämpligt att 
utarbeta pilotmodell för Stationsstaden som kan appliceras på liknande 
stadsutvecklingsprojekt där det offentliga samverkar med näringslivet och även ideella 
organisationer. 
 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart (KF 

2:3) 

 

Nämndsmål: 
Värna om ett friskare vatten, ökad biologisk 
mångfald och mindre gift på drift  

Beskrivning av avvikelse:  
Arbetet med planerad stor våtmark i Åryd är inte i fas, markägare är inte positiva till idéen och 
går ej att få kontakt med. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Alternativa områden utreds. 
 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna ges lika möjligheter och 

rättigheter i samhället (KF 3:2) 

 

Nämndsmål: 
Kommuninvånarna ges lika möjligheter och 
rättigheter i samhället 

Beskrivning av avvikelse:  
På grund av vakantsatt tjänst som e-strateg hålls inte den takt i e-utvecklingen som är 
önskvärd. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Högre utvecklingstakt och mer relevanta e-tjänster kommer i samband med att servicecenter 
inrättas under våren 2017. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi (KF 5:3) 

Nämndsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi  

 

Beskrivning av avvikelse:  
Målet angående överskottsgrad på 1 % kommer förmodligen inte att uppfyllas. 
Däremot kommer sannolikt soliditetsmålet på minst 60 % under en femårsperiod för 
kommunen att uppnås. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Alla nämnder måste arbeta för och samverka för att hitta effektiviseringar. 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 
Period: Januari – Mars 2016 
 

Nämnd: Omsorgsnämnden 
 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Leif Håkansson 
 

Förvaltningschef: Camilla Gärdebring 
 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Förändrade behov till följd av landstingets utveckling av en mer avancerad sjukvård som 
utförs i hemmet är ännu inte klarlagda.  
 
Under året beräknas ca 220 000 timmar utföras i ordinärt boende(hemtjänsten). Etapp 2 
av Östralycke beräknas vara klar under sommaren 2016. Etapp 3 påbörjas efter 
sommaren. Det är dock först då Ekegården står klart med en utbyggnad med 20 platser i 
särskilt boende som fler särskilt boende platser blir tillgängliga. Kön till särskilt boende 
varierar mellan 25 och 30 och fn bor ca hälften av de som väntar på särskilt boende på ett 
korttidsboende.  
 
Verksamheten stöd och service håller inte kostnader inom planerad budgetram särskilt 
inom korttidsverksamheten för barn och boende för barn. Idag balanseras det av 
verksamhet särskilt boende som uppvisar ett positivt resultat.  
 
Handlingsplaner och analyser av utfall avseende såväl upplevd trygghet som sjuktal 
behöver fokuseras på att göras på enhetsnivå. Arbetet med aktiviteter behöver vara 
brukar och medarbetar nära för att ge resultat. Förvaltningen arbetar vidare med att man 
ska dela med sig av sina goda exempel för att lära av varandra. Verksamhetens resultat 
varierar mycket mellan de olika enheterna.  

Utmaning 1. 
Den egna bostaden är 
platsen för såväl 
omvårdnad som sjukvård -
Omfattande hemtjänst och 
kö till särskilt boende 

Så hanterar vi utmaningen  
Under perioden har utbyggnaden av Ekegårdens särskilda 
boende påbörjats och beräknas var klart i början av 2017. 
Utvecklingen av hemtjänsttimmar följer tidigare prognos 
och beräknas bli ca 220 000 timmar 2017. Genom löpande 
uppföljning och effektiv planering med hjälp av verktyg 
håller man brukartiden på målnivå.  
 
Verksamheten står inför utmaningen att en allt mer 
avancerad vård kommer ske i det egna hemmet då 
landstinget förändrar sin verksamhet. Hur detta kommer att 
påverka verksamheten är ännu inte helt klart och 

-�12�-



 
verksamheten deltar i det kommande utvecklingsarbetet 
inom området. 

Utmaning 2. 
Genomförande och social 
dokumentation samt 
Bemötande och 
förhållningssätt 
 
 
 
 
  

Så hanterar vi utmaningen  
Medarbetare måste såväl dokumentera som ta del av 
dokumentationen och verktyg för detta är idag inte fullt ut 
funktionella. De kontaktpärmar som idag används behöver 
uppdateras och informationen behöver göras digitalt 
tillgänglig. Utveckling området bevakas och under året 
räknar man med att kunna planera för i vart fall en test. 
 
Bemötande och förhållningsätt är ständiga frågeställningar 
kopplat till såväl brukarmöte som inom 
medarbetargruppen. Utbildning i samtalsmetodik, 
Implementering av medarbetarpolicy och Teamforum med 
tema bemötande är några exempel på aktiviteter för att 
jobba vidare med dessa frågor.  

Utmaning 3. 
Ökat brukarinflytande och 
brukarens upplevda 
trygghet 

Så hanterar vi utmaningen   
Brukarråd 
Undersökning av önskade tidpunkter för genomförande  
Tydliggörande av brukarens delaktighet i 
genomförandeplan och utvecklat kontaktmannaskap. 
Strukturerad information till brukare om förändringar  
Är några av de konkreta åtgärder som man arbetar med på 
enhetsnivå för att uppnå mål och hantera denna utmaning.  
 

Utmaning 4. 
Behov av boende inom stöd 
och service – både för barn 
och vuxna 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Verksamheten är i stort behov av att utveckla ett boende 
för barn och behovet av korttids för barn har också ökat. 
Förutom att vara en ekonomisk utmaning som innebär 
mycket ökade kostnader så är det också en utmaning att 
hitta lokaler som är lämpliga och personal med kompetens. 
Alternativ till egen verksamhet är placeringar vilka oftast är 
dyrare lösningar och inte alltid mest lämpligt ur brukarens 
perspektiv. 
 
Även inom boende för vuxna väntas fler servicebostäder 
behövas, vilket också innebär i första skedet lämpliga 
lokaler som utmaning.  
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Nämndens framgångar  
Medarbetarnas engagemang och vilja att utveckla verksamheten med brukarfokus. 
Inom särskilt boende välutvecklat arbete med aktiviteter såväl individuellt som 
gemensamma för enheter. Ökad samsyn mellan enheter  
Korttidsverksamheten PUZZ har blivit årets kvalitetsarbetsplats 2015 
 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 92 494 23 763 95 053 2 559 

     

Bruttokostnader -706 313 -177 218 - 708 872 -2 559 

     

Nettokostnader -613 819 -153 455 -613 819 0 

 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

För uppföljning på verksamhetsnivå se ekonomisk uppföljning 
 
 

 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse mot fastställd verksamhetsplan 

Relevant verksamhetsmål: 
5:1 Kommunen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare Nämndmål: 
Kommunen är en modern och attraktiv 
arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

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

Beskrivning av avvikelse:  
Verksamheten beräknas inte nå målet att ha en sjukfrånvaro i nivå med 2013. För perioden 
januari till mars ligger utfallet något under 2015 års utfall avseende sjukfrånvaro över 14 
dagar. För frånvaro under 14 dagar ligger utfallet något högre än utfallet 2015. 
  Dagar per anställd jan-mars 

  Korttid Långtid Totalt 

  1-14 dagar Mer än 14 dagar   

2013 2,39 5,15 7,53 

2015 2,19 7,59 9,78 

2016 2,69 6,27 8,97 
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Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet:  
En mer omfattande analys och utfall per verksamhet avseende sjukfrånvaro lämnas till 
nämnd i juni månad. 
Projekt BICAB fortlöper enl plan. 
Implementering av ledarskaps och medarbetarpolicy under 2016 
Fortsatt arbete i alla enheter i enl med resp enhets AHA –handlingsplan.  
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 

Period: Januari – Mars 2016 
 

Nämnd: Socialnämnden 
 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Jan-Åke Berg 
 

Förvaltningschef: Camilla Gärdebring 
 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 45 452 1 167 114 924 69 472 

     

Bruttokostnader -135 871 -59 688 -205 343 -69 472 

     

Nettokostnader -90 419 -58 521 -90 419 0 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

Det finns en antydan om en avvikelse på ca 2500 tkr totalt för Socialnämnden. I dagsläget 
bedömer nämnden dock att begäran om medel inte behöver ske och att verksamheten 
arbetar med målet budget i balans. 
 
Aktivt arbete inom såväl placeringar som försörjningsstöd behöver ske under året för att 
nå budget i balans. Uppföljning kommer att ske månadsvis hela året och fördjupade 
analyser inom resp område med beräknade avvikelser idag kommer att ske. Därmed läggs 
i dagsläget en prognos att arbetet ska kunna leda till ett resultat i balans för 
verksamheten.   
 
Den höga prognosavvikelsen mot budget inom intäkter resp kostnader beror främst på 
verksamheten för ensamkommande som beräknas kosta 85 milj och till stora delar vara 
intäktsfinansierad. I prognosen har verksamheten räknat med att erhålla budgettillskott 
om 2 500 tkr för ökade kostnader inom området för ensamkommande ungdomar.   
 
Ett konkret arbete kring utmaning 2 måste ske för att få resultat avseende placeringar, 
omfattningen av minskade kostnader kan inte bedömas då samtidigt volymerna har setts 
öka. Idag ett underskott på ca 4 500 tkr. Aktiviteter för utvecklade arbetsmetoder vidtas 
inom verksamheten. Prognosen bygger på ett utvecklat arbetssätt, avvikelsen beräknas 
utan åtgärder bli ännu större.  
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Avseende kostnadsökningar inom försörjning idag ett underskott på ca 2 500 tkr, krävs en 
djupare analys. Det kan inte uteslutas att en del av de ökade kostnaderna inom försörjning 
kan vara en del som beror på att nyanlända inte har kommit i sysselsättning efter 
etableringsperiodens 2 år och därefter efter 3 år kommer till kommunens ordinarie 
Försörjningsstöd.  
 
För redovisning per verksamhet se ekonomiuppföljning. 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 
Period: Januari – Mars 2016 
 

Nämnd: 
BUS 
 

Förvaltning: 
Utbildning 
 

Nämndsordförande: 
Tobias Folkesson 
 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson 
 

 
 

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

 
BUS-nämnden utmaningar handlar främst svårigheter att nå upp till skärpta lagkrav om 
lärarbehörighet och legitimation i grundskola, svårighet att rekrytera behöriga förskollärare 
och svårighet att lösa vikariebehov i främst förskola. 
 
En annan utmaning är relaterad till olikheter och komplexitet i barn- och elevgrupper. Det kan 
exempelvis handla om ökade behov av anpassningar och särskilt stöd eller många elever med 
annat modersmål än svenska. 
 
Inom verksamheterna pågår utvecklingsarbete kring de prioriterade utvecklingsområdena, 
resultatanalys och likvärdighet och inkludering; bland i form av intern basutbildning kring 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och planering av kompetenshöjande insatser kring 
normkritik och mångfald. Satsningen på Läslyftet fortsätter. Utbildning är viktiga 
beståndsdelar i arbetet med att öka måluppfyllelsen och utveckla inkluderande arbetsformer i 
undervisningen. 
 
Vidare prövas nya modeller för personalplanering (KPP). 
 

Utmaning 1. 
Personal- och 
kompetensförsörjning  

 

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

Utmaningen handlar om att nå upp till skärpta lagkrav om 
lärarbehörighet och legitimation i grundskola, svårighet att 
rekrytera behöriga förskollärare och svårighet att lösa 
vikariebehov i främst förskola. Ett ökat antal barn och elever 
inom nämndens verksamhetsområde medför ett ökat behov 
av behörig personal. 
 

 I verksamheten finns utbildade VFU-handledare som 
tar emot studenter som är under utbildning.  

 Utbildningsförvaltningen följer inriktning utifrån 
dokumentet ”Chef i Karlshamn” som utgår från Kf mål 
för personalpolitiken antagen 2015-06-17.  
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● Framtagning av plan för kompetensutveckling. 

Presenterad våren 2016. 
● Uppföljning och analys av behörighetssituationen i 

samtliga skolämnen. Pågående och kontinuerlig. 
● Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) testas som 

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

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

● Samtliga förskolechefer och rektorer genomgår, eller 
har genomgått, statlig rektorsutbildning. 

● Att stärka arbetet kring Karlshamns kommun som 
attraktiv arbetsgivare och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att möta identifierade behov. 

Utmaning 2. 
Olikheter och komplexitet i 
barn- och elevgrupper 

 

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

Dagens klassrum kännetecknas av mångfald där den enskilda 
pedagogen möter elever och elevgrupper med olika 
förutsättningar och behov. Det kan exempelvis handla om 
ökade behov av anpassningar och särskilt stöd eller många 
elever med annat modersmål än svenska. 
För att skapa förutsättningar för pedagogerna att klara det 
komplexa uppdraget genomförs:  

● Intern basutbildning i neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Utbildning för rektorer är 
genomförd. Utbildning för pedagoger pågår. 
Satsningen beräknas vara avslutat inom en treårs 
period i grundskolan. 

● Utvecklingsarbete kring ny modell för 
resursfördelning till grundskola, förskoleklass och 
fritidshem. Implementeringsfas med tillämpning 
läsåret 2016/2017.  

● Utökning av förberedelseklasser för nyanlända. 
● Bildande av strategisk elevhälsa. 
● HBTQ certifiering av elevhälsopersonal. 
● Deltagande i Skolverkets utbildning för rektorer och 

pedagoger om nyanlända elevers villkor, lärande och 
resultat. Pågående. 

● Planering av kompetenshöjande insatser kring 
normkritiska förhållningssätt och mångfald. 

● Elevstödjare på samtliga 7-9 skolor. 
● Omvärldsbevakning samt dialog inom kommunen 

gällande fördelning av resurser för 
asylsökande/nyanlända. Pågående. 

● En ansökan är beviljad från Skolverket gällande 
entreprenöriellt lärande, interkulturella möten och 
omvärldsorientering. Projektavslut juni 2016. 

● Deltagande i SKL Matematik PISA 2015. Avslutas 
under 2016. 

● Ansökan inskickad till ESF gällande 
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kompetenshöjande insatser kring 
integration/inkludering. Vid beviljande startar 
projektet september 2016. 

 

Utmaning 3. 
Att planera för en långsiktigt 
hållbar ekonomi och 
organisation i ett läge med 
snabba demografiska 
svängningar 

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

Snabba demografiska förändringar och svårighet att 
prognostisera bidrar till osäkerhet vad gäller lokalbehov, 
kompetensbehov, organisation och gruppstorlekar etc . 
Identifierade brister i den fysiska miljön är: brist på lokaler 
(t ex grupprum), ej ändamålsenliga lokaler (t ex 
“lägenhetsförskolor”), undermålig teknik för digitala 
hjälpmedel, små och utspridda enheter, begränsade medel för 
inköp av pedagogiskt material etc. 

 Lokalförsörjningsfrågan är lyft och hanteras 
förvaltningsövergripande bland annat genom en 
översyn av lokalbehov, genomförs under våren 2016. 

 Utveckla metoder för långsiktig prognostisering och 
planering. 

Nämndens framgångar  
Detta är vi stolta över utifrån arbetet med att nå uppsatta mål 

Vi är stolta över den respons vi får från de som vi är till för, barn, elever och vårdnadshavare. 
Genomförd huvudmannaenkät (barn i förskolan) visar på god kvalitet i förskolan. 
Huvudmannen har beviljats medel från Skolverket för att genomföra lovskola.  
Kompetensförsörjningsfrågan är lyft i chefsgrupperna och ett arbete pågår kring 
kompetensutvecklingsplan och budget kopplad till denna. 
Huvudmannen har bidragit till gemensam regional ansökan hos ESF gällande 
kompetenshöjande insatser kring integration/inkludering. 
Förändrade chefsuppdrag och förändrad organisation i förskolan. 
Kvalitetssäkrad personalplanering inom förskola och skola – KPP. 

 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 51951 24011 63762 11811 

     

Personalkostnader -383133 -105388 -393810 -10677 

Övriga kostnader -210551 -50797 -211427 -876 

Bruttokostnader -593684 -156185 -605237 -11553 

     

Nettokostnader -541733 -132174 -541475 258 

 
 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
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Nämnden uppvisar ett prognostiserat positivt resultat efter att hänsyn tagits till ersättning av 
regeringen anslag till kommuner och landsting enligt Prop. 2015/16:47 för den kraftiga 
volymökningen av nyanlända. I beräkningen ligger även att medel för ”bilaga 6” ej kommer att 
användas under 2016.  
 
Då budgetåret 2017 i dagsläget ser ut att bli ett problem för nämnden att hålla sig inom 
budgetramarna medför detta svårigheter att hantera de extra medel som nämnden erhåller 
2016 som nämnts ovan. Om tjänster tillsätts under 2016 enligt behov medför detta problem 
2017 då dessa medel inte finns att tillgå längre.  
 
För barnomsorgen kommer nya avdelningar att behöva startas under hösten då det på 
befintliga förskolor är ett stort tryck. Även inom fritidshemmen kommer resurserna utökas till 
hösten och detta kommer att tillsammans med ökningen inom förskolan medföra problem att 
hålla budget 2017. 

 
Inom särskolan har antalet elever ökat, genom bland annat inflyttning, samt har komplexiteten 
kring vissa elever vuxit. Detta sammantaget gör att särskolan uppvisar ett prognostiserat 
underskott som även detta kommer att medföra problem budgetåret 2017. 
 
I grundskolan har elevantalet vuxit och det kommer fortsatt att öka enligt 
befolkningsprognosen. En del av dessa elever är nyanlända som bidrar till att kostnaderna för 
Svenska som andra språk, modersmål och studiehandledning ökar. Även inom grundskolan 
kommer detta att medföra problem 2017 trots ersättning av resursfördelning utifrån 
demografin. 
 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse mot fastställd verksamhetsplan 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas 

 

Nämndsmål: 
Alla barn och unga lär sig och utvecklas så 
långt som möjligt i förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

 
 

Beskrivning av avvikelse:  
Här redovisas t ex aktuell uppföljningsinformation.  

Det föreligger risk för att andelen behöriga till något nationellt program i gymnasieskolan inte 
når upp till nämndens mål, som är satt till 100%. 
 
Skillnaden mellan kvinnor och män av andel behöriga till något nationellt program på 
gymnasiet befaras vara högre än 10 % vid nästa mättillfälle. 
 
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans åk 9 – skillnad mellan pojkar och flickor befaras inte 
vara mindre än föregående år. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet:  
Gemensam rättning och analys av nationella prov genomförs under våren 2016 för både de 
nationella proven i åk 6 och åk 9 gällande svenska, engelska och matematik. 
 
Genomförda analyser visar elevernas styrkor och vad som behöver utvecklas i de olika 
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delproven. Denna analys ligger till grund för fortsatt utveckling inom ämnena. 
 

 Deltagande i läslyftet. 
 Utbildning kring barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). 
 Uppföljning av fortbildning normkritiskt förhållningssätt. 

 
 

 

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

 
 

Nämndsmål: 
BUS-nämnden ansvarar för att erbjuda 
moderna och attraktiva arbetsplatser med 
professionella och engagerade medarbetare. 
 

Beskrivning av avvikelse:  
Här redovisas t ex aktuell uppföljningsinformation.  

Sjukfrånvaro dagar/anställd inom förskolan (26,5 2015) riskerar att fortfarande under 2016 
vara högre än 21,3 (KF mål). 
 
Antalet timmar som görs av timanställda under året riskerar att fortfarande vara högre än 
önskvärt. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Förvaltningen arbetar med kvalitetssäkrad personal planering – KPP för att minska 
sjukfrånvaron och minska behovet av timavlönade. 

 
 Framtagande av kompetensutvecklingsplan som ger en strategisk inriktning. 
 Kontinuerlig uppföljning av behörighet. 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

 
 
 

Tidplan för månadsrapport och resultatrapport januari – mars 2016 
 
2016-04-18 Inlämning av förvaltningarnas ekonomiska månadsrapporter till 

ekonomiavdelningen 
 
2016-04-22 Inlämning av nämndernas beslutade månadsrapporter samt resultatrapporter 

till ekonomiavdelningen 
 
2016-05-03 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2016-05-16 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 
Period: januari – mars 2016 
 

Nämnd: Gymnasienämnden 
 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Paul Hedlund 
 

Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
De stora utmaningarna från förra året och innevarande år är att kunna finansiera och 
ta emot den ökade tillströmningen av nyanlända ungdomar och vuxna till Sverige 
samtidigt som bristen på lärare ökar i omfattning. Det handlar alltså inte bara om att 
kapacitet att utöka verksamheten i personalbudgeten och lokalmässigt utan också om 
att skapa utbildning av hög kvalitet utan att kunna anställa lärarpersonal med 
legitimation och behörighet.  
 
Bristen på lärare medför att andelen som enligt lag kan tillsvidareanställas sjunker. 
Det innebär också en högre belastning på befintlig lärarpersonal att stödja och 
introducera obehöriga lärare in i yrket och arbetsplatsen. Risken för spänt arbete 
ökar. Arbete pågår framför allt på gymnasieskolan att identifiera och åtgärda brister i 
arbetsmiljön men insatserna kommer kanske ändå i beaktande av den pressade 
situation som volymökningar innebär att visa sig otillräckliga. Vi behöver samlas kring 
innovativa sätt att tänka kring undervisning och lärande. Den 
organisationsförändring, som just nu pågår i samband med pensionsavgångar i 
skolledningen och som syftar till att skapa ökade förutsättningar för samarbete och 
pedagogiskt ledarskap kan initialt skapa osäkerhet, när nya grupper ska sättas 
samman.   
 
Att följa resultatutveckling utan adekvata instrument medför att mycket av det arbete 
som hade kunna automatiseras måste göras för hand och tar lång tid. 
 
Personal inom gymnasienämndens verksamhetsområden har hög kapacitet när det 
gäller att söka och beviljas statsbidrag och bidrag från EU som ett komplement till den 
kommunala budgeten, vilket medför att utvecklingsarbete, som annars inte hade 
kunnat ske, möjliggörs. 
Utmaning 1. 
Stort antal nyanlända 
ungdomar 
(språkintroduktion) och 
vuxna (SFI) 

Så hanterar vi utmaningen  
För ungdomar som tillhör språkintroduktion (IMSPR) 
har sedan slutet av 2015 upprättats en sluss i 
fritidsgården Annexet, där eleverna placeras och deltar i 
ett särskilt introduktionsprogram under fem veckor. 
Lokaler på Vägga Gymnasieskola för den utökade 
verksamheten sker tillsvidare genom att förflyttningar 
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till lediga lokaler p.g.a. APL kan användas. Teaterlokalen 
i Hus G kommer eventuellt att tas i bruk i ökad 
omfattning och anpassas för traditionell undervisning. 
Det ökande behovet av lokaler kommer att beaktas i 
prospekteringen inför ombyggnationen av Hus F och H 
2016. Grupprum och mindre utrymmen för undervisning 
i Hus B, D, och E är otillräckliga. 
 
För vuxna arbetar vuxenutbildningens ledning för att kö 
och väntetid inte ska uppstå. Under mars månad 2016 
kunde alla med rätt till SFI inte tas emot men fr.o.m. april 
månad sker återigen antagning inom stipulerad tid.  
 
Medel har sökts från det särskilda statsbidraget på 37 
mnkr för att täcka de ökade kostnader som den stora 
tillströmningen av nyanlända har medfört. Det står inte 
klart per 2016-04-07 huruvida medel har beviljats. 

Utmaning 2. 
Rekrytering av 
lärarpersonal 

Så hanterar vi utmaningen  
Följa upp antalet lärarstudenter inom VFU och se över 
hur mottagande sker av lärarstudenter inom 
gymnasieskola och vuxenutbildning. 
 
Använda etablerade kontaktnät vid rekrytering av nya 
lärare. 
 
Skapa en attraktiv arbetsmiljö för lärare, där 
undervisning och kollegialt lärande dominerar 
arbetsinnehållet och administrativa uppgifter som inte 
har bäring på elevers måluppfyllelse minimeras. Se 
utmaning 3. 
 
Noga följa löneutvecklingen inom vuxenutbildningen, 
som inte ingår i statens lärarlönelyft. 

Utmaning 3. 
Spänt arbete bland fr.a. 
bland lärarpersonal på 
Vägga gymnasieskola 

Så hanterar vi utmaningen  
Tydligare organisering av lärare i skolenheter. 
 
Utveckla det pedagogiska ledarskapet och rektorer blir 
chefer enbart för undervisande personal. 
 
Bildande av arbetstidsgrupp som med utgångspunkt från 
AHA-enkät 2014 och tidsstudie 2014 identifierar 
anledningar till stress och spänt arbete samt vidta 
åtgärder för att motverka brister i kommunikation och 
minimera de administrativa uppgifterna för lärare och  
Se också ny AFS 2015:4 ”Föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö”. 
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Utmaning 4. 
Det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Så hanterar vi utmaningen 
Den stora utmaningen är att skapa underlag för 
resultatanalys i närtid så att det blir möjligt att följa 
Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete och för att följa upp valda indikatorer 
inom Kompass Karlshamn i tid för att identifiera 
avvikelser, analysera och därefter vidta åtgärder. 
 
För vuxenutbildningen i Karlshamn gäller detsamma 
samt att också skapa ett gemensamt kvalitetsarbete i den 
nya organisationen som gäller fr.o.m. januari 2016, där 
också entreprenader ingår.  
 
Skolinspektionen har just avslutat sin regelbundna 
tillsyn på gymnasiet och i vuxenutbildningen och rapport 
inväntas som kommer att visa om det blir förelägganden 
inom det här området, vilket var fallet vid förra tillsynen 
2013. 

Nämndens framgångar  
Nämnden har hittills klarat uppdraget att ta emot ett stort antal nyanlända med hög 
kvalitet under de första månaderna vårterminen 2016. 
 
I jämförelse med 2014 är siffrorna för genomsnittlig betygspoäng och genom-
strömning för Vägga Gymnasieskola högre. Andelen elever i vuxenutbildningen som 
upplever att de har nått målen med sina studier ligger på 94%.  
 
Enligt huvudmannaenkäten upplever eleverna på gymnasiet och inom 
vuxenutbildningen arbetsplatsen som trygg.  
 
Såväl gymnasieskola som vuxenutbildning har en hög andel legitimerade och behöriga 
lärare.  
 
Flera statsbidrag eller andra intäkter har beviljats under året som på olika områden 
förstärker den kommunala budgeten: Statsbidrag för APL-utveckling, 
yrkesintroduktion och gymnasieingenjörsutbildning (T4) har beviljats av Skolverket 
och här pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Gymnasieskolan deltar dessutom i ett 
länsövergripande ESF-projekt för samarbete med näringslivet inom tekniska 
utbildningar, Delta Blekinge. Vuxenutbildningen har beviljats 1,2 mnkr inom 
Erasmus+ för kompetensutveckling inom områdena IKT, minska avbrott, ledarskap 
och olika lärstilar ur ett mångkulturellt perspektiv och Business English samt 
statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk yrkesutbildning på gymnasial nivå i 
kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. 
 
Yrkeshögskolemyndigheten beviljade Karlshamns kommun YH-utbildning till 
internationell logistiker. 
ESF beviljade Karlshamns kommun ett projekt för validering av vuxnas kunskaper 
inom restaurang och fastighetsskötsel samt utveckling av en modell för validering 
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2016-2019 i ett samarbete inom länet. 
 

Ekonomiuppföljning och prognos –  
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 41 556 13 674 51 203 9 647 

     

Personalkostnader -111 067 -32 141 -118 999 -7 932 

Övriga kostnader -86 931 -22 484 -88 638 -1 707 

Bruttokostnader -197 998 -54 625 -207 637 -9 639 

     

Nettokostnader -156 442 -40 951 -156 434 8 

 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

Helårsprognosen för gymnasienämnden är en budget i balans med förutsättning att de 
äskade medlen från potten för flyktingar realiseras. 
En viss osäkerhet finns för valet inför höstterminen, elever med särskilda behov samt 
antal nyanlända. 
  
Möjliga effektiviseringar ska enligt verksamhetsplanen redovisas i varje uppföljning. 
Möjliga effektiviseringar som skulle kunna ske under 2016 är: 
 en viss omfördelning av medel för APL och lärlingsutbildning med hänsyn till att 
statsbidrag beviljades för APL, såvida inte dessa medel behöver förstärka 
utvecklingsarbetet för lärlingsutbildning.  
 
Gymnasieskolan kommer att minska personalkostnaderna med 1 tjänst på halvårsbasis. 
 
Översyn av de administrativa resurserna kommer att ske under andra halvåret 2016. 
 
De interkommunala nettokostnaderna kommer att följas noga. 
 
Ledningen för Vuxenutbildningen kommer att undersöka möjligheterna att genomföra 
distansutbildning i egen regi i ökad omfattning inom ramen för budgeten. 
 
Kompetensutvecklingsplan för gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommer att 
utarbetas, där budgeten för verksamhetsutveckling konkretiseras. Vuxenutbildningen 
har små medel för verksamhetsutveckling och under 2016 betalas den största delen av 
insatser för kompetensutveckling med EU-medel.  
Ökade kostnader förväntas för överlappning vid rektorsbyte, där 100 tkr avsattes, men 
kostnaden kommer att utgöra ca 400 tkr. Medel har sökts från potten för flyktingar för 
att förstärka skolledningen, vilket kompenserar. 
 
Gymnasieingenjörsutbildningen har medel i budget för att förstärka statsbidraget. 
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Beroende på hur många som söker kommer här att krävas ytterligare medel.  

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse mot fastställd verksamhetsplan 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas 
 

Nämndsmål: 
Alla elever lär sig och utvecklas så långt 
som möjligt i sin gymnasieutbildning 

Beskrivning av avvikelse:  
Flera av värdena (se punktlista) för de indikatorer som har valts kommer inte att kunna 
följas upp inom rimlig tid, då det verktyg som skulle ge möjligheten, Qlikview, inte 
kommer att tillhandahålla informationen och underlagen. Vi kommer inte kunna 
leverera resultat och basera åtgärder på resultatanalys. 
 

 Genomsnittlig betygspoäng för elever på Vägga gymnasieskola 
 

 Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till högskoleutbildning för 
elever på Vägga gymnasieskola 

 
 Andel elever som uppnått grundläggande behörighet på högskoleförberedande 

respektive yrkesprogram på Vägga gymnasieskola 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Det finns verktyg, Hypernet Analys, kopplade till det elevregistersystem, Extens, som 
används idag men förvaltningen förfogar inte över beslutet att köpa in verktyget. 
 

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

Nämndsmål: 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
erbjuder moderna och attraktiva 
arbetsplatser med professionella och 
engagerade medarbetare 

Beskrivning av avvikelse:  
Enligt skollagen får en medarbetare som saknar legitimation och behörighet för det 
som vederbörande ska undervisa i anställas högst ett läsår. Med den befarade 
lärarbristen i hela landet kan effekten bli att, även om gymnasienämnden lyckas med 
sin målsättning att ligga över rikssnittet när det gäller legitimerade och behöriga lärare, 
alltfler lärare endast får en tidsbegränsad anställning, vilket i sin tur innebär att skolans 
bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse (93 %) blir negativ. 
Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
I konkurrens med andra arbetsgivare handlar det om att vara attraktiv, vilket innebär 
goda lönevillkor och en stimulerande arbetsmiljö, där grunduppdraget kan prioriteras 
och där det kollegiala lärandet och det systematiska kvalitetsarbetet får en 
dominerande roll för skolutveckling. 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi 
 

Nämndsmål: 
Gymnasienämndens verksamheter har en 
hållbar ekonomi 
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Beskrivning av avvikelse:  
Den ekonomiska uppföljningen visar på 0% i avvikelse, vilket är gymnasienämndens 
indikatorsnivå. 
 
Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Inga anpassningar krävs för att nå en budget i balans under förutsättning att medel ur 
extra statsbidrag beviljas. 
 

 
 
 

Tidplan för månadsrapport och resultatrapport januari – mars 2016 
 
2016-04-18 Inlämning av förvaltningarnas ekonomiska månadsrapporter till 

ekonomiavdelningen 
 
2016-04-22 Inlämning av nämndernas beslutade månadsrapporter samt resultatrapporter 

till ekonomiavdelningen 
 
2016-05-03 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2016-05-16 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 
Period: januari – mars 2016 
 

Nämnd: Kulturnämnden 
 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Lena Sandgren 
 

Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
Trots begränsade lokalförutsättningar för Stadsbiblioteket fortsätter Kultur Karlshamns 
verksamhet att utvecklas. Nya målgrupper attraheras, nya metoder utveckla och nya 
verksamhetsområden skapas, till exempel inom bildkonstområdet. 
 
Konsument Karlshamn är etablerade i de nya ändamålsenliga lokalerna. Verksamheten står 
inför en förändring gällande servicenivå och tillgänglighet, särskilt avseende utökade 
öppettider. 

Utmaning 1. 
I befintliga lokaler 
tillgängliggöra bibliotekets 
service och medier för nya 
svenskar, personer med 
funktionsnedsättning samt 
äldre medborgare. 

Så hanterar vi utmaningen  
Vi arbetar på att finna alternativa lösningar för 
grupparrangemang där tillgång till bibliotek är en 
förutsättning, exempelvis förlägga program utanför ordinarie 
öppettider. Så länge vi är tillfälligt lokaliserade i temporära 
lokaler hanterar vi utmaningen på detta vis.  
 
 

Utmaning 2. 
På grund av flytt finns glapp i 
mediebeståndet, vilket 
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. Detta 
genererar luckor i 
mediebeståndet som är svåra 
att ersätta i framtiden. Fler 
lån av andra bibliotek tvingas 
ske genom fjärrlån, vilket 
medför högre 
arbetsbelastning för 
folkbiblioteket i Karlshamn. 

Så hanterar vi utmaningen  
Personalen lägger mer tid på att söka efterfrågad litteratur och 
medier samt fjärrlåna, beställa och skicka tillbaka medier. Så 
länge vi är tillfälligt lokaliserade i temporära lokaler hanterar vi 
utmaningen på detta vis. 

 
 

Utmaning 3. 
Hantera komplexiteten i 
verksamheterna på 

Så hanterar vi utmaningen  
Att se över de dilemman som finns i relation till husets 
aktiviteter, parkeringar, faciliteter, nödutgångar, förråd etc. 

-�29�-



 
Lokstallarna så att olika 
behov kan tillgodoses. 
Utmaning 4. 
Nya förutsättningar och 
ekonomi för 
Energirådgivningen och 
förväntade förändringar i 
uppdraget gällande budget- 
och skuldrådgivning 

 

Så hanterar vi utmaningen  
Det ställs högre krav från Energimyndigheten på den 
kommunala Energirådgivningen. Detta innebär att mer tid 
kommer att behöva läggas på denna för att bland annat delta i 
regionala och nationella aktiviteter som initieras av 
myndigheten respektive den regionala utvecklingsledaren 
(RUL). Verksamheten hanterar kraven på följande sätt: 
 

● Att i samråd med den regionala utvecklingsledaren 
planera relevanta aktiviteter med utgångspunkt i den 
regionala målgruppsprofil som har tagits fram. 
 

● Att aktivt delta i de sammankomster och 
utvecklingsinsatser som initieras regionalt, och lokalt. 

 
● Att engagera sig i och delta vid de nationella insatserna 

som initieras av Energimyndigheten. 
 

Förändringarna i uppdraget kring budget- och 
skuldrådgivningen kommer sannolikt att leda till ökad 
efterfrågan av Konsument Karlshamns tjänster. I dagsläget 
hanteras frågan genom att Konsument Karlshamn 
omvärldsbevakar och håller sig uppdaterade kring de 
regelförändringar som inom kort blir aktuella. Verksamheten 
förbereder sig även på att hantera en ökad efterfrågan på 
ärenden som rör skuldsanering. 

 
 

   

Nämndens framgångar  
Implementeringen av RFID-satsningen på biblioteken fortsätter. 
 
DigiLabb Karlshamns verksamhet börjar ta form genom öppna verkstäder, mobil verksamhet 
och programverksamhet. 
  
Bibliotekets arbete fortsätter för att göra fler digitalt delaktiga. Det handlar exempelvis om att 
ge stöd och hjälp till medborgare vid bibliotekens servicediskar. Biblioteken erbjuder 116,5 
timmar kvalificerad bibliotekarieservice i veckan. 
  
Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena tillgänglig för fler målgrupper. 
Utvecklingen innebär också utmaningar.  
 
Det har skett verksamhetsutveckling inom bildkonstområdet på Lokstallarna genom 
utställningsverksamhet med lokala konstnärer, bildandet av nätverk samt etablering av 
grafittiskola.  
 
Medverkan i Berättarkraft, ett regionalt läsfrämjandeprojekt.  
 
Programverksamheten har genom nya metoder attraherat nya målgrupper.  
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Konsument Karlshamn har etablerat sig i nya ändamålsenliga lokaler. Fortsatt samverkan med 
andra aktörer; föreningar, organisationer, näringsliv och privatpersoner. Fortsatt samverkan 
med andra verksamheter inom kommunen. 

 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
 Helårsbudget 

2016 
Utfall 

Perioden 
Prognos 

helår 
Prognosavvikelse 

helår 

Intäkter 2684 608 2709 25 

     

Personalkostnader -11720 -3212 -11906 -186 

Övriga kostnader -17230 -4561 -17050  180 

Bruttokostnader -28950 -7773 -28956 -6 

     

Nettokostnader -26266 -7165 -26247 19 

 
 

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. 
 

Som helhet en budget i balans. 

 
 
 
 
 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse mot fastställd verksamhetsplan 

 

Relevant verksamhetsmål: 
 
 
 

Nämndsmål: 
 

Beskrivning av avvikelse:  
Här redovisas t ex aktuell uppföljningsinformation.  

 
 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
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Tidplan för månadsrapport och resultatrapport januari – mars 2016 
 
2016-04-18 Inlämning av förvaltningarnas ekonomiska månadsrapporter till 

ekonomiavdelningen 
 
2016-04-22 Inlämning av nämndernas beslutade månadsrapporter samt resultatrapporter 

till ekonomiavdelningen 
 
2016-05-03 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2016-05-16 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 

Period: Januari – Mars 2016 
 

Nämnd:  
Byggnadsnämnd 
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: 
Jan Bremberg 
 

Förvaltningschef: 
Daniel Wäppling 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 

Säkra kontinuerlig personalförsörjning i syfte att klara av tidplaner för verksamhetens 
olika projekt samt anpassa verksamheten för tillfälliga toppar inom enhetens samtliga 
verksamhetsområden: detaljplan, mätning och bygglov.  
 
Omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar med medborgardialog i syfte att minska 
antal överklagade detaljplaner och bygglov.  
 
Klara av kommande effektiviseringar med bibehållen kvalité inom verksamheten. 
 

Utmaning 1. 
 
Att leva upp till aktuella 
tidplaner 

Så hanterar vi utmaningen  
 
Titta på andra sätt att hantera externa utmaningar, såsom 
t.ex. försenade eller felaktiga leveranser från Lantmäteriet. 
Fundera på att ta hjälp av privata aktörer istället. 
 

Utmaning 2. 
 
Att hitta ett effektivt och 
korrekt sätt att tillämpa den 
nya etableringsprocessen 

Så hanterar vi utmaningen  
 
Tydliggöra roller utifrån kompetens och uppdrag i de olika 
processdelarna, så att byggnadsnämndens ansvarsområden 
med stark koppling till olika lagstiftningar inte äventyras. 
 

Nämndens framgångar  
 

Stadsmiljöavdelningen har under årets första tre månader genomfört tre aktiviteter med 
allmänheten. Detta med syfte att öka medvetenhet hos våra medborgare för att på så sätt 
skapa en snabbare och mera rättssäker ärendehantering. (Mäklarutbildning, 
fastighetsägarträff med information om bygglov och detaljplaner, information till PRO). 
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Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 6 880 1 825 6 880 0 

     

Personalkostnader -10 552 -2 341 -10 152 400 

Övriga kostnader -4 126 -1 246 -4 426 -300 

Bruttokostnader -14 678 -3 587 -14 578 100 

     

Nettokostnader -7 798 188 -7 698 100 

 
 

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

 
Kontinuerlig personalförsörjning för att säkra jämnt intäktsflöde. 
 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse mot fastställd verksamhetsplan 

 

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

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

Beskrivning av avvikelse:  
 

Planprogram för Janneberg och Stationsstaden samt fördjupad översiktsplan för Hällaryd 
är i uppstartsskedet. 
 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
 
Stadsmiljöavdelningen inväntar beställning från KS för Janneberg och Stationsstaden. 
Arbetet med fördjupad översiktsplan för Hällaryd startar till hösten. 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 
Period: januari – mars 2016 
 

Nämnd: 
 Fritidsnämnden 
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnad 

Nämndsordförande: 
Andreas Saleskog 
 

Förvaltningschef: 
Daniel Wäppling 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Efter årets första tre månader är underlaget för litet för att med rimlig säkerhet bedöma 
måluppfyllelse medan underlaget för att göra ekonomiska prognoser om utfall är något 
bättre. 
 
Sammantaget bedöms nämnden uppnå ett överskott vid årets slut vilket har sin grund i 
framförallt i effektiviseringsåtgärder under 2015 och rationaliseringar inom organisationen 
under 2016.  
 
Med beaktande av det underlag som finns kommer nämndens verksamhet att positivt bidra 
till måluppfyllelse inom KF:s och nämndens egna prioriterade målområden. 
 
 

Utmaning 1. 
Helhetssyn gällande 
föreningsbidrag 

Så hanterar vi utmaningen 

Nämnden har initierat en analys av de olika stöd som 
föreningar får. Detta har genom beslut i KS utvidgats till att 
gälla hela kommunen. Syftet är att ha ett så rationellt och 
transparent system som möjligt. Bidrar till en ökad 
effektivitet och bättre helhetssyn. 
 
 

Utmaning 2. 
Kompetensförsörjning/attraktiv 
arbetsgivare 

Så hanterar vi utmaningen  
Kommunens tillgång på spetskompetenser inom flera 
områden är viktig både ur ett ekonomiskt och 
organisatoriskt perspektiv. Om inköp av köpta tjänster 
minskar kan resurser frigöras. Nämnden står inför flera 
nyckelrekryteringar under året som på lite sikt både kan 
frigöra resurser och som rätt hanterade kan visa på 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 
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Utmaning 3. 
Samverkan/samplanering 
Kultur, Fritid, Turism 

Så hanterar vi utmaningen 
Verksamhetsområden Fritid, Kultur och turism överlappar 
varandra inom en mängd områden vilket stundtals leder 
till bristande resursutnyttjande. Nämndens verksamhet 
kommer att öka insatserna för att effektivisera och 
samordna de olika områden som berör flera nämnder. 
 

Nämndens framgångar  
En förbättrad helhetssyn med utvecklad samplanering/samverkan kan tydligt ses i 
verksamheten. Ekonomin är under god kontroll och de anpassningar som skedde under 2015 
har kunnat hanteras så att verksamheten fortfarande levererar en hög och jämn kvalitet. 
 
Nämndens satsningar och projekt har gett positivt avtryck på hur Karlshamn uppfattas av 
medborgare och besökare. 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 
Helårsbudget 

2016 
Utfall 

perioden 
Prognos helår 

Prognosavvikelse 
helår 

 
Intäkter 28 791 6 399 28 791 0 

          

Personalkostnader -17 930 -4 266 -17 930 0 

Övriga kostnader -64 224 -13 882 -63 724 500 

Bruttokostnader -82 154 -18 148 -81 654 500 

          

Nettokostnader -53 363 -11 749 -52 863 500 

 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

Fritidsnämnden har en positiv helårsprognos på 500 tkr. främst på parkskötsel och 
föreningsbidrag. Inga anpassningsåtgärder krävs med anledning av marsresultatet. 
Fortsatta löpande rationaliseringar ingår i verksamhetens uppdrag 
 

Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse mot fastställd verksamhetsplan 

 

Relevant verksamhetsmål: 2.2 
Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
 

Nämndmål: 
Fritidsnämnden bidrar till att det finns 
levande, attraktiva och ändamålsenliga 
boendemiljöer för alla 
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Beskrivning av avvikelse:  
Här redovisas t ex aktuell uppföljningsinformation.  

 
Skötsel- och underhållsnivåer finns och följs. 
Använda relevant mätverktyg. 
 
Skötselnivåer kommer förmodligen ej att kunna tas fram under 2016 då detta efter analys 
visat sig vara ett omfattande och tidskrävande arbete som dessutom kräver en betydande 
ekonomisk insats. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Förs över till 2017. 
 

 
 

Tidplan för månadsrapport och resultatrapport januari – mars 2016 
 
2016-04-18 Inlämning av förvaltningarnas ekonomiska månadsrapporter till 

ekonomiavdelningen 
 
2016-04-22 Inlämning av nämndernas beslutade månadsrapporter samt resultatrapporter 

till ekonomiavdelningen 
 
2016-05-03 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2016-05-16 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Resultatrapport nämnd 2016-03-31 
 
Period: Januari – Mars 2016 
 

Nämnd: Tekniska nämnden 
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 
 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
Efter årets första tre månader är underlaget för litet för att med rimlig säkerhet bedöma 
måluppfyllelse medan underlaget för att göra ekonomiska prognoser om utfall är något 
bättre. 
 
Sammantaget bedöms nämnden uppnå ett överskott vid årets slut vilket har sin grund i dels 
gynnsamt väder dels effektiviseringsåtgärder under 2015.  
 
Med beaktande av det underlag som finns kommer nämndens verksamhet att positivt bidra 
till måluppfyllelse inom KF:s och nämndens egna prioriterade målområden. 
 
 

Utmaning 1. 
Vattenförsörjning på lång sikt 

Så hanterar vi utmaningen  
Omtag i vattenverksfrågan ska leda till en helhetssyn där 
hänsyn tas till Karlshamns långsiktiga vattenbehov. 
Reservvattenfrågan och frågan om nytt vattenverk lyfts 
samman och ny inriktning ska beslutas under året. 
 

Utmaning 2. 
Kompetensförsörjning/attraktiv 
arbetsgivare 

Så hanterar vi utmaningen 

Kommunens tillgång på spetskompetenser inom flera 
områden är viktig både ur ett ekonomiskt och 
organisatoriskt perspektiv. Om inköp av köpta tjänster 
minskar kan resurser frigöras. Nämnden står inför flera 
nyckelrekryteringar under året som på lite sikt både kan 
frigöra resurser och som rätt hanterade kan visa på 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 
 

Utmaning 3. 
Ekonomistyrning 

Så hanterar vi utmaningen  
För att bidra till måluppfyllelsen av KF:s mål inom KF:s 
målområde effektiv och innovativ organisation behöver de 
ekonomiska fördelningsmodellerna inom nämndens 
ansvarsområde moderniseras. Detta är påbörjat och sker i 
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dialog med övriga förvaltningar. 
 

Nämndens framgångar  
En förbättrad helhetssyn med utvecklad samplanering/samverkan kan tydligt ses i 
verksamheten. Ekonomin är under god kontroll och de anpassningar som skedde under 2015 
har kunnat hanteras så att verksamheten fortfarande levererar en hög och jämn kvalitet. 
 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
Tekniska nämnden exkl VA-enheten 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 277 013 67 576 277 163 150 

     

Personalkostnader -124 901 -30 234 -123 076 1 825 

Övriga kostnader -226 890 -53 849 -227 865 -975 

Bruttokostnader -351 791 -84 083 -350 941 850 

     

Nettokostnader -74 778 -16 507 -73 778 1 000 

 
VA-enheten 
 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter driften 76 246 19 166 76 246 0 

     

Personalkostnader -20 275 -4 572 -20 275 0 

Övriga kostnader -55 656 -13 071 -55 656 0 

Bruttokostnader -75 931 -17 643 -75 931 0 

     

Intäkter finansen 13 086 793 13 086 0 

     

Kostnader finans -13 401 -752 -13 401 0 

Bruttokostn finans -13 401 -752 -13 401 0 

     

Nettokostnader 0 1 564 0 0 

 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

Inga anpassningsåtgärder krävs med anledning av marsresultatet. Fortsatta löpande 
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rationaliseringar ingår i verksamhetens uppdrag. 
 
För VA:s resultat spelar utfallet av de faktiska kapitalkostnaderna en viktig roll och här 
finns inte tillräckligt underlag för att redan nu bedöma utfallet. En mer säker prognos kring 
det totala utfallet för VA-verksamheten kommer senare under året. Bedömningen är dock 
att verksamheten ska vara i nivå med budget eller bättre vid årets slut. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Efter tre månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårs-
resultatet väntas uppgå till plus 6,9 mnkr vilket är 6,7 mnkr sämre än budget som efter 
tilläggsbudgetering uppgår till plus 13,6 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets budget 
som helhet kommer att lämna ett underskott med 9,4 mnkr. 
 
Det är viktigt att understryka att nämnderna tillsammans gör bedömningen att årets 
effektiviseringskrav på 13 mnkr inte kommer att infrias. Detta är mycket allvarligt 
eftersom det ökar kravet på effektiviseringsåtgärder för åren från och med 2017. 
 
Det är socialnämnden som har det mest besvärligt med högre kostnader för placeringar 
och försörjningsstöd. Det finns risk för att årets budget inte kommer att räcka till årets 
verksamhet. 
 
För finansförvaltningen beräknas överskott med 2,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror på 
bättre finansnetto, lägre kostnad för arbetsgivaravgifter samtidigt som 
pensionskostnaderna blir högre. 
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar. 
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 88 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budgeterad nivå 
som uppgår till 92 mnkr. Till övervägande del beror detta på förseningar i 
kommunstyrelsens exploateringsprojekt Östra Piren. 
 
Som framgår av månadsuppföljningen från bolagen, efter tre månader av år 2016, bedömer 
Karlshamn Energi AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör 
bedömningen att man för år 2016 ska klara ett resultat minst i nivå med vad som 
budgeterats. 
 
Bilagor 
 
1 03 Månadsuppföljning 1603 uppdaterad 160428 
2 Månadsuppföljning för bolagen per 2016-03-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-04-29 Dnr: 2016/1641 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 83 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning mars månad 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Efter tre månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårs-
resultatet väntas uppgå till plus 6,9 mnkr vilket är 6,7 mnkr sämre än budget som efter 
tilläggsbudgetering uppgår till plus 13,6 mnkr. Nämnderna har  rapporterat att årets 
budget som helhet kommer att lämna ett underskott med 9,4 mnkr. 
 
Det är viktigt att understryka att nämnderna tillsammans gör bedömningen att årets 
effektiviseringskrav på 13 mnkr inte kommer att infrias. Detta är mycket allvarligt 
eftersom det ökar kravet på effektiviseringsåtgärder för åren från och med 2017. 
 
Det är socialnämnden som har det mest besvärligt med högre kostnader för placeringar 
och försörjningsstöd. Det finns risk för att årets budget inte kommer att räcka till årets 
verksamhet. 
 
För finansförvaltningen beräknas överskott med 2,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror på 
bättre finansnetto, lägre kostnad för arbetsgivaravgifter samtidigt som 
pensionskostnaderna blir högre. 
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar. 
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 88 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budgeterad nivå 
som uppgår till 92 mnkr. Till övervägande del beror detta på förseningar i 
kommunstyrelsens exploateringsprojekt Östra Piren. 
 
Som framgår av månadsuppföljningen från bolagen, efter tre månader av år 2016, bedömer 
Karlshamn Energi AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör 
bedömningen att man för år 2016 ska klara ett resultat minst i nivå med vad som 
budgeterats. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-04-29 Dnr: 2016/1641 

 
 
 
 
Bilagor 
1 03 Månadsuppföljning 1603 uppdaterad 160428 
2 Månadsuppföljning för bolagen per 2016-03-31 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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MÅNADSUPPFÖLJNING PER 160331 
 
Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 
 
Ekonomisk översikt 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 160331 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomiavdelningen centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter tre månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårs-
resultatet väntas uppgå till plus 6,9 mnkr vilket är 6,7 mnkr sämre än budget som efter 
tilläggsbudgetering uppgår till plus 13,6 mnkr. Nämnderna har rapporterat att årets budget 
som helhet kommer att lämna ett underskott med 9,4 mnkr.  
 
Det är viktigt att understryka att nämnderna tillsammans gör bedömningen att årets 
effektiviseringskrav på 13 mnkr inte kommer att infrias. Detta är mycket allvarligt eftersom 
det ökar kravet på effektiviseringsåtgärder för åren från och med 2017.  
 
Det är socialnämnden som har det mest besvärligt med högre kostnader för placeringar och 
försörjningsstöd. Det finns risk för att årets budget inte kommer att räcka till årets 
verksamhet.  
 
För finansförvaltningen beräknas överskott med 2,4 mnkr mot budget. Avvikelsen beror 
bättre finansnetto, lägre kostnad för arbetsgivaravgifter samtidigt som pensionskostnaderna 
blir högre. 
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar.  
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 88 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budgeterad nivå 
som uppgår till 92 mnkr. Till övervägande del beror detta på förseningar i kommunstyrelsens 
exploateringsprojekt Östra Piren. 
 
Verksamhetsmässig översikt – personal 
Personalchefens analys av resursanvändning och sjukstatistik redovisas nästa gång i 
samband med delårsrapporten efter augusti. 
 
Slutkommentar ekonomisk prognos 
Den sammantagna årsprognosen efter tre månader bedöms uppgå till plus 6,9 mnkr. Detta 
är sämre än den budgeterade nivån som efter beslutad tilläggsbudgetering uppgår till plus 
13,6 mnkr. 
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DRIFTREDOVISNING (tkr)    

Nämnder Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 211 -2 211 0 
Överförmyndarnämnd -3 172 -3 483 -311 
Valnämnd -64 -64 0 
Revision -1 429 -1 429 0 
Kommunstyrelse -152 889 -150 863 2 026 
Festivalkommitté -3 410 -3 410 0 
BUS nämnd -541 733 -541 475 258 
Gymnasienämnd -156 442 -156 434 8 
Kulturnämnd -26 266 -26 247 19 
Teknisk nämnd -74 778 -73 778 1 000 
Teknisk nämnd VA 315 315 0 
Byggnadsnämnd -7 798 -7 698 100 
Fritidsnämnd -53 363 -52 863 500 
Omsorgsnämnd -613 855 -613 855 0 
Socialnämnd -90 422 -90 422 0 
Effektivisering 13 000 0 -13 000 

Summa nämnder -1 714 517 -1 723 917 -9 400 

Summa finansiering 1 728 081 1 730 787 2 706 

    

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 13 564 6 870 -6 694 

      

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -91 642 -87 902 3 740 

 

 

 

Nämndernas arbete med att nå KF mål 

Sammanställning av nämndernas redovisning av de mål där man ser risk för avvikelse 

2016. För ytterligare information se respektive nämnds resultatrapport. 

 

KF Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

KF Verksamhetsmål 1:1: Kommuninvånarna har egenförsörjning 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
KS Ökat inflöde av språksvaga vilket gör det 

svårt att hitta relevanta praktikplatser 
Arbetsmarknadsavdelningen har startat 
samtal med AF om att skapa ett 
arbetsmarknadsprojekt för den här 
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gruppen 
KS 15 personer ska ha anställning på Svenska 

migrationscentret i Svängsta, SMC, under 
2016. Ökning kommer att ske succesivt 
under året med förhoppning om att 15 
personer är anställda sista kvartalet 2016 

Arbetsmarknadsavdelningen har gjort 
upp en plan tillsammans med SMC för 
hur anställningar ska ske under året för 
att nå 15 personer under sista kvartalet 

SocN Vid uppföljning av antal hushåll med 
försörjningsstöd och utbetalt 
försörjningsstöd pekar utfallet på en 
ökning från föregående år. 

Aktiva insatser inom försörjning ex FIA. 
Fortsatta månadsvisa uppföljningar och 
fördjupad analys inom 
försörjningsenheten särskilt med 
inriktning på att andelen barnfamiljer 
med försörjningsstöd ökar. 

 

KF Verksamhetsmål 1:2: Barn och unga lär sig och utvecklas 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
BUS Det föreligger risk för att andelen 

behöriga till något nationellt program i 
gymnasieskolan inte når upp till 
nämndens mål som är 100%, KF 
indikatorsnivå är 90 %. 
Skillnaden mellan kvinnor och män av 
andel behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet befaras vara högre 
än 10 %. 
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans 
åk 9 – skillnad mellan pojkar och flickor 
befaras inte vara mindre än föregående 
år. 

Gemensam rättning och analys av 
nationella prov genomförs under våren 
2016 för både de nationella proven i åk 
6 och år 9 gällande svenska, engelska 
och matematik. 
Genomförda analyser visar elevernas 
styrkor och vad som behöver utvecklas i 
de olika delproven. Denna analys ligger 
till för fortsatt utveckling inom ämnena. 

GN Flera av värdena för de indikatorer som 
har valts kommer inte att kunna följas 
upp inom rimlig tid, då det verktyg som 
skulle ge möjligheten, Qlikview, inte 
kommer att tillhandahålla informationen 
och underlagen. Vi kommer inte kunna 
leverera resultat och basera åtgärder på 
resultatanalys. 

Det finns verktyg, Hypernet Analys, 
kopplade till det elevregistersystem, 
Extens, som används idag men 
förvaltningen förfogar inte över beslutet 
att köpa in verktyget. 
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KF Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

KF Verksamhetsmål 2:1: En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en 

attraktiv och hållbar livsmiljö 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
BN Planprogram för Janneberg och 

Stationsstaden samt fördjupad 
översiktsplan för Hällaryd är i 
uppstartsskedet 

Stadsmiljöavdelningen inväntar 
beställning från KS för Janneberg och 
Stationsstaden. Arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Hällaryd startar till 
hösten. 

 

KF Verksamhetsmål 2:2: Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer 

för alla 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
KS Mark- och boendestrategin är inte 

beslutad om enligt tidigare planering 
Mark- och boendestrategin kommer, 
enligt förslag, att ingå i kommunens 
kommande strategi med insatsområden 
med planerat beslut i september 2016 

FN Skötselnivåer för parker, lekplatser, 
badplatser mm kommer förmodligen ej 
att kunna tas fram under 2016 då detta 
efter analys visat sig vara ett omfattande 
och tidskrävande arbete som dessutom 
kräver en betydande ekonomisk insats 

Förs över till 2017 

 

KF Verksamhetsmål 2:3: Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
KS Arbetet med planerad stor våtmark i Åryd 

är inte fas, markägare är inte positiva och 
går inte att få kontakt med 

Alternativa områden utreds 

 

KF Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika 

möjligheter 

KF Verksamhetsmål 3:2: Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
KS På grund av vakantsatt tjänst som e-

strateg hålls inte den takt i e-utvecklingen 
som är önskvärd 

Högre utvecklingstakt och mer relevanta 
e-tjänster kommer i samband med att 
servicecenter inrättas under våren 2017. 
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KF Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 

organisation 

KF Verksamhetsmål 5:1: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 

professionella och engagerade medarbetare 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
ON  Verksamheten beräknas inte nå målet att 

ha en sjukfrånvaro i nivå med 2013. För 
perioden januari till mars ligger utfallet 
något under 2015 års utfall avseende 
sjukfrånvaro över 14 dagar. För frånvaro 
under 14 dagar ligger utfallet något högre 
än utfallet 2015. 
 

En mer omfattande analys och utfall per 
verksamhet avseende sjukfrånvaro 
lämnas till nämnd i juni månad. 
Projekt BICAB fortlöper enligt plan. 
Implementering av ledarskaps- och 
medarbetarpolicy under 2016. 
Fortsatt arbete i alla enheter i enligt med 
respektive enhets AHA-handlingsplan. 

BUS Sjukfrånvaron dagar/anställd inom 
förskolan (26,5 år 2015) riskerar att 
fortfarande under 2016 vara högre än 
2013. 
Antalet timmar som görs av timanställda 
under året riskerar fortfarande vara 
högre än önskvärt 

Förvaltningen arbetar med 
kvalitetssäkrad personalplanering – KPP 
för att minska sjukfrånvaron och minska 
behovet av timavlönade. 
Framtagande av 
kompetensutvecklingsplan. 
Kontinuerlig uppföljning av behörighet. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

GN Enligt skollagen får en medarbetare som 
saknar legitimation och behörighet för 
det som vederbörande ska undervisa i 
anställas högst ett läsår. Med den 
befarade lärarbristen i hela landet kan 
effekten bli att alltfler lärare endast får en 
tidsbegränsad anställning, vilket i sin tur 
innebär att skolans bidrag till 
kommunfullmäktiges indikatorsnivå (93 
%) blir negativ. 

I konkurrens med andra arbetsgivare 
handlar det om att vara attraktiv, vilket 
innebär goda lönevillkor och en 
stimulerande arbetsmiljö, där 
grunduppdraget kan prioriteras. 

 

KF Verksamhetsmål 5:3: Kommunen har en sund ekonomi 

Nämnd Beskrivning av avvikelse Anpassning/justering för att målet 
KS  Målet angående överskottsgrad på 1 % 

kommer förmodligen inte att uppfyllas 
Alla nämnder måste arbeta för och 
samverka för att hitta effektiviseringar 

 

 

Ulrika Hägvall Lundberg Hans Hyllstedt Anette Ericson 
Tf ekonomichef Chefsekonom Verksamhetscontroller 
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MÅNADSUPPFÖLJNING  FÖR  BOLAGEN PER 2016-03-31

Stadsvapnel och  kommunstyrelsen  tillhanda

Sammanfattning och kommentarer

Ekonomisk översikt

Föreliggande ekonomiska rapport per 2016-03-31 bygger på sifferuppgifter och bedömningar

från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret.

Efter tre månader av år 2016 uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårsresultatet

prognostiseras enligt följande:

Butlgelzøppfäljlzing per 2016-03-31 var] avser drift (mnkr)

Förväntat konc bidr Bokslut Budget Prggnos Avvikelse

enl ägardir 2016 2015 2016 2016 2016

Karlshamn Energi AB 5,5 -2,3 12,1 9,8 -2,3

Karlshamnsbostäder  AB 0,3 18,1 6,5 8,5 2,

Karlshamns Hamn  AB 3,1 9, 6,4 6,4 0,

Karlshamnsfastigheter  AB 0,1 -10,8 -6, -6,0 0,0

Stadsvapnet  AB -14,4 -10,0 -10,0 0,0

Resultat före skatt -0,4 9,0 8,7 -0,3

Investeringstlppfäüning per  2016-03-31  (mnkr)

Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016

Karlshamn Energi AB 35,9 57,5 50,1 -7,4

Karlshamnsbostäder AB 109,1 115,0 100,0 -15,0

Karlshamns Hamn AB 26,8 82,4 82,4 0,0

Karlshamnsfastigheter AB 24,4 10,5 10,5 0,0

Stadsvapnet  AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Sza investeringar 146,0 265,7 243,0 -22,4

Som framgår av sammanställningen, efter tre månader av år 2016, bedömer Karlshamn Energi

AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör bedömningen att man for

år 2016 ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats.
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Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2016 är 2,3 mnkr sämre än budget efter tre månader

av året. Första kvartalet har fjärrvärmeverksamheten haft betydligt högre produktions-

kostnader än budget, vilket beror på lägre leverans från Södra Cell än budgeterat; jämför

utfallet  på  73% med det budgeterade 89,61%. Avvikelsen mot föregående års utfall under

perioden beror främst på detta. Det negativa utfallet har under samma period till viss del

kompenserats av högre försäl j ningsvolyrn på fjärrvärme än budgeterat.

Vindkraften har en positiv avvikelse mot budgeten vilket beror på att delar av vindkraften

leasats ut och därför ger en högre intäkt än budgeterats. Inom elnät har bolaget marginellt

lägre volymer än budgeterat för kvartal l, vilket också bidrar till det negativa utfallet.

Prognosen på helårsbasis påverkas främst av de ökade produktionskostnadema för fjänvärme-

verksamheten under första kvartalet och är därför negativt avvikande mot budget. Till och

med aktuell månad har andelen tjärrvänneproduktion från Södra Cell varit 73%, årsprognos

inmatning i elnätet mot budget 99%, årsprognos tjärrvärmeförsäljning mot budget 101% och

årsprognos elförsäljning mot budget 100%.

Årsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger 2,0 mnkr bättre jämfört med budget efter tre

månader av året. Det är för tidigt att dra för stora slutsatser så här i början av året. Bolaget är

dock ganska övertygade om att räntorna kommer att bli lägre än budgeterat, även om en

nyupplåning på ca 100 mnkr kommer att ske. Hitintills har investeringar gjorts med 22,0

mnkr. Genomsnittlig ränta på bolagets lån är 1,77 % och andel kortfristiga lån ligger på

25,2%.

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2016 ligger efter tre månader på samma nivå som

budget. Under årets första tre månader så har oljelagringen en hög nivå med fulla lager, vilket

ger en stabil grund för verksamheten. RoRo-trafiken har ökat med cirka 10% bland annat

beroende på diskussion kring körtillstånd mellan Ryssland och Polen. När det gäller sågade

trävaror så ligger volymerna i paritet med föregående år. Hitintills i år har bolaget investerat

9,9 mnkr.

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter tre månader av året en årsprognos som ligger lika

mot budget. Arbetet med etapp 5 a löper på som planerat dock lite försenat. Halda Utveck-
lingscentrum/Företagshotell fortlöper och det är ett fortsatt intresse av mindre företag. Detta

projekt marknadsförs på den lokala marknaden.

Positivt för Halda Utvecklingscentrum är bland annat att bolaget kommer att iordningställa

lokaler för Räddningstjänstens deltidsbrandkår i Svängsta mot slutet av sommaren med ett

långsiktigt hyresavtal. Nuvarande ränteläge är fortsatt gynnsamt för bolaget. Genomsnittlig

ränta på bolagets lån ligger på 1,54%.
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KARLSHAMN 25 april 2016

Den totala ekonomiska situationen efter tre månader av 2016 pekar sammantaget på ett

resultat före skatt som är 0,3 mnkr sämre än budget. Bedömningen är dock att koncembidrag

av  planerad storlek kan lämnas till Stadsvapnet AB. Prognosen för 2016 års koncemmässiga

resultat ligger på 8,7 mnkr.

Hans  Hylfsredr Marila Lindslränz

Ekonomichef Ekonomisamordnare
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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 avrapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april 
och augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Bilagor 
 
1 Finansrapport20160430 
 
Beslutet skickas till 
 
Tf ekonomichef, Ulrika Hägvall Lundberg 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-05-24 Dnr: 2016/1976 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-31 123 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Finansrapport per 2016-04-30 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, § 153, framgår att den 
finansiella verksamheten skall avrapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april 
och augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Bilagor 
 
1 Finansrapport20160430 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
 
 
Hans Hyllstedt  
Ekonomichef  
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FINANSRAPPORT 20160430

Låne nr
Långivare/
ändamål Kapitalskuld

Ränta 
20151231

Årssnitt VA 
ränta Amorterat Betald ränta

Återstår att 
betala Helårs prognos Tecknat/ Förfaller

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

B23419 Kommuninvest

463 Ers lån 456 30 000 000 0,15% 45 000 rörlig 0 11 250 33 750 45 000 Löpande fr 2009-10-08

465 0 2,88% 0 bunden 0 213 600 0 213 600 Konv 2016-02-21, ersätter lån 452
466 Nyupplån. investeringar 70 000 000 2,89% 2 023 000 bunden 505 750 1 517 250 2 023 000 Konv 2020-06-11, nyupplåning juni 2013
469 Nyupplån investeringar 25 000 000 -0,08% -20 750 rörlig 0 -11 687 10 000 10 000 Konv 2016-04-29 3 mån Stibor. Fr 2015-04-28
470 Ers lån 464,436 28 000 000 -0,14% -40 040 rörlig -10 232 10 000 10 000 Konv 2016-05-12. Fr 2015-05-12

708 681 2 545 250 3 864 600

SUMMA Helårsberäknade lån 213 000 000 500 000

Helår prognos 3 864 600
Betalt 708 681
Periodiserat 4/12 1 217 000

Genomsnittsränta 1,81%

Andel lån per långivare Belopp Andel Förfaller Belopp Andel som förfaller per år

Kommuninvest 153 000 000 71,83% 2015 0 0 Sagt upp lån 436. Lån 464 återupplånas
Handelsbanken 60 000 000 28,17% 2016 53 000 000 0,248826291 Sagt upp lån 465. Lån 469,470 återupplånas
Totalt 213 000 000 100,00% 2018 30 000 000 0,14084507

2 019 30 000 000 0,12317698

TOTAL LÅNESKULD 213 000 000 2020 70 000 000 0,328638498
varav bundna lån 130 000 000 löpande* 30 000 000 0,14084507
andel bundna lån 61%
Amortering enl plan 0
Amortering utöver plan 30 000 000 SUMMA 213 000 000 1
Genomsnittlig låneränta: 1,81%

Årsamortering enl plan 2015= 500 000kronor

LIKVIDITET
Banktillgodohavande 30/4 79 120 271
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 att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med tacksamhet ta emot gåvan  
 
Sammanfattning 
 
Byggnaden uppfördes av folkskolläraren Sixten Bjärlund. När han gick i pension köpte 
dåvarande rektorn Hilding Ockelman byggnaden av Bjärlund och använde den som garage. 
Nuvarande ägare till byggnaden är Ockelmans döttrar Agneta Möller och Ylva Arnman, 
vilka överlåter byggnaden till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Gåvobrev - Hästaryd 25:1 gåvobrev 
2 karta 
 
Beslutet skickas till  
 
Fastighetsenheten 
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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  
 
Sammanfattning 
 
Byggnaden uppfördes av folkskolläraren Sixten Bjärlund. När han gick i pension köpte 
dåvarande rektorn Hilding Ockelman byggnaden av Bjärlund och använde den som garage. 
Nuvarande ägare till byggnaden är Ockelmans döttrar Agneta Möller och Ylva Arnman, 
vilka överlåter byggnaden till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Gåvobrev - Hästaryd 25:1 gåvobrev 
2 karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsenheten 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-03-17 Dnr: 2015/1168 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19 95 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 90 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Mottagande av gåva - byggnad inom Hästaryd 25:1 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med tacksamhet ta emot gåvan  
 
Sammanfattning 
 
Byggnaden uppfördes av folkskolläraren Sixten Bjärlund. När han gick i pension köpte 
dåvarande rektorn Hilding Ockelman byggnaden av Bjärlund och använde den som garage. 
Nuvarande ägare till byggnaden är Ockelmans döttrar Agneta Möller och Ylva Arnman, 
vilka överlåter byggnaden till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Gåvobrev - Hästaryd 25:1 gåvobrev 
2 karta 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsenheten 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson Susanne Norlindh 
Kommundirektör Mark- och exploateringsingenjör 
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Till

Karlshamns kommun

//ég Rådhuset

374 81 Karlshamn

Gåvobrev  -  överlåtelse  av  byggnad  på  ofri grund

Härmed överlåtes garagebyggnad (markerad på karta nedan) till Karlshamns kommun.
Garagebyggnaden är belägen inom fastigheten Karlshamn Hästaryd 25:  1,  Hästaryds skola.

Överlåtelsen sker vederlagsfritt. Karlshamns kommun tillträder byggnaden omedelbart vid

överlåtelseti dpunkten. N ycke] överlämnas då gåvan tagits emot av kommunfullmäktige.

Byggnaden uppfördes av folkskolläraren Sixten Bjärlund. När han gick i pension köpte

dåvarande rektorn Hilding Ockelman byggnaden av Bj ärlund och använde den som garage.
Nuvarande ägare till byggnaden är Oclcelmans döttrar Agneta Möller och Ylva Amman.
Överlåtarna garanterar genom påskrift av detta gåvobrev sin äganderätt till byggnaden.

ondatum C?-’*’2§lz..M,, Z’--5/'4 0/ --

Agneta Möller

l  2

Kontaktperson

Agneta Möller
Göran Perssons väg 43

l7l 55 Solna

08-837055

073 6-5 5463 0 
-�58�-



Byggnad på ofri grund, Hästaryds skola

1:1000
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra taxan i AAK-hallen till samma taxa som Vägga Ahallen för föreningar som faller 
under taxegrupp 1 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden föreslår efter förslag från Carlshamns Innebandyklubb -85, att man inför 
samma taxa i AAK-hallen som i Vägga A-hall. 
 
Hyrorna är i dagsläget: 
Vägga A-hall, 54 kr/timme, måndag-fredag samt 88 kr/timme lördag-söndag. 
AAK-hallen, 166 kr/timme måndag-söndag. 
 
Fritidsnämnden föreslår att föreningar som faller under taxeklass 1 betalar 
samma summa i AAK-hallen som i Vägga. 
 
Intäkter 2015 för Vägga A-hall 115 000 kr. AAK-hallen 175 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 27/2016 Ändring taxa i AAK-hallen 
2 Förslag om förändring av taxa 
 
Beslutet skickas till 
 
Carlshamns Innebandyklubb -85 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra taxan i AAK-hallen till samma taxa som Vägga Ahallen för föreningar som faller 
under taxegrupp 1 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden föreslår efter förslag från Carlshamns Innebandyklubb -85, att man inför 
samma taxa i AAK-hallen som i Vägga A-hall. 
 
Hyrorna är i dagsläget: 
Vägga A-hall, 54 kr/timme, måndag-fredag samt 88 kr/timme lördag-söndag. 
AAK-hallen, 166 kr/timme måndag-söndag. 
 
Fritidsnämnden föreslår att föreningar som faller under taxeklass 1 betalar 
samma summa i AAK-hallen som i Vägga. 
 
Intäkter 2015 för Vägga A-hall 115 000 kr. AAK-hallen 175 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 27/2016 Ändring taxa i AAK-hallen 
2 Förslag om förändring av taxa 
 
Beslutet skickas till 
 
Carlshamns Innebandyklubb -85 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-04-13 Dnr: 2014/4111 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19 100 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 89 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Ändring taxa i AAK-hallen 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra taxan i AAK-hallen till samma taxa som Vägga Ahallen för föreningar som faller 
under taxegrupp 1 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsnämnden föreslår efter förslag från Carlshamns Innebandyklubb -85, att man inför 
samma taxa i AAK-hallen som i Vägga A-hall. 
 
Hyrorna är i dagsläget: 
Vägga A-hall, 54 kr/timme, måndag-fredag samt 88 kr/timme lördag-söndag. 
AAK-hallen, 166 kr/timme måndag-söndag. 
 
Fritidsnämnden föreslår att föreningar som faller under taxeklass 1 betalar 
samma summa i AAK-hallen som i Vägga. 
 
Intäkter 2015 för Vägga A-hall 115 000 kr. AAK-hallen 175 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 27/2016 Ändring taxa i AAK-hallen 
2 Förslag om förändring av taxa 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Carlshamns Innebandyklubb -85 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-04-13 Dnr: 2014/4111 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-03-17 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15 – 15:25, ájournering 14:35-14:50 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M), t.o.m. §§ 21 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) tjg för Vakant (S) 
Emma Mattsson (S) tjg för Mikael Erdtman (S) 
Mohamed Albuhaisi (L) tjg för 
Artur Hulu (M) tjg för 

Henrik Häggblad 
Magnus Sandgren 

(C) 
(M) fr.o.m.§§ 22 

 

Närvarande 
ersättare: 

Artur Hulu (M) §§ 20-21, Magnus Arvidsson (M) §§ 20-32, Gertrud 
Solding (SD) §§ 20-32, Thomas Johansson (S) §§ 20-32, Gun Hedlund 
(MP) §§ 20-32 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 20-32, gatu- och parkchef Marie 
Louise Svensson Wickström §§ 20-25, fritids- och simhallschef Thomas 
Nilsson §§ 20-32, ekonom Lisbeth Sunesson §§ 20-21, distriktsidrottschef 
Blekinge Idrottsförbund Patrik Nilsson § 20, idrottskonsulent SISU Per-
Henric Lindersson § 20, sekreterare Christina Svensson §§ 20-32 

 

 

Utses att justera: Christer Martinsson  

Paragrafer: §§ 20-32 

Justeringsdatum:  2016-03-23 

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

Christer Martinsson 
 

 

  
 

  

-�64�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-03-17 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 

Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-03-17   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-04-14 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-03-17 

sid 3 av 3 

 
§ 27 Ändring taxa i AAK-hallen, 2014/4111 

 
Fritidsnämndens beslut 

 
att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxan i AAK-hallen till samma taxa som Vägga A-
hallen för föreningar som faller under taxegrupp 1 
 

Sammanfattning 
Ett förslag har inkommit från Carlshamns Innebandyklubb -85, att man inför samma taxa 
i AAK-hallen som i Vägga A-hall. 
 
Hyrorna är i dagsläget: 
Vägga A-hall, 54 kr/timme, måndag-fredag samt 88 kr/timme lördag-söndag. 
AAK-hallen, 166 kr/timme måndag-söndag. 
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till att föreningar som faller under taxeklass 1 betalar 
samma summa i AAK-hallen som i Vägga. 
Intäkter 2015 för Vägga A-hall 115 000 kr. AAK-hallen 175 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Carlshamns Innebandyklubb -85 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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KARLSHAMNSKOMMUN
SAMHALLSRYGGNADSFORVALTNINGEN

Till Fritidsnämnden

Förslagatt ändra halltaxorna i AAK-hallen

1dag är det olika taxor i kommunens två sk A-hallar, nämligen Väggahallen och AAK-hallen. Dessa två

hallar har fullmått 20x 40m och är de två bästa hallarna ur de flesta aspekterna i kommunen.

Det är dock stor skillnad på hallhyrorna dem emellan .

Vägga : 54kr under vardagar respektive 88 kr vid helg per timme..

AAK: 166 kr under hela veckan per timme.

Vårt förslag är att man inför samma taxa i AAK som i Vägga A, så att man inte "straffas" ekonomiskt

när man väljer/tvingas vara i AAK av praktiska/idrottsliga skäl jmf med kommunens övriga hallar.

Mvh

Carlshamns Innebandyklubb-85

Gm Kent Yxell

kent@bwm.se

0708364190

CARLSHAMNS

Gie
INN-EBANDY
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
  
att ge Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra byggnation av hela  
etapp 5, enligt framlagd redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 mnkr för etapp 5A och 
125 mnkr för etapp 5B samt  
 
att såsom för egen skuld medge ut utökning av borgensramen för Karlshamnfastigheter AB:s 
låneförpliktelser med 156 mnkr från dagens 370 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har tidigare, 2014-04-07 § 47, beslutat att genomföra etapp 5A på 
Östra Piren.  Etappen 5B som skulle behandlas vid senare tillfälle. Hela etappen 5 
innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt konsertlokal.  
 
Stadsvapnet har nu, efter Karlshamnsfastigheters förslag, beslutat föreslå att hela etappen 5 
(5A och 5B) genomförs i ett byggprojekt.  
 
Den sedan tidigare beslutade etappen kommer kosta 175 mnkr mot tidigare beräknat och 
beslutade 144 mnkr. Etapp 5B är kostnadsberäknad till 125 mnkr och inkluderar då 
konsertlokal för 300 personer, varför hela projektet beräknas till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Investering KFAB 
2 Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - Byggnation av etapp 5 a på Östra Piren 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att projektets etapp 5a och 5b erbjuds till marknadens 
aktörer. 
 
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till Stadsvapnets förslag. 
 
Ted Olander (MP) yrkar avslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Stadsvapnets förslag mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat enligt Stadsvapnets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Tf ekonomichef, Ulrika Nordén Johansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-05-27 Dnr: 2014/1243 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-31 133 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Byggnation av etapp 5 b och tillägg för etapp 5 a, Östra Piren 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
  
att ge Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra byggnation av hela  
etapp 5, enligt framlagd redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 mnkr för etapp 5A och 
125 mnkr för etapp 5B samt  
 
att såsom för egen skuld medge ut utökning av borgensramen för Karlshamnfastigheter AB:s 
låneförpliktelser med 156 mnkr från dagens 370 mnkr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har tidigare, 2014-04-07 § 47, beslutat att genomföra etapp 5A på 
Östra Piren.  Etappen 5B som skulle behandlas vid senare tillfälle. Hela etappen 5 
innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt konsertlokal.  
 
Stadsvapnet har nu, efter Karlshamnsfastigheters förslag, beslutat föreslå att hela etappen 5 
(5A och 5B) genomförs i ett byggprojekt.  
 
Den sedan tidigare beslutade etappen kommer kosta 175 mnkr mot tidigare beräknat och 
beslutade 144 mnkr. Etapp 5B är kostnadsberäknad till 125 mnkr och inkluderar då 
konsertlokal för 300 personer, varför hela projektet beräknas till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Investering KFAB 
2 Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-07, § 47 - Byggnation av etapp 5 a på Östra Piren 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Karlshamnsfastigheter AB 
Ekonomichefen 
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Karlshamns kommun • Kommunstyrelsen 

Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454 -81100 · Fax +46 454-81040 
E-post: kommunstyrelsen@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 

 

 

  
  

 
 

 
 
Stadsvapnets styrelse har sammanträtt tisdagen den 24 och torsdagen den 26 
maj för att besluta om Karlshamnsfastigheters begäran om ytterligare 
borgensförbindelse för att kunna genomföra etapp 5A och 5B i ett byggprojekt. 
 
 
Styrelsen beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
 
att ge Karlshamnsfastigheter i uppdrag att genomföra byggnation av hela  
etapp 5, enligt framlagd redovisning, vilket inkluderar ytterligare 31 mnkr för 
etapp 5A och 125 mnkr för etapp 5B samt 
 
att såsom för egen skuld medge ut utökning av borgensramen för 
Karlshamnfastigheter AB:s låneförpliktelser med 156 mnkr från dagens 370 
mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
 
Per-Ola Mattsson  Hans Hyllstedt 

                   Ordförande   Vice VD 
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Underlag för beräkning av antal personer i etapp 5 

Om tillväxt och hållbarhet 

Under några årtionden har diskussionen om det ekonomiska tillväxtbegreppet i den allmänna 
debatten i större utsträckning handlat om dess baksidor som negativ inverkan på miljön och 

sociala orättvisor och inte bara om de fördelar som begreppet också förknippas med. Det finns 

en levande debatt i samhället som ifrågasätter den okontrollerade tillväxten som lånar av 

framtidens generationer på ett ansvarslöst sätt och för många unga människor är detta viktiga 

frågor som de engagerar sig i genom olika föreningar.  

Samtidigt framstår den ekonomiska tillväxten som välfärdsgenererande och det är tack vare 

den som vi har en så pass hög levnadsstandard i vår del av världen. Klart är i alla fall att 

begreppet ekonomisk tillväxt är komplicerat och har många infallsvinklar.  

Den goda levnadsstandard som tillväxt möjliggör är nödvändig för att tillräckligt många 
människor ska bry sig om miljön. Dessutom är den teknikutveckling som är både orsak till 
och resultat av tillväxt det viktigaste verktyget för en förbättrad miljö. Därför är risken stor att 
det internationella miljöarbetet står och stampar så länge den globala ekonomin gör det. 

Strävan efter tillväxt är inte problemet i samhället utan verktyget för att komma tillrätta med 
orättvisor och att ställa om till en miljömässigt hållbar framtid. De som tror att ekonomisk 
tillväxt står i motsatsförhållande till ett jämställt och miljövänligt samhälle har inte svaret på 
hur vi ska få resurser till att utveckla Sverige till ett ännu bättre land. 

Företag i Karlshamn 

Andelen småföretag i Blekinge som anser att kapacitet i nuvarande lokaler är ett stort 
hinder för tillväxt ökar (10,9% 2014) 

I Karlshamn finns det ca 1600 småföretag (0-49 anställda), 10,9% av dem är 174 företag. 
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SCB 

Bruttonationalprodukten (BNP) är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. Den 
beskriver storleken på ett lands ekonomi och hur den har förändrats över tid. Om vi tittar 
tillbaka i tiden kan vi se att svensk ekonomi har haft både rekordår och kriser. 

2015 uppgick Sveriges BNP till 4 155 miljarder kronor, en ökning med 4,1 procent jämfört 
med året innan. Totalt sett har den svenska ekonomin, eller Sveriges BNP, vuxit i stadig takt 
sedan 1950. Det året var summan av alla varor och tjänster i Sverige drygt 700 miljarder 
kronor mätt i dagens penningvärde. Det betyder alltså att storleken på Sveriges ekonomi mer 
än femdubblats. 

Tillväxtverket 

Tillväxtviljan är relativt hög i Blekinge län. 70 procent av småföretagen i länet vill växa. 

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag. Hur konkurrenskraftiga de är beror i hög grad på 
företagen själva. Av stor vikt är dock också den miljö som företagen verkar i — vilka 
ramvillkor och resurser som finns att tillgå på den plats där de bedriver sin verksamhet. 

Ett ökat samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling kan öka attraktionskraften 
för företag och medborgare och stärka tillväxten. De förutsättningar och förhållanden som 
skapas i den fysiska planeringen påverkar företagens konkurrenskraft och möjlighet att 
utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. 

Regionalt tillväxtarbete är den praktiska hanteringen av den regionala tillväxtpolitiken. Målet 
för politiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft. 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser  

I regeringens nationella strategi för regional tillväxt och attraktivitet 2014-2020 framhålls det 

behovet av att fortsätta utveckla framförallt den lokala nivåns arbete för attraktiva miljöer. 

Satsningar på attraktivitet kan i svensk politik alltmer ses som en tilltro till att det lokala 

samhället kan påverka sin tillväxt/livskraft.  

Varför är attraktivitet viktigt? Den tilltagande globaliseringen förändrar villkoren för regioner 

att påverka sin egen utveckling. Tillväxtanalys menar att denna förändring får olika 

konsekvenser för kommuner eller regioners egna handlingsutrymmen och vad man kan 

påverka. Ett sätt att hantera den förändring som globaliseringen medför är att satsa mera på 

frågor som berör platsens attraktivitet. Attraktivitet handlar om att på olika sätt försöka göra 

platsen där man bor mera attraktiv för dem som bor där, men också om att bygga en plats som 

är tilltalande för andra.  

Platsens attraktivitet blir en allt viktigare faktor för att attrahera företag och boende. Ur ett 

kommunalt perspektiv kan det därför handla om att hävda sig i konkurrens med andra 

kommuner. Det gäller att attrahera företag och investeringar till kommunen och att locka till 

sig nya invånare eller besökare, och inte minst att få ökade skatteintäkter.  

Ur ett företagsperspektiv innebär globaliseringen att företagen förlägger sin produktion av 

varor och tjänster till orter där komparativa fördelar kan nås. Det handlar ofta om 

kostnadsfördelar och/eller tillgång till kompetens.  

Utvecklingen mot ökad globalisering, ökad rörlighet och urbanisering innebär ökade krav på 

det lokala. Den lokala platsen blir, paradoxalt nog, allt mer betydelsefull. Å ena sidan kan 

företag förlägga sin varu- eller tjänsteproduktion i princip var som helst i världen. Å andra 
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sidan är företagen beroende av att kunna säkra tillgången på kvalificerad arbetskraft. Även om 

arbetskraften idag, generellt sett, är mer rörlig än tidigare så finns dessa mer eller mindre 

tillgängliga i en lokal miljö. En region eller plats som antas kunna attrahera ”rätt” arbetskraft 

med hög kompetens har en konkurrensfördel gentemot en region med svårigheter att kunna 

attrahera kompetent arbetskraft. Särskilt med tanke på de allt mer ökade kraven på kompetens 

blir detta förmodligen detta en allt viktigare aspekt för företag och regioner i den 

internationella konkurrensen.  

En kommun eller region kan därför i viss utsträckning påverka sin egen konkurrensförmåga 

genom att arbeta med sin egen attraktivitet för boende, besökare och företag.  

Tabell 1 Faktorer som har betydelse för attraktivitet; Telemarksforsking; programteori för 

attraktivitet, TF- notat nr 13/2013. 

 Näringsliv   Besökare  Boende  

Attityder, 

förväntningar  

Attityd till ett ställe 

att bedriva företag 

på  

 
Attityd om ett ställe att 

besöka  
Attityd om ett ställe 

att bosätta sig på  

Areal och fastigheter  
Näringslivsarealer 

Lokaler 

Företagsbyar  

 Mark för fritidshus Befintliga 

fritidshus 

Övernattningskapacitet  

Lediga tomter 

Bostäder 

Tillgänglighet  

Kulturutbud, nöjen, 

service mm  

Tillgång till 

förrättningstjänster 

Service 
FoU 
Arbetskraft  

 

Naturupplevelser Friluftsliv 
Kulturutbud 
Sport och fritidsaktiviteter  

Kommunal service, 
barnomsorg, skola, 

äldreomsorg 

Vacker natur 
Friluftsliv  

Kulturutbud  

Sport och 
fritidsutbud  

Identitet och kultur, 
ex samarbets- och 
utvecklingskultur  

Nätverk 
Kluster 
Innovationsklimat  

Samarbete 

näringsliv- kommun  

 
Gästfrihet Service  

Samarbete mellan 

turistföretag/besöksnäring 

Destinationsutveckling  

Lokal identitet 

Gästfrihet Tolerans 

Samarbets- 
anda Utvecklings-
kultur  

Källa: Telemarksforskning:programteori för attraktivitet, TF-notat nr 12/2013  

Kairos Future 
Behöver vi tillväxt? Och kan tillväxten vara hållbar i bemärkelsen socialt och ekologiskt 
hållbar? Vi menar att svaret på den första frågan är ja. Samhället och inte minst finansieringen 
av den offentliga sektorn bygger på tillväxt. 

Att attrahera talang och kapital är ett måste för kommuners tillväxt i det allt mer 
specialiserade samhälle vi går till mötes. Ett samhälle där ”tankar och tänkande” är den nya 

produktionsfaktorn. 

Var svenskarna bor och försörjer sig kommer att påverka organiseringen av den regionala 
nivån i högsta grad. Och den möda som idag läggs ned på regional nivå med diverse försök att 
skapa tillväxt i runt om i landet kommer att påverka var i landet människor kan finna sin 
försörjning i framtiden. 
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Några exempel 

Appcorn  

Årets Gasell i Blekinge 2015 (= Blekinges snabbast växande företag) 
Bedömd dubblerad omsättning 2020. Minst 30 anställda (ökning med 15 pers).  

The Station  
Bedömd dubblerad omsättning 2020. Minst 30 anställda (ökning med 20 pers).  

Fördelning av 750 arbetsplatser 

Näringslivet     60%  450 platser 
Akademi och eftergymnasial utbildning  20% 150 platser 
Offentlig verksamhet   20% 150 platser 

Kort rapport från Media Evolution i Malmö (2016-05-25) 

Från beslut till färdigt hus tog det drygt 2 år under dessa två år sålde man in plats för 500 
personer i ett liknande koncept. 

Det man ser i Malmö är att antalet ensamföretagare ökar konstant. Företag vill inte anställa 
utan kräver att man startar eget och så köper man in konsult tid istället. 

I Malmö ligger prisnivån 1800 kr högre per person och månad än vad vår kalkyl har som 
beräkningsunderlag. 

Status Digitala Lärmiljöer 

Sammanfattning av nuläget inom initiativet digitala lärmiljöer 

Styrkor Svagheter 

Kontaktnät 
Skolon 
Känd aktör inom digitala lärmiljöer 
BTH 
Insikter 

Avsaknad konkreta projekt 
Få medlemmar som idag utvecklar digitala 
resurser för lärande 
Resurser 
Inget uttalat fokus på digitala lärmiljöer på 
BTH 
Engagemang och samverkan med Blekinges 
skolor/kommuner 

Möjligheter Hot 

Effektiv utveckling av digitala lärresurser 
Professur på BTH 
Samverkan med Kristianstad 
Regionalt Digitalt Pedagogiskt Centrum 
PRiMER 
Skolon app granskning 
Göra Blekinges skolor ledande i landet på att 
använda digitala lärresurser och även vara en 
aktiv del i test och utveckling av nya 
lösningar 

Dåligt fungerande ekosystem i för digitala 
lärresurser. Svårt för nya aktörer att tjäna 
pengar. 
Vi uppfattas som bara snack och ingen 
verkstad.  
Andra hinner före 
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Relationskartan ovan beskriver olika aktörer relevanta för digitalt lärande och hur stark
relation vi har till dem (Grön=stark, Gul=måttlig, Vit=någon kännedom).

Utmaningar - nästa steg?

Hur tar vi initiativet digitala lärmiljöer till nästa nivå som bid rar till bättre lärande och
digitalisering i Blekinges skolor. Och samtidigt driver tillväxt och etablering av aktörer som
utvecklar digitala lär - resurser

Kan vi skapa delaktighet i skolor i hela Blekinge för att kunna erbjuda en intressant
test och utvec klings miljö till företag?

Hur stärker vi den akademiska kopplingen och existensen av digitalt lärande på BTH?

Kan vi skapa en miljö med processer och förmågor som gör det
snabbar/enklare/effektivare att gå identifierat behov/idé till färdiga digitala lär -
r esurser?

Karlshamn 2016 - 05 - 26

Samuel Henningsson

-�84�-



Kommunkoncernen Totalt, tkr 2016-05-31

Beräknade investeringsutgifter för hela kommunkoncernen.

2016 2017 2018 2019 2020 Totalt

Investeringar 426 881 640 566 709 990 619 431 607 985 3 004 853

Avskrivningar -186 964 -208 007 -223 109 -241 419 -267 771 -1 127 271

Resultat 30 334 22 424 23 417 21 377 21 784 119 335

Långfristig skuld 1 564 870 1 819 201 2 194 674 2 378 489 3 199 550 1 634 680

Självfinansieringsgrad 41% Årens resultat 119 335
Avskrivningar 1 127 271

Uppskattat lånetak (försiktigt) 3 300 000 Investeringar -3 004 853
Förändring lån 1 634 680
Förändring rk 123 567

Kvar att utnyttja 2021 295 147 Totalt 0

rk=rörelsekapital
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 87

Kommunfullmäktige 2014-04-07

§ 47 2014/1243

Byggnation av etapp 5 a på Östra Piren

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna genomförandet av etapp 5 a enligt framlagd redovisning till en beräknad
kostnad om 144 mnkr

att såsom för egen skuld medge en utökning av borgensramen för Karlshamns-
fastigheter AB:s låneförpliktelser med 144mnkr från dagens 226 rnnkr till 379 mnkr
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Reservation

Lars Jeppsson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Stadsvapnet i Karlshamn AB har beslutat att föreslår ett genomförande av etapp 5 a
på Östra Piren enligt framlagd redovisning till en beräknad kostnad om 144nmkr samt
en utökning av borgensramen för KarlshamnsfastigheterAB:s låneförpliktelser med 144
mnkr till sammanlagt 370 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beflntliga fastigheter är sedan en tid tillbaka uthyrda till 100% eller i något fall nästan
100%. Utvecklingen av NetPort Science Park skall möjliggöra utveckling av fler företag
och att dessa företag kan expandera. Skall målen som är satt till 2020 kunna infrias så
behöver fastighetsbeståndet utökas. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen är det
nu nödvändigt att bygga ytterligare en etapp, vilken kallas 5 a. Med en bruttoarea på
6000 kvadratmeter.

Etapp 5 a innehåller dels en allmän del med projekterad bio och restaurang samt ev. ett
mindre gym. Entr&Iär utformad som ett torn vilket symboliserar både den rustik som
funnits i hamnen med kranar och stora maskiner men också en symbol för det lotstorn
som en gång funnits i•området. Tornets två övre våningar skall vara bokningsbara för
både företag och allmänhet.

Beslutsunderlag

Stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll 2014-03-04 § 17
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-25, § 65.

Jäv

Tommy Larsson (V) anser sigjävig och deltar inte i handläggningen av ärendet.

0
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 4 88

Kommunstyrelsen 2014-03-25

Forts § 47

Yrkanden

Jan-Åke Berg (S) med instämmanden av Sven-Åke Svensson (S), Kenneth Hake (S),
Paul Hedlund (FP) och Eva Olsson Bengtsson (V) yrkar bifall till komrnunstyrelsens
förslag.

Ingrid Ågård (MP) yrkar att känslig utrustning lyfts upp till plan över markplan, att
solenergi tas tillvara på taket (kan Coop så kan vi) samt att bio och restaurang stryks till
förmån för de som redan fmns.

Kenneth Hake (S) yrkar avslag på Ingrid Ågårds (MP) tilläggsyrkande.

Lars Jeppsson (K) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Proposition 1

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars Jeppssons
(K) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Proposition 2

Ordföranden ställer därefter proposition på Ingrid Ågårds (MP) tilläggsyrkande och
Kenneth Hakes (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Ingrid
Ågårds (MP) tilläggsyrkande.

Protokollet ska skickas till

Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
 
att de nya bestämmelserna börjar gälla 2016-08-01 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att utse Magnus Gärdebring till oppositionsråd from 2016-08-01. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande arvodesbestämmelser har använts under lång tid och genomgått många 
justeringar, vilket fått till följd att de är svårtolkade. Nytt centralt avtal om omställning- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda är också antaget i kommunen vilket påverkar 
innehållet i arvodesbestämmelserna. 
 
De nya arvodesbestämmelserna är lättare att överskåda och tolka. Det innebär också en 
betydligt minskad administrativ hantering, med fler fasta arvoden och mindre antal 
begärda ersättningar för sammanträden samt förlorad arbetsinkomst. 
 
Förslaget är i allt väsentligt kostnadsneutralt jämfört med nuvarande reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda2 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen och Netpublicator 
Administrativ chef, Jens Odevall  
Samtliga nämndsekreterare 
Löneenheten 
Personalchef, Jonas Jönsson 
Samtliga kommunala bolag och kommunalförbund 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-05-24 Dnr: 2016/1983 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-31 125 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
 
att de nya bestämmelserna börjar gälla 2016-08-01 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande arvodesbestämmelser har använts under lång tid och genomgått många 
justeringar, vilket fått till följd att de är svårtolkade. Nytt centralt avtal om omställning- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda är också antaget i kommunen vilket påverkar 
innehållet i arvodesbestämmelserna. 
 
De nya arvodesbestämmelserna är lättare att överskåda och tolka. Det innebär också en 
betydligt minskad administrativ hantering, med fler fasta arvoden och mindre antal 
begärda ersättningar för sammanträden samt förlorad arbetsinkomst. 
 
Förslaget är i allt väsentligt kostnadsneutralt jämfört med nuvarande reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda2 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen och Netpublicator 
Administrativ chef 
Samtliga nämndssekreterare 
Löneenheten 
Personalchef 
Samtliga kommunala bolag och kommunalförbund 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF §  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser om ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda

Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen, d.v.s. 

ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder, politiska samordnare samt 

revisorer.  

1:a kapitlet gäller för förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat 

årsarvode.  

2:a kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode och därvid 

fullgör uppdrag på mindre än 40 % av heltid.  

3:e kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller årsarvode och därvid fullgör uppdrag 

på heltid eller minst 40 % av heltid.  

I 4:e kapitlet finns gemensamma bestämmelser samt bestämmelser för 

pensionsavsättning, omställningsstöd samt försäkringar.  

I arvodesbilagan finns samtliga ersättningar.  
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda 

 2 

1 kapitlet 

Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode 

1 §  

Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till 

ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 2-10 för  

a) sammanträde med kommunfullmäktige,  

b) sammanträde med kommunstyrelsen, nämnder, nämndutskott, presidieträffar, 

nämndberedningar liksom revisorernas sammanträden,  

c) sammanträden med kommunala råd, utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper,  

d) sammanträden med kommunalförbund samt av flera kommuner gemensamt ägt bolag 

e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 

med det kommunala förtroendeuppdraget,  

f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen,  

g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda 

själv tillhör,  

h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,  

i) besiktning eller inspektion,  

j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,  

k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,  

l) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför.  

För ersättning enligt punkt e-l ovan krävs beslut av nämnd eller beslut på delegation av 

nämnd. 

2 § Förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det 

belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

3 § Förlorad pensionsförmån 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga 

avgiften är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under 

året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i 

kommunen. För övrig pensionsavsättning till förtroendevald tillämpas OPF-KL i sin 

helhet. 
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Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga 

avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde 

för förlorad pensionsförmån. 

Avsättning sker inte om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår. 

4 § Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 

belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket 

sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 

Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 

skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 

till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från sammanträdet 

eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 

motsvarande.  

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 

styrkt förlorad pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats 

för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

6 § Arvode för sammanträden med mera  

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till 

arvode för sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat 

enligt bilaga.  

Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdes-

förberedelser. 

7 § Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 

grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). 

Antagen Resepolicy ska beaktas. 
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8 § Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för styrkta merkostnader för barntillsyn som uppkommit till följd av 

deltagande vid sammanträden eller motsvarande. Ersättning utbetalas till och med 

vårterminen det år då barnet fyller 13 år.  

Ersättning betalas för styrkta merkostnader för vård av sjukt barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen 

familjemedlem eller av annan närstående. 

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med 

funktionsnedsättning 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 

merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 

motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. 

Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning 

av handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta merkostnader. 

10 § Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av 

arvodeskommittén. 
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2 kapitlet 

Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode 

1 §  

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 

begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

2 § Begränsat årsarvode 

Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande.  

· Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet  

· Att förbereda ärenden och sammanträden  

· Att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer 

med mera.  

· Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter.  

Avgår förtroendevald, som äger uppbära begränsat arvode under tjänstgöringsperioden, 

fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid 

varunder var och en av dem innehaft uppdraget.  

För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats att fullgöra sitt 

uppdrag ska för den tid som överstiger en månad, göras en minskning av det begränsade 

arvodet i proportion därtill. 

Har ersättare utsetts, enligt Kommunallagen, för förtroendevald med begränsat arvode 

uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.  

3 § Arvode för sammanträden med mera  

Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode har ej rätt till arvode för 

sammanträden med mera. Detta gäller för det uppdrag som det begränsade arvodet 

avser. 

4 § Förlorad arbetsinkomst  

Den som uppbär fast begränsat årsarvode kan inte för det uppdrag som det fasta arvodet 

avser enligt ovanstående punkter (2 §) erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges i övrigt enligt de bestämmelser som angetts i 

1 kap § 2. 
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5 § Förlorad pensionsförmån 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga 

avgiften är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under 

året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen 

samt på det begränsade årsarvodet. För övrig pensionsavsättning till förtroendevald 

tillämpas OPF-KL i sin helhet. 

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga 

avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde 

för förlorad pensionsförmån. 

Avsättning sker inte om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår. 

6 § Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 

belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket 

sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m. 

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 

skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 

till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller 

motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 

motsvarande.  

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 

styrkt förlorad pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats 

för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

8 § Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 

grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). 

Antagen Resepolicy ska beaktas. 
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9 § Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för styrkta merkostnader för barntillsyn som uppkommit till följd av 

deltagande vid sammanträden eller motsvarande. Ersättning utbetalas till och med 

vårterminen det år då barnet fyller 13 år. 

Ersättning betalas för styrkta merkostnader för vård av sjukt barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj. 

10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med 

funktionsnedsättning 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 

merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 

motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. 

Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning 

av handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta merkostnader. 

11 § Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av 

arvodeskommittén. 
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3 kapitlet 

Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent 

av heltid 

1 §  

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens ordförande) 

framgår ansvarsområde och arbetsuppgifter av kommunstyrelsens reglemente.  

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid (oppositionsråd) 

har rätt till årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

2 § Arvode 

Uppdraget är oreglerat. I årsarvodet ingår ersättning motsvarande övertidsersättning, 

tillägg för obekväm arbetstid och dylikt.  

Ledighet motsvarande semester medges med 32 arbetsdagar per år med bibehållet 

arvode. Outtagen ledighet kan inte sparas till följande år. 

Efter det att uppdraget upphört utgår ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL.  

Begränsat arvode, ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej.  

Avgår förtroendevald, som äger uppbära arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas 

arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder 

var och en av dem innehaft uppdraget. 

Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med 

årsarvode uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad. 

3 § Förlorad pensionsförmån 

Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL. 

4 § Sjukdom 

Vid sjukdom görs avdrag motsvarande karensdag. För frånvaro p.g.a. sjukdom fr.o.m. 

dag 2 till och med 14:e kalenderdagen utgår arvode som motsvarar sjuklön enligt 

samma regler som för kommunalt anställda.  

För eventuellt längre frånvarotid utgår inte någon ersättning utöver sjukpenning enligt 

lag.  

Någon tilläggsförsäkring vid sjukdom eller arbetsskada tecknas inte. 

-�97�-



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda 

 9 

5 § Resekostnader 

Ersättning för användande av egen bil i uppdraget och traktamente vid 

flerdagsförrättning utgår enligt samma regler som för anställda. Traktamente inom 

kommunen utgår inte. Färdtidsersättning utgår inte.  
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4 kapitlet 

Gemensamma bestämmelser 

1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag 

Förtroendevald ledamot som har blivit vald av kommunfullmäktige tillträder respektive 

lämnar sitt uppdrag vid det månadsskifte som inträder närmast efter det att 

kommunfullmäktige sammanträtt. Dessa regler gäller även vad avser samordnare, 

gruppledare och ledamöter med oppositionsarvode. 

Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas 

i aktiebolagslagen. 

2 § Hur man begär ersättning 

Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges, styrelsens eller nämndens 

sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.  

Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan. 

Arvoden för sammanträde med mera betalas ut utan föregående anmälan endast när det 

gäller arvode för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, övriga nämnder, nämndutskott, kommunala råd samt revisorernas 

sammanträden.  

Andra arvodesberättigade sammanträden eller motsvarande betalas ut efter inlämnat 

underlag. 

3 § Tidsfrister 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex 

månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år 

från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 

ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
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4 § Rutiner för attest 

Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska  

- för ledamöter vara ordföranden  

- för ordföranden vara vice ordföranden. 

5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 

Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott efter inlämnad och 

attesterad rapport, reseräkning och/eller dylikt. 

6 § OPF-KL 

OPF-KL gäller efter antagande för den som nytillträder i samband med valet 2014 eller 

senare samt den som omväljs och som i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats 

av PBF eller andra pensionsbestämmelser. 

7 § Omställningsstöd  

För omställningsstöd till förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid, med 

minst sammanlagt 40 procent av heltid, tillämpas OPF-KL i sin helhet. Bestämmelserna 

om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av 

PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

En avsättning till insatser för omställning ska ske med motsvarande ett halvt 

inkomstbasbelopp per år och per förtroendevald för personer som är förtroendevalda 

enligt 3 kapitlet dessa bestämmelser. 

8 § Pension  

För pensionsbestämmelser till förtroendevald tillämpas OPF-KL i sin helhet. 

Pensionsavgiften beräknas på ersättning från årsarvoden, sammanträdesersättningar 

samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta 

ersättningar enligt 4-5 §§ OPF-KL.  

Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller inte för den som vid tillträdet har rätt till 

egenpension p.g.a. anställning, har rätt till egenpension enligt PBF, PRF-KL eller annat 

uppdrag, eller har uppnått 67 års ålder. För dessa förtroendevalda fortsätter tidigare 

tillämpade bestämmelser att gälla.  

Pensionsförmånernas omfattning enligt OPF-KL är avgiftsbestämd ålderspension, 

sjukpension, efterlevandeskydd samt familjeskydd. 
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9 § Övrigt försäkringsskydd  

Förtroendevalda omfattas av AFA:s försäkringsskydd vid skada eller olycksfall om det 

sker i uppdraget (där arvode utgår) eller till och från uppdraget. Hot och våld ingår i 

begreppet skada eller olycksfall.  

Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL.  

Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med minst 

sammanlagt 40 procent av heltid, omfattas av familjeskydd enligt OPF-KL.  

Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun. 

10 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen, 

där inte arvodeskommittén uttryckligen är avgörande. Kommunstyrelsen är 

pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare 

bestämmelser enligt PBF och PRF. 
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ARVODESBILAGA 

Allmänt om arvoden 

Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till 

arvode för sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat. 

Årsarvoden för förtroendevalda politiker baseras på riksdagsarvodets storlek vilket för 

år 2016 är 62 400 kr. Riksdagsarvodets storlek justeras årligen den 1 november, 

Karlshamn kommuns förtroendevaldas årsarvode justeras årligen den 1 januari med 

motsvarande riksdagsarvodets justering året innan. 

Förtroendevalda som uppbär flera uppdrag inom kommunen samt nedan uppräknade 

bolag och kommunalförbund får endast begränsat årsarvode med maximalt 40 procent 

av heltid. Är det sammanlagda begränsade arvodet mer än 40 % av heltid ska reducering 

ske. Reduceringen av det begränsade arvodet sker i första hand på kommunstyrelsen, i 

andra hand på nämnd i tredje hand på kommunala helägda aktiebolagen och i fjärde 

hand på kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägda bolag. En 

förtroendevald som uppbär flera uppdrag och uppnår det maximala beloppet för 

begränsat årsarvode följer dessa bestämmelsers 2:a kapitel. 

För rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode ska förtroendevald vara närvarande vid 

mer än hälften av sammanträdena, räknat kalenderår för nämnder och stämma till 

stämma för bolag. Vid kontroll kan krav på återbetalning av utbetalat arvode ske och då 

utgår istället sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för den 

förtroendevaldas faktiska närvaro. 
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Årsarvode 

Nämnder och styrelse 

Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, styrelse, nämnd, 

beredning eller utskott har rätt till årsarvode enligt följande: 

Organ Ordf. Vice ordf. Övr. ledamöter Ant. ledamöter 

Kommunfullmäktige 2,8 1,0 --- 51 

Kommunstyrelsen 12,0 2,8 --- 15 

Kommunstyrelsens AU 

Kommunrevisionen 

Valnämnd (valår) 

Överförmyndarnämnden 

BUS-nämnden 

Omsorgsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Fritidsnämnden 

Kulturnämnden 

Gymnasienämnden 

Socialnämnden 

--- 

1,4 

0,7 

0,7 

2,8 

2,8 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,8 

--- 

0,7 

--- 

--- 

1,0 

1,0 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,0 

2,8 

0,7 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

7 

7 

5 

3 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

11 

7 

Festivalkommittén 0,7 --- --- 5 
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Kommunala aktiebolag Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Lekmanna 

revision 

Stadsvapnet AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamnsbostäder AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamn Energi AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamns Hamn AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Karlshamnsfastigheter AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Av Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag framgår att de i 

Karlshamns kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till 

förtroendevalda ska äga motsvarande tillämpning på styrelseledamöterna och 

lekmannarevisorerna i bolagen. Ersättningarnas storlek fastställs av 

kommunfullmäktige. 

Årsarvode till revisorer ska betalas ut till avgående revisorer t.o.m. den månad då 

revisionsberättelsen för föregående års förvaltning lämnas. 

Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag  

Nedan redovisade bolag och kommunalförbund har i sina bolagsordningar respektive 

förbundsordningar inskrivet att arvoden till ledamöter, suppleanter, och revisorer och 

andra ekonomiska förmåner ska betalas ut enligt de regler som tillämpas inom 

Karlshamns kommun respektive Växjö kommun. 

Nedan redovisade arvoden är inte fastställda av kommunfullmäktige, utan av 

styrelsen/direktionen för respektive juridisk person. 

Organisation Ordf. Vice.ordf. Övr.ledamöter Lekmanna 

revision 

Västblekinge Miljö AB 2,1 0,8 0,4 0,1 

Kommunsamverkan  

Cura individutveckling 

2,1 0,8 0,4 0,1 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 2,1 0,8 0,4 0,1 

Miljöförbundet Blekinge Väst 2,1 0,8 0,4 0,1 

Sydarkivera *     

 * Följer reglerna i den största medlemskommunen, Växjö kommun. 
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Politisk samordnare samt oppositionsråd 

Politisk samordnare   2,8 

Oppositionsråd  6,0 

Samordnare och oppositionsråd utses av kommunstyrelsen. 

Gruppledare 

Gruppledare:  1,0 

Till partier som genom allmänna val är representerade i kommunfullmäktige.  

Gruppledararvodet faller bort i de fall då partiet samtidigt är representerat i 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Oppositionsarvode 

Till oppositionspartier med för partiet valda ledamöter och ersättare i fullmäktige 

disponeras årligen ett oppositionsarvode på totalt 4,0 årsarvoden. Oppositionsarvodet 

fördelas efter partiets antal ledamöter och ersättare i fullmäktige och kan endast betalas 

ut till dessa. Oppositionsarvodet betalas ut månadsvis och varje oppositionsparti ska 

skriftligen meddela kommunkansliet till vem/vilka arvodet ska utbetalas. 

Röstmottagare i valdistrikt 

Engångsarvode (inklusive allt) utgår under valår och per valtillfälle enligt följande. 

8,5 % av årsarvodet till ordföranden i valdistrikt 

7,0 % av årsarvodet till vice ordföranden i valdistrikt  

6,0 % av årsarvodet till röstmottagare i valdistriktet  

Valnämndens ledamöter och andra personer som tjänstgör vid sortering av poströster, 

extra rösträknare, röstmottagare vid institutionsröstningen, samt onsdagsräkningen 

arvoderas motsvarande 0,4 % av årsarvodet, (avrundat till närmaste helkrontal) per på-

börjad tjänstgöringstimme.  
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Ersättning för sammanträden 

Sammanträdesersättning 

Sammanträdesarvodet är 1,2 % av årsarvodet 

Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag, oavsett om den förtroendevalda deltar i 

flera sammanträden samma dag. 

Förlorad arbetsinkomst 

Verifierat belopp upp till maximalt 10 x årsarvodet/12/165. 

Förlorad semesterförmån 

Alt 1 Verifierat belopp: 

 a) förlorad semesterersättning är maximalt 12 % på utbetald ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. 

b) förlorad semesterdag är maximalt samma maxbelopp som för förlorad 

arbetsinkomst/dag. 

Alt 2 Schablonberäknat belopp: 

Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Årsredovisning 2015 för Region Blekinge 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015 
 
att bevilja Regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2015 
 
Sammanfattning 
 
Med hänvisning till förbundsordningens 10 § ska Region Blekinges revisorer avge 
revisionsberättelse för Region Blekinges styrelse till medlemmarna. Denna ska således 
antas av respektive medlems fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för 
regionstyrelsen. 
 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att regionstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning 2015 
 Revisionsberättelse för år 2015 
 Revisorernas granskning av Årsredovisning 2015, Region Blekinge 

 
Bilagor 
1 Ansvarsfrihet Region Blekinge 
2 Årsredovisning 2015 
3 28-2016 
4 3.4 Revisionsberättelse 2015 
5 3.5 Granskning av årsredovisning 2015 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
Landstingsfullmäktige 
Kommunfullmäktige i Karlskrona, Ronneby, Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
Revisorerna i Region Blekinge 
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Region Blekinge • Valhallavägen 1 • 371 41 Karlskrona • Tel 0455-30 50 00 • Fax 0455-30 50 10

E-post kansli@regionblekinge.se • Org.nr 222000-1321 • Bankgiro 5106-8914 • www.regionblekinge.se

Karlskrona 2016-05-10

Dnr 102-407-2016

Landstingsfullmäktige
Kommunfullmäktige i
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge

Med anledning av Region Blekinges förbundso rdning § 10, som gäller fr o m 2011 ska
Region Blekinges revisorer avge revisionsber ättelse avseende Region Blekinges styrelse
till medlemmarna.
Denna skall således antas av respektive medlems fullmäktige som beslutar om
ansvarsfrihet för Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har den 27 april godkänt årsredovisningen för 2015 års verksamhet.
Regionstyrelsen beslutade att överlämna år sredovisningen till revisorerna samt att
överlämna årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region Blekinges medlemmar
för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2015. Protokollsutdrag bifogas.

Dessa handlingar överlämnas härmed.

Beslut ska fattas innan juni månads utgång 2016. Meddelande om detta med
protokollsutdrag önskas till Region Blekinge så fort som ärendet är behandlat.

Vi ser gärna att vi får möjlighet att medv erka och informera om Region Blekinges
verksamhet på detta eller kommande fullmäktigesammanträde.

Region Blekinge

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande
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Årsredovisning 2015
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4  Årsredovisning 2015

”snälla vatten, vilda vatten, orörda vatten. 
Blekinge – underbara vatten.” 

Förvaltningsberättelse
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Fakta om Blekinge 2015

Yta (km2) 2 931 0,7% av sverige

Befolkningstäthet (antal/km2) 53,3 24,2 i sverige

invånare

Blekinge (antal)         155 960            154 157

invånare

Andel av befolkningen Kvinnor Män Kvinnor Män

Blekinge (%) 49,1 50,9 49,3 50,7

riket (%) 49,9 50,1 50,0 50,0

Inflyttning till Blekinge (antal) 3 254 4 306 3 001 3 637

Utflyttning från Blekinge (antal) 2 404 2 976 2 366 2 837

minst tre år eftergymnasial utbildning 

(20-64 år) Kvinnor Män Kvinnor Män

Blekinge (%) 24,2 15,2 23,5 14,9

riket (%) 27,8 19,2 27,0 18,8

inpendling (antal) 2 132 3 809 2 169 3 835

Utpendling (antal) 2 697 4 282 2 645 4 252

Andel förvärvsarbetande

(20-64 år) Kvinnor Män Kvinnor Män

Blekinge (%) 76,1 76,3 75,2 76,4

riket (%) 76,0 78,5 75,2 77,8

2014

2013

2013

2013

2015

2014

2014

2014

Blekinge i siffror

2015

156 253

FörvALtningsBerätteLse

-�114�-



6 Årsredovisning 2015

m ed 2 01 5 i b acksp egel n

2015 inleddes med att strukturera det politiska arbe -

tet för mandatperioden 2015-2018. r egion Blekinges

nya styrelse har konstituerats med efterföljande val

och nomineringar till ett antal nämnder och styrelser

liksom till r egion Blekinges olika forum och organisa -

tioner för samverkan.

i nom ramen för det regionala utvecklingsansvaret

arbetar regionstyrelsen med långsiktigt strategiskt

samverkansarbete. Bland annat har regionstyrelsen

fattat beslut om en strategi för regionens kompetens -

försörjning och en innovationsstrategi. Processen att

ta fram Blekinges trafikförsörjningsprogram som

ger förutsättningar för Blekinges kollektivtrafik har

också varit central under året.

s tort fokus har lagts på kraftsamlingen för att halvera

ungdomsarbetslösheten inom projektet Ungdomskraft

Blekinge. s om ett resultat av kraftsamlingen erbjuds

arbetslösa unga Blekingar en lokal väg in till hela

arbetsmarknaden via de n avigatorcentrum som nu

finns i alla Blekinges kommuner. Förutsättningarna för

att nå målet med halverad ungdomsarbetslöshet till

2017 (från 2013 års nivå) har väsentligen förändrats då

Blekinge tillhör ett av de län i s verige som tagit emot

flest nyanlända per capita. d etta har också påverkat

ungdomsarbetslösheten främst i gruppen utrikes

födda män.

r egion Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och uppdraget att ta fram
och följa upp Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin 2014-2020. Många
olika aktörer bidrar till att strategin ska bli verklighet. i denna årsredovisning redovisas r egion
Blekinges bidrag. Hela arbetet med Blekingestrategin redovisas varje år vid Blekingedagen.
Blekingestrategins horisontella perspektiv* genomsyrar r egion Blekinges verksamhet – hur vi
jobbar med de olika perspektiven framgår under respektive verksamhetsområde.

* d e horisontella perspektiv som är definierade i Blekingestrategin är
samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering.

Christina m attisson ( s )

o rdförande

Anna-Lena Cederström

r egiondirektör
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Christina Mattisson ( s )

Ordförande

Anna-Lena Cederström

Regiondirektör

Förv AL tnings B erätte L se

e U:s programperiod 2014-2020, med bland annat

strukturfonder och interregprogram, skapar utrymme

och förutsättningar för utvecklingssatsningar för att

nå målen i Blekinges regionala utvecklingsstrategi.

g enom medel från e uropeiska regionalfonden

( er UF) har ett antal olika projektinitiativ satt igång

under året. För att nämna några: si CAHT (Center for

Applied Health Technology) är en strategisk satsning

med koppling till Blekinges digitala agenda. Målet är

att etablera en plattform för utveckling av tjänster

och produkter inom e-hälsoområdet. Projektet s mart

produktion i tillverkande och bearbetande företag

med anknytning till innovationsstrategin är ett annat

exempel. Projektet ska föra samman traditionell-,

tillverkande industri med informations- och kommu -

nikationstekniska företag för att underlätta digitalise -

ringen av produktionsprocessen i tillverkande företag.

er UF har också finansierat en så kallad revolverande

fond för s kåne-Blekinge, 100 mnkr avsattes för Almi

i nvest s yd AB.

i nom området tillgänglighet har det strategiska

och internationella samverkansprojektet TenTacle

beviljats medel av Östersjöprogrammet. Projektet

ska stärka Blekinges koppling till det europeiska

transportvägnätet.

r egion Blekinge samordnar de regionala kulturinsat -

serna. d en regionala kulturplanen reviderades under

2014 och arbetet under 2015 har fokuserat på insatser

inom kulturplanens utvecklingsområden*. Under året

genomfördes Blekingedagen 2015 med temat Ble -

kinge lyfter med kultur om kulturens roll för regional

utveckling.

r egion Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet

och huvudman för verksamhetsområde trafik,

Blekingetrafiken. Året blev något av ett mellanår

eftersom 2015 var sista året med det tidigare trafik -

försörjningsprogrammet med stort fokus på

fördubblingsmål i kollektivtrafiken. s atsningar för

en allt attraktivare kollektivtrafik har dock fortsatt.

i november inleddes sjötrafiken från s turkö med en

båtpendel mellan s turkö och Handelshamnen i

Karlskrona. n yheten har fått stort genomslag och

till sommaren ska trafiken utökas med avgångar även

under lördagar och söndagar. s amtidigt som det

pågått ett intensivt arbete med att ta fram Trafik-

försörjningsprogram 2015-2018.

Under året har r egion Blekinge tillsammans med

andra aktörer och grannregioner arbetat för att få

s verigeförhandlingen att föreslå en östlig sträckning

av en ny höghastighetsjärnväg genom södra s verige.

Arbetet har inneburit samtal och samverkan för att

hitta gemensamma positioner när det gäller Kust-till

kustbanan och Blekinge kustbana, för bästa möjliga

kommunikationer i sydöstra s verige.

d en ideella föreningen s ydsvensk regionbildning har

under året ombildats för att uppnå ett mer funktio -

nellt samarbete. i den ideella föreningen genomfördes

förändringar i stadgarna och namnet ändrades till

r egionsamverkan s ydsverige där också Halland och

Jönköping ingår sedan 2015.

i Blekinge har samtidigt processen om att bilda en

regionkommun inletts. Landstingsfullmäktige har

beslutat, efter positivt besked från samtliga Blekinges

kommuner, att ansöka hos regeringen om att överta

det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge. o m

regeringen ger sitt godkännande kommer r egion

Blekinge den 1 januari 2019 att slås samman med

Landstinget Blekinge och bilda en så kallad region -

kommun i Blekinge.

För en liten region som Blekinge är god samverkan

inom regionen, med grannregionerna såväl som natio -

nella och internationella aktörer avgörande. Kraft att

vilja. Tillsammans är det möjligt.

* Kulturplanens utvecklingsområden är barn och unga, tillgänglighet, samverkan, delaktighet och internationalisering. d ans och konst är prioriterade områden.
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region Blekinges 
organisation och uppdrag

region Blekinges uppdrag är att göra utveckling 
möjlig och att arbeta för ett attraktivt Blekinge. 
Formellt är region Blekinge ett samverkansorgan 
med det samlade politiska ansvaret för Blekinges 
utveckling. Medlemmar är Landstinget Blekinge 
och kommunerna i Karlskrona, ronneby, Karlshamn, 
sölvesborg och olofström.

region Blekinges politiska organisation 2015-2018
region Blekinge är en politiskt styrd organisation 
med en regionstyrelse som högsta beslutande organ.

regionstyrelsen leder och samordnar region  
Blekinges arbete för att driva utvecklingen i 
Blekinge. regionstyrelsen har två nämnder: 
kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden. 
dessa bereder ärenden till regionstyrelsen och  
fattar beslut enligt reglemente för respektive nämnd. 

regionstyrelsen har också möjlighet att inrätta  
politiska rapportörer för att bevaka angelägna  
områden. Under 2015 har inte några politiska  
rapportörer tillsatts.

REGIONSTYRELSEN

ARBETSUTSKOTT

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

UTVECKLINGSUTSKOTT

POLITISKA RAPPORTÖRER

TRAFIKNÄMND
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FörvALtningsBerätteLse

ordinarie ledarmot:
Christina Mattisson, 
ordförande (s)
Per-ola Mattsson, 
1:e vice ordförande (s)
Lennarth Förberg, 
2:e vice ordförande (M)
Heléne Björklund (s)
Christel Friskopp (s)
Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Kjell-Åke Karlsson (s)
Malin norfall (s)
sara rudolfsson (s)

Kalle sandström (s)
sara Högelius (v)
sofia Bothorp (MP)
Camilla Brunsberg (M)
Magnus gärdebring (M)
Jeppe Johnsson (M)
gustav nilsson (M)
ingrid Hermansson (C)
Anna ekström (L)
Johannes Chen 
(oberoende, tidigare Kd)
Lotta Antman (sd)
Christopher Larsson (sd)
Tommy strannemalm (sd)

ersättare:
Tommy Andersson (s)
daniel Berg (s)
Petrus eriksson (s)
elina gustafsson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
JanAnders Palmqvist (s)
sara sakhnini (s)
Jörgen Anehäll (s)
Annika Westerlund (s)
Tommy Larsson (v)

Helene nordin (MP)
nina edlund (M)
roger Fredriksson (M)
Patrik Krupa (M)
emma swahn-nilsson (M)
Carl-göran svensson (M)
Jenny svensson (C)
Mikael Augustsson (L)
inga Lill siggelsten Blum (Kd)
Tor Billing (sd)
Anna-Lena Mattsson (sd)
nicolas Westrup (sd) 

regionstyrelsen 2015

den 1 jAnUAri 2015 inleddes en ny mandatperiod med en del nya politiker i regionstyrelsen och region Blekinges två nämnder. samtidigt ändrades 
antalet förtroendevalda i nämnderna till sju ordinarie och sju ersättare i kultur- och fritidsnämnden och tretton ordinarie och elva ersättare i trafik-
nämnden. Bilden visar några av de förtroendevalda samlade för en utbildning på netport i Karlshamn.
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10  Årsredovisning 2015

region Blekinges tjänste-
mannaorganisation 2015 

region Blekinges tjänstemannaorganisation är upp-
delad i tre verksamhetsområden: regional utveck-
ling, kultur- och fritid och trafik (Blekingetrafiken). 
Funktioner för kansli och kommunikation finns som 

REGIONDIREKTÖR 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
KULTUR OCH FRITID

Musik i Blekinge

Biblioteksutveckling 
Blekinge Kronoberg
Slöjd i Blekinge

Dans i sydost

VERKSAMHETSOMRÅDE 
REGIONAL UTVECKLING

Projektkontor

Regional tillväxt

VERKSAMHETSOMRÅDE
TRAFIK

Trafikplanering och produktion

Marknad och försäljning

Särskild kollektivtrafik

Ledningsstöd

- Näringslivsutveckling
- Kompetensförsörjning
- Besöksnäring
- Internationellt
- Transportsystem och 
   infrastruktur
- Hållbarhet
- Kollektivtrafikmyndighet

KOMMUNIKATION KANSLI

Ekonomi
HR

IT

Upphandling

Ärendehantering/diarium

Vaktmästeri

Ledningsstöd

stabsfunktioner under regiondirektören.  
region Blekinges nya tjänstemannaorganisation trädde 
i kraft den 1 februari 2015.
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region Blekinge har uppdrag dels från medlemmarna, 
dels från staten. vårt främsta verktyg är samverkan; 
genom att underlätta för aktörer att vara på samma 
arenor och samla gemensamma krafter når vi längre 
med målet att Blekinge ska utvecklas hållbart. Allt vi 
gör ska genomsyras av de horisontella perspektiven: 
samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och 
internationalisering. vi är regional kollektivtrafik-
myndighet och har även det operativa ansvaret för 
Blekinges kollektivtrafik. vi har ett strategiskt kultur-
uppdrag och driver operativa kulturverksamheter.

Uppdrag från medlemmarna

region Blekinge ska ta tillvara Blekinges intressen i 
följande frågor:
• näringslivsutveckling
• innovation och forskning
• utbildning och kompetensförsörjning
• sysselsättning och arbetsmarknad
• fysisk och digital infrastruktur, transporter, 
 kollektivtrafik och översiktlig planering
• miljö, energi och klimat
• internationellt samarbete
• regionalt samarbete
• kultur och fördelning av regionala kulturanslag
• turism
• landsbygdsutveckling. 

i uppdraget ingår att bevaka kunskapsutvecklingen 
och vad som händer i omvärlden – såväl regionalt, 
nationellt som inom eU – för de verksamhetsområden 
vi har i uppgift att arbeta med. Med utgångspunkt i 
de strategier och planer som tagits fram i bred sam-
verkan fördelas också regionala och statliga medel till 
initiativ som bidrar till att Blekinge utvecklas. 

Uppdrag från staten

sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas 
i regionerna. den nationella inriktningen beskrivs i 
”en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015-2020”.  den nationella strategin 
ska verka för en modern och aktiv regional tillväxt-
politik för hela sverige som utgår ifrån att regionerna 
ges möjlighet att växa och utvecklas efter sina särskil-
da förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. 
Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto 
bättre för sverige. 

i Blekinge är det region Blekinge som har i uppdrag 
från staten att på bästa sätt ta vara på Blekinges 
möjligheter genom att:

• Ta fram och driva genomförandet av en 
 utvecklingsstrategi för länet – Blekingestrategin.
• Besluta om regionala tillväxtmedel.
• Samordna och följa upp utvecklingsinsatser.
• Ta fram en kulturplan och hantera   
 statliga kulturmedel enligt den så kallade   
 kultursamverkansmodellen.
• Planera och prioritera infrastrukturen bland   
 annat genom upprättande av länsplaner för regional  
 infrastruktur.
• I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet   
 ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram  
 för att sörja för god kollektivtrafik och goda   
 kommunikationer.
• Genom bredbandskoordinatorsuppdrag verka för   
 bredbandsutbyggnad i länet.

region Blekinges 
uppdrag

FörvALtningsBerätteLse
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Blekingestrategin
ett av region Blekinges övergripande uppdrag är att ta 
fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin 
(rUs) för Blekinge. strategin har till uppgift att ange 
Blekinges gemensamma färdriktning där vi tillvaratar 
Blekinges unika förutsättningar, grundat i de styrkor 
och utmaningar som finns just här. strategin ska sam-
ordna aktörers verksamhet så att det gemensamma 
resultatet verkar för Blekinges långsiktiga utveckling. 
På regional nivå fungerar Blekingestrategin som ett 

styrverktyg för Blekinges regionala satsningar och 
kopplar samman den lokala nivån med regional-, 
nationell- och eU-nivå.

Blekingestrategin är indelad i fyra insatsområden:
• bilden av attraktiva Blekinge
• livskvalitet
• arbetsliv
• tillgänglighet.

Blekingestrategin styrdokument

Bilden av Attraktiva Blekinge 

Livskvalitet 

Tillgänglighet 

Arbetsliv 

Horisontella perspektiv  

strategi för besöksnäringen – Blekinge

Blekinges regionala kulturplan
Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018
Handlingsplan för halverad ungdomsarbetslöshet

regionalt trafikförsörjningsprogram
Länstransportplan 
Blekinges regionala digitala agenda
Bredbandsstrategi för Blekinge

Kompetensförsörjningsstrategi
innovationsstrategi för Blekinge 

Klimat- och energistrategi för Blekinge 
Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020
Jämställt Blekinge 2015-2018

strategier och planer 

i tabellen nedan finns de planer och strategier som regionstyrelsen antagit för att prioritera och styra 
samordning och genomförande av Blekingestrategin. eftersom strategin är hela Blekinges kompass är listan 
inte komplett. Andra organisationer har verktyg och strategier som också bidrar till processen.
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* Med indikator menas på vilket sätt målet ska mätas.
** v isit Blekinge AB ( sv B) säljer och marknadsför Blekinge utanför länets gränser tillsammans med Blekinges aktörer.

Bilden av attraktiva Blekinge –
varumärket Blekinge

Blekinge har goda förutsättningar att vara en både

nationellt och internationellt attraktiv och konkurrens -

kraftig region. v arumärket Blekinge, eller Bilden av

attraktiva Blekinge, byggs kring tre styrkor:

• Blekinges geografiska läge. Blekinge har ett

strategiskt läge nära växande marknader i det nya,

öppna e uropa.

• Blekinges kust och skärgård. Ett unikt kustlandskap

och en orörd skärgård ger stora möjligheter för den

som söker rekreation eller havsnära miljöer att

arbeta och leva i.

• Kreativitet och innovationsförmåga. I Blekinge

finns en kreativitet och ett innovations-

klimat som präglar allt från industri och kultur

till landsbygdsutveckling.

m ål: Blekinges attraktionskraft ska öka.

i ndikator: Attraktionsindex - nästa mätning görs 2018.

m åluppfyllelse: s vår att bedöma då ingen mätning

av attraktionsindex har gjorts. Attityder tar lång tid

att förändra och arbetet fortsätter. i detta avsnitt

görs en sammanfattande bedömning avseende

måluppfyllelsen. d et arbete som bedrivits i syfte

att uppnå målen beskrivs utförligt i avsnittet r egion

Blekinges verksamheter.

Aktiviteter under året:

Under året har två evenemangsmätningar genomförts

med hjälp av HU i r esearch.

• Mätningen under Sweden Rock visade att den

genomsnittliga dygnskonsumtionen för turisterna

var 1 044 kronor. Besökarna spenderar omkring

110 miljoner kronor, främst på logi, drivmedel och

livsmedel under festivalens tre dagar.

• Mätningen under Östersjöfestivalen visar att

besökarna där spenderar ungefär 44 miljoner

kronor. Över hälften av de 38 000 unika besökarna,

cirka 20 000 var turister, både svenska och

utländska. Turisterna spenderade i genomsnitt

drygt 800 kronor per dygn och person.

Projekt som startat: under året har arbetet inom v isit

Blekinge AB** kommit igång på allvar. v isit Blekinge

ideell förening, som äger v isit Blekinge AB, har

omkring 100 medlemmar.

• Idrotten i Blekinge kan mer, fas 2. Mål: att utveckla

idrottsevenemang som attraherar besökare.

• Konsten som publikmagnet: syftar till att öka

attraktionskraften för de blekingska konstnärerna

genom att utveckla Konstrundan i Blekinge

tillsammans med andra aktörer inom

besöksnäringen.

• Under året har förberedelser gjorts för att skapa

ett projekt Business Blekinge för att tillsammans

med Blekinges kommuner marknadsföra regionen

mot svenska och utländska investerare. Projektet

startar i början av 2016.

• Region Blekinge har tillsammans med Tourism in

s kåne och regionerna Halland, Kalmar, Kronoberg

och Jönköping inlett ett samarbete kring bland

annat statistik, nyckeltal och omvärldsanalys.

Styrning och nansiering av
utvecklingssatsningar

Blekingestrategin länkar kommunala planer med

nationella och europeiska strategier. d en regionala

tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i r egion Blekinges

nationella uppdrag och målet med den är att skapa

utvecklingskraft i alla delar av s verige, med stärkt

lokal och regional konkurrenskraft. i nom det nationel -

la uppdraget ryms även uppgifter från närings-

och landsbygdspolitiken, utbildningspolitiken,
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Förv AL tnings B erätte L se

KOMMUNAL A ÖVERSIKTSPLANER
(Kommunfullmäktige)

BLEKINGESTR A TEGIN
(Regionstyrelsen)

N A TIONELL A STR A TEGIER
(Regeringen)

KOMMUNAL A ÖVERSIKTSPLANER
(kommunfullmäktige)

ÖSTERSJÖSTR A TEGIN
(Europeiska rådet)

EU 2020
(Europeiska rådet)

Regionalt mål 2-prog r am

Landsbygdsprog r am

Interregprog r am

Regionala tillväxtmedel

Svens k a EU-finansie r ade
strukturfondsprog r am

EU:s fonder

Finansiering

EU

Nivå

Nationell

Regional

Kommunal

den del av forskningspolitiken som avser utveckling av

innovationssystem, arbetsmarknadspolitiken, kultur-

politiken och transport- och infrastrukturpolitiken.

e U:s programperiod för 2014-2020 med de centrala

programmen för Blekinge och s verige har tagit full

fart under 2015 då program och genomförandestrate -

gier har antagits. d e mest centrala programmen för

Blekinge är:

• EU:s regionala utvecklingsfond för Skåne och

Blekinge ( er UF).

• Europeiska Socialfonden (ESF) med ytterligare

programområde 3 – sysselsättningsinitiativet för

ungdomar.

• EU:s gränsregionala program för södra Östersjön

( s ödra Östersjöprogrammet).

• EU:s transnationella program för Östersjön

(Östersjöprogrammet).

• Horisont 2020 (EU:s satsning på forskning och

innovation).

d et regionala tillväxtanslaget för Blekinge (1:1)

som r egion Blekinge hanterar och regionstyrelsen

är myndighet för ska användas för att finansiera

utvecklingsinsatser som bidrar till att nå målen i

Blekingestrategin. d e regionala tillväxtmedlen kan

också användas som medfinansiering i projekt som

finansieras av e U.

Budget och verksamhetsplanering i dialog
med medlemmarna

r egion Blekinge arbetar med budget och verksamhets -

planering enligt en modell som följer medlemmarnas

budget- och planeringsprocess. i nför varje budgetår

genomförs medlemsdialoger med samtliga medlemmar

för att diskutera mål, inriktning och finansiering.

r egion Blekinge fattar beslut om rambudget och

verksamhetsplan i juni året före det aktuella budget-

året, vilket även majoriteten av våra medlemmar gör.

r egion Blekinge gör två delårsbokslut utöver årsredo -

visningen vilket ger regionstyrelsen tre uppföljnings -

tillfällen per år.

Blekingestrategin visar riktningen för hur Blekinge ska utvecklas långsiktigt hållbart med stark tillväxt, hög attrak -

tionskraft och god livsmiljö för regionens invånare. Blekingestrategin är länken mellan kommunala, nationella och

europeiska strategier för tillväxt. Strategier och insatser på de olika nivåerna är samordnade för att nå större effekt.
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omvärldsanalys

Blekinge har ett strategiskt, centralt geografiskt 
läge i sydöstra sverige med närhet till Östersjö- och 
Öresundsregionen. det kalla kriget som följde efter 
andra världskrigets slut innebar att Blekinges kontak-
ter med länder i södra och östra Östersjön kapades 
och länet blev en återvändsgränd. detta har påverkat 
satsningar i Blekinges infrastruktur som fortfarande 
lider av uteblivna investeringar, snart 30 år efter 
Berlinmurens fall.

Blekinges demografiska utmaning är gemensam med 
många andra regioner som inte direkt gränsar till en 
storstadsregion. Karakteristiskt för Blekinge är också 
att en relativt stor andel av befolkningen är syssel-
satt inom den offentliga sektorn och industrin. 

På nationell nivå kommer en uppföljning av oeCd:s 
studier av sverige att inledas under 2016. inom 
samarbetet småland och Blekinge har beslut fattats 
att göra någon form av uppföljning av oeCd-studien 
småland och Blekinge som genomfördes 2012-2013.

det finns behov av förnyelse av både infrastruktur 
och näringsliv. Blekinge påverkas relativt hårt av 
svängningar i konjunkturer och är ett av de län som 
drabbades hårt av fordons- och finanskrisen 2008-
2009. Branschstrukturen förklarar varför krisen slog 
så hårt mot Blekinge.

Befolkningen och arbetskraften i Blekinge har under 
2015 ökat kraftigt bland annat med anledning av 
stort mottagande av nyanlända i Blekinges kommu-
ner. Befolkningen blir trots detta allt äldre, med 
stora pensionsavgångar och historiskt litet inflöde av 
ungdomar till arbetsmarknaden. På kort sikt är det 
en utmaning att tillgodose näringslivets och offentlig 

sektors behov av kompetent arbetskraft. dessutom 
finns en bristsituation för många tekniska yrken 
liksom inom vård och omsorg. en viktig utmaning för 
länet, och en stor möjlighet, är att rusta de som idag 
är arbetslösa för att kunna bidra till det förestående 
behovet av kompetens. 

i Arbetsförmedlingens prognosundersökning hösten 
2015 ger länets industriföretag uttryck för en tydlig 
optimism inför det kommande året. Både industrin 
och iKT-sektorn (informations- och kommunikations-
tekniksektorn) förväntas skapa sysselsättningstillväxt 
nästa år. det blir industrins första positiva bidrag till 
jobbtillväxten i länet sedan 2011.

Attraktivitet är det övergripande temat i Blekinges 
regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin. en 
uppföljning av tidigare oeCd-studie kan ge förutsätt-
ningar för en revidering av strategin som sträcker 
sig till 2020. Besöksnäringen är en näringsgren som 
lyfts fram kopplat till Blekinges attraktionskraft och 
potential både för att få fler besökare men också för 
näringen att växa. samverkan har inletts mellan det 
offentliga och näringslivet för en gemensam satsning 
på besöksnäringen inom ramen för visit Blekinge. 

omvärlden förändras i allt snabbare takt. orosmöns-
ter i grannländer påverkar rörligheten precis som 
klimat, digitalisering och ekonomisk utveckling 
påverkar människors rörelsemönster. Allt snabbare 
transporter innebär även att konkurrenssituationen 
om kompetens och människor höjs och andra värden 
som kultur, hälsa, möjlighet till utbildning och god 
livsmiljö blir allt viktigare faktorer i konkurrensen om 
morgondagens unga människor.
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”Blekinges utveckling är beroende av 
vår förmåga att attrahera människor.”
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det menar region Blekinge i sin redovisning av nyttorna vid en östlig sträckning av höghastighetsbanan för tåg.
region Blekinge menar att staten under efterkrigstiden har haft ett västsvenskt perspektiv vilket inneburit att nödvändiga 

infrastrukturinvesteringar i sydöstra sverige uteblivit. Yttrandet illustrerades av en bild från Långfilmen
 gäst hos verkligheten som baserades på Pär Lagerkvists självbiografiska roman.

”vi vill vara med om att utveckla sveriges 
järnvägssystem, men då måste vi få rätt 

förutsättningar att delta.”

BiLd: BerTiL s-son ÅBerg/svT/TT
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i Blekinge har processen med att bilda en regionkom-
mun inletts. efter remiss i Blekinges kommuner fatta-
de landstingsfullmäktige under februari 2016 beslut 
om att formellt ansöka hos regeringen om att överta 
det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge från 
2019. Formen och förutsättningarna för det regionala 
tillväxtarbetet kommer att förändras genom den nya 
huvudmannen och direktval.

regeringen tillsatte under 2014-2015 en indelnings-
kommitté med uppdrag att se över den statliga och 
regionala indelningen av sverige med syfte att lägga 
förslag om färre och större regioner och län. en första 
lägesrapport kommer att lämnas under våren 2016. en 
ny indelning skulle kunna vara möjlig 2019, 2023 eller 
senare beroende på när och om en proposition läggs 
för ny länsindelning.

samverkan i sydsverige sker genom den ideella fören-
ingen regionsamverkan sydsverige där landstingen 
och regionerna i skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg,
Jönköping och Halland ingår. inom ramen för  
regionsamverkan sydsverige finns ett antal arbets-
grupper inom olika områden, bland annat infrastruk-
tur, kultur med mera. samarbetet stärker möjlighe-
terna att påverka för att förbättra infrastrukturen i 
sydsverige och åstadkomma en utveckling som kom-
mer hela sverige till nytta. i sydsverige bor 26 procent 
av landets befolkning och en väsentlig del av svensk 
export och import passerar via sydsveriges hamnar 
och Öresundsbron. regionsamverkan sydsverige läm-
nade in ett positionspapper till näringsdepartementet 
i februari 2016 som pekar på behovet och nyttan av 
utbyggd infrastruktur i sydsverige. 

detta blir också en viktig pusselbit i inspelen till den 
nationella transportinfrastrukturplaneringen som nu 
inletts för perioden 2018-2029.

För att hantera en allt äldre befolkning och klara 
kommande pensionsavgångar är en av nyckelfrågorna 

att behålla och attrahera unga till Blekinge och få 
bukt med den höga arbetslösheten bland unga, främst 
bland män. Kvinnorna tillgodogör sig skolan bättre och 
är mer benägna att utbilda sig. Majoriteten av invand-
rarna är män och i den gruppen är arbetslösheten 
mycket hög. det är både en utmaning och möjlighet 
för Blekinge att göra det möjligt för fler att komma i 
utbildning och jobb och att matcha arbetsmarknadens 
behov av arbetskraft.
 
en framtidsfråga för Blekinge och sydöstra sverige 
är restiden till storstadsregioner som stockholm och 
Malmö-Öresund. Flera utredningar visar på Blekinges 
potential utifrån ett nationellt perspektiv. Blekinges 
strategiska läge med väl utbyggda hamnar kan kom-
plettera transportflöden i öst-västlig riktning till och 
från växande marknader i Baltikum och österut. den 
framtida sträckningen av den planerade höghastig-
hetsjärnvägen (sverigeförhandlingen), beskrivs som 
det största samhälls- och infrastrukturprojektet i 
modern tid. satsningen syftar främst till att knyta 
samman storstadsregioner och riskerar samtidigt 
att ytterligare försämra för de regioner som inte får 
stationslägen. detta ställer krav på förstärkningar 
och investeringar i befintlig infrastruktur för att stärka 
kopplingen till kommande höghastighetsjärnväg.

För att möta framtidens utmaningar och behov av 
kollektivtrafik finns nu en remissversion av Blekinges 
nya trafikförsörjningsprogram för perioden 2016-2019 
under beredning. en utmaning är att skapa förutsätt-
ningar för såväl planering som finansiering. 

Bostadsplaneringskommittén har i slutbetänkandet 
”en ny regional planering – ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning” lyft fram behovet av en 
starkare regional bostadsplanering. i Blekinge har det-
ta arbete inletts med processen strukturbild Blekinge, 
ett initiativ för ökad samverkan mellan kommunal 
översiktlig planering och regional utvecklingsplane-
ring. Bostadsförsörjning är en viktig konkurrensfaktor 

Framtidsbedömning

BiLd: BerTiL s-son ÅBerg/svT/TT
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liksom attraktiva livsmiljöer. För att attrahera unga

människor är det således viktigt att synliggöra olika

gruppers behov i samhällsplaneringen.

Blekinges regionala kulturplan pekar ut riktningen

för hur Blekinges kultur bör utvecklas för att alla ska

kunna ta del av Blekinges kulturliv. n är fler människor

i alla åldrar och livssituationer, möter kultur och dess

olika uttryck skapas bättre förutsättningar för ett kre -

ativt, livskraftigt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Kulturen har både ett egenvärde och är en drivkraft

för regional utveckling. g enom att prioritera barn och

unga, samverkan, delaktighet och internationalisering,

drar vi största nytta av kulturens kraft.

Blekinges kulturliv har redan idag en fantastisk

mångfald men det kan bli ännu bättre. v i behöver till

exempel satsa ytterligare på dans och bildkonst där

det saknas tydliga arenor. För att nå ut till nya mål -

grupper är i synnerhet dans ett bra verktyg eftersom

det har ett helt eget språk som också har uppmärk -

sammats som ett verktyg för att förbättra människors

hälsa. För att de ambitiösa målen i kulturplanen ska

kunna genomföras krävs förstärkning inom ett antal

områden. För en liten region som Blekinge med be -

gränsade resurser är det alltid en utmaning att skapa

tillgänglighet och kvalitet.

d igitaliseringens påverkan på näringsliv och offent -

lig sektor är både en utmaning och en möjlighet.

s amverkan sker inom ramen för Blekinges digitala

agenda men även inom projekt kopplade till Blekinges

i nnovationsstrategi. Post- och telestyrelsen (P T s )

fick regeringens uppdrag under 2015 att skapa förut -

sättningar för bredbandskoordinatorer i hela landet.

s yftet är att stärka arbetet för att nå de nationella

bredbandsmålen.

Underlag för villkorsbrevet anges i budgetproposition

utgiftsområde 19, regional tillväxt. i nför kommande

år har regeringen aviserat om en översyn av fördel -

ningen av regionala tillväxtmedel vilka är grunden för

genomförande av den regionala utvecklingsstrategin,

Blekingestrategin tillsammans med strukturfonder och

andra e U-medel. Även förberedelser inför kommande

eu-programperiod 2020-2028 har inletts.

s amverkan är även i framtiden ledord och en avgöran -

de konkurrensfördel för en liten region som Blekinge.

s amverkan måste fortsätta att stärkas, inom Blekinge

men också med grannregioner och internationellt.

s amverkan mellan aktörer är också central och be -

höver stärkas inför framtiden. d et kan exempelvis

handla om aktörer i s cience Parkmiljöer, innovations -

systemet och utbildningsaktörer. i nte minst Blekinge

Tekniska högskola har en viktig roll för att stärka

forsknings- och utvecklingsmiljöer.

B L ekinges region ALA k UL t U rp LA n är till för att berätta hur kulturlivet i Blekinge ska utvecklas på kort och lång sikt. Utgångspunkten är de nationella
kulturpolitiska målen. d en regionala kulturplanen är en del av underlaget för s tatens kulturråds fördelning av stadsbidrag till Blekinges kulturliv
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region Blekinge äger sedan januari 2012 samtliga 
aktier i Blekingetrafiken AB och från april 2014 över-
fördes hela bolagets verksamhet successivt till region 
Blekinge. det finns inga andra bolag att ta hänsyn till 
i den sammanställda redovisningen. Med anledning av 
detta kommer alla kommentarer avseende resultaträk-
ningen att gälla den sammanställda redovisningen.

ekonomiska förutsättningar

verksamheten inom regional utveckling finansieras 
till stor del av projektintäkter men även av medlems- 
bidrag så kallad basfinansiering, statliga bidrag och 
en mindre del övriga intäkter. Under de senaste åren 
har fler statliga uppdrag tillkommit utan någon med-
följande ekonomisk kompensation för att administrera 
och arbeta med dessa uppdrag. denna trend tenderar 
att hålla i sig. Uppdragen måste därför utföras inom 
befintliga ramar. verksamheten är således underfi-
nansierad vilket under flera år hanterats genom ett av 
regionala tillväxtmedel finansierat projekt benämnt 
”nationellt uppdrag”. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet finansieras 
i princip helt av regionalt och statligt stöd. För att 
kunna genomföra de utvecklingsområden som beskrivs 
i kulturplanen har kultur- och fritidsnämnden identi-
fierat ett behov av utökade resurser motsvarande 3,8 
mnkr per år. Landstinget har i sin budgetberedning 
anslagit ytterligare 1,0 mnkr inför budgetåret 2016, 
vilket innebär att det identifierade behovet därefter 
uppgår till 2,8 mnkr per år.

Trafiknämndens verksamhet finansieras till stor del av 
medlemsbidrag men i denna verksamhet finns också 
betydande trafikintäkter främst från biljettförsäljning. 
verksamheten arbetar med att utveckla kollektivtra-
fiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet. 

Ambitionsnivån för Blekinges kollektivtrafik är hög 
vilket på sikt innebär att betydande resurser måste 
tillföras denna verksamhet.

rapportering under året

region Blekinges ekonomiska rapporteringsplan 
innehöll två delårsbokslut, ett per 30 april och ett per 
31 augusti. region Blekinges styrelse godkände dessa. 
region Blekinges revisorer granskade bokslutet från 
augusti. i augustiprognosen bedömde region Blekinge 
det samlade resultatet till noll kronor vilket stämmer 
väl med utfallet. resultatet exklusive återbetalning till 
medlemmarna av intressentbidraget till trafiknämn-
dens verksamhet bedömdes bli +9,9 mnkr och utfallet 
blev +9,1 mnkr. Avvikelsen mot prognos beror främst 
på kundförluster, högre avskrivningar och tillkomman-
de rekryteringskostnader.

God ekonomisk hushållning och finansiella 
mål

2005 kom en lagregel om god ekonomisk hushållning 
i kommunallagen. enligt lagen ska budget och utfall 
visa positiva resultat varje enskilt verksamhetsår. 
grundregeln är att varje generation ska betala för sin 
välfärd och inte skjuta betalningarna på framtiden. 
region Blekinge budgeterade ett nollresultat för 2015 
och resultatet blev positivt med 26 tkr.

region Blekinge har ett antal finansiella mål som 
tillsammans med verksamhetsmålen ska möjliggöra 
god ekonomisk hushållning. de finansiella målen och 
dess måluppfyllelse beskrivs i avsnittet måluppfyllelse 
2015. sammantaget är måluppfyllelsen av de 
finansiella målen tillfredsställande då samtliga fem 
mål anses vara uppfyllda.

Finansiell analys

FörvALtningsBerätteLse
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Balanskravet och resultatutjämningsreserv

Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte

får besluta om en budget där kostnaderna överstiger

intäkterna. r eglerna gäller även för ett kommunal-

förbund som r egion Blekinge.

o m resultatet ändå blir negativt måste det kompen -

seras med överskott inom tre år. v arje år ska i årsre -

dovisningen redovisas en balanskravsutredning enligt

nedan.

Balanskravsutredning

t kr 2015 2014 2015 2014

i ngående balanskravsresultat 0 0 0 0

r esultat enligt resultaträkningen 26 33 26 33

r ealisationsvinster 0 0 0 0

s ynnerliga skäl 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 26 33 26 33

Balanskravsresultat att återställa 0 0 0 0

r egion Blekinge s ammanställd redovisning

Årets resultat

n är r egion Blekinges resultat ska analyseras är det

viktigt att justera för avvikelsen mot budget avseende

intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet.

Anledningen till detta är att eventuella överskott mot

budget återbetalas till intressenterna och därmed

uppgår verksamhetens totala resultat alltid till

0,0 mnkr. r egion Blekinges resultat exklusive åter-

betalning av intressentbidrag för trafiknämndens

verksamhet uppgår till 9,1 mnkr jämfört med 13,2

mnkr för 2014.

r egion Blekinges sammanlagda resultat motsvarar det

budgeterade nollresultatet men det finns vissa mindre

överskott och underskott i de ingående verksamheter -

na. Trafiknämndens och kultur- och fritidsnämndens

resultat uppgår till det budgeterade nollresultatet.

r egionstyrelsen ( rs ), rs AU och revisionen samt verk -

samheten inom ledning och administration uppvisar

ett överskott mot budget på 0,4 mnkr respektive 0,1

mnkr. v erksamheten inom regional utveckling uppvisar

ett underskott på 0,5 mnkr. v erksamheternas avvi -

kelse mot budget stämmer väl med den prognos som

lämnades i delårsbokslutet för augusti 2015.

v erksamhetens intäkter

v erksamhetens intäkter ökade med 7,3 mnkr jämfört

med föregående år vilket motsvarar en ökning på

3,3 %. i ntäkter avseende biljett- och kortförsäljning

och övriga trafikintäkter ökade med 7,6 mnkr vilket

främst beror på en effekt av höjda taxor, högre intäk -

ter för uppdragstrafiken och högre intäkter avseende

trafikproduktion åt andra län. d et finns sedan en rad

intäkter som varierar positivt eller negativt jämfört

med föregående år. d en totala förändringen av dessa

är en minskning med 0,3 mnkr.

Balanskravsutredningen för r egion Blekinge och för den sammanställda redovisningen visar att det inte finns

något underskott att återställa.

r egion Blekinge har ingen resultatutjämningsreserv från tidigare år och det görs ingen avsättning detta år heller.

-�131�-



 2015 Årsredovisning  23

FörvALtningsBerätteLse

ett utkast till nytt trafikförsörjningsprogram som pekar ut riktningen för Blekinges kollektivtrafik arbetades fram under året. 
Programmet har remissbehandlats och den slutliga versionen antogs av regionstyrelsen i mars 2016.

”människor kan njuta av en attraktiv 
livsmiljö i en kommun, men arbeta i en annan. 

det ska gå att bo i Blekinge och pendla till 
arbete och utbildning i grannlänen.”
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i nom ramen för projektet r esurscentra för tillväxt med syfte att öka jämställdheten på arbetsplatser, besökte genusfotografen
Tomas g unnarsson Blekinge och näringslivsmässan i Karlskrona. Under mässan fotograferade genusfotografen besökarna och fick dem

att i sina poser bryta invanda könsmönster. Bilden nedan ingår i utställningen s tötta manligt företagande som är producerad av
Add g ender och genusfotografen. Utställningen fanns också att beskåda på näringslivsmässan.

” v i vill öka jäm ställdh eten på arbetsplatser.”
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intressentbidrag

erhållna intressentbidrag inklusive obeskattade reser-
ver ökade med 36,1 mnkr.

intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet 
ökade med 34,7 mnkr. detta beror främst på en kom-
pensation för den generella prisökningen (indexering) 
samt på en ökning av de direkta trafikkostnaderna. 
intressentbidraget till kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet ökade med 1,1 mnkr vilket främst för-
klaras av den generella uppräkning som görs för att 
kompensera för prisökningar.

verksamhetens kostnader

verksamhetens kostnader ökade med 42,2 mnkr 
jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning 
på 8,3%. Ökningen var förväntad och fanns upptagen 
i budgeten för 2015. det är främst de direkta trafik-
kostnaderna som bidrar till de ökade kostnaderna. 
Ökningen i denna del är 33,9 mnkr. Förutom kost-
nadsökningar beroende på avtalsbundna indexreg-
leringar är det främst följande orsaker till de ökade 
kostnaderna. 

· Pågatågstrafiken som startade i december 2014   
 får helårseffekt 2015 vilket förklarar 13,1 mnkr av   
 ökningen. 
· Kostnaderna för busstrafiken ökar med 11,2 mnkr   
 vilket främst beror på utökning av trafiken 
 mellan Karlskrona och ronneby, utökning av 
 antal snabbturer till Karlshamn med koppling till  
 Pågatågstrafiken, helårseffekt avseende 
 förlängningen av linje 1, resandeökningsincitament  
 samt insatser för att förbättra punktligheten.
· Kostnaderna för Öresundstågstrafiken ökar med  
 3,8 mnkr vilket främst beror på att trafiken låg   
 nere under en period 2014 p.g.a. av strejk och det  
 infördes ombordservering i december 2014 som får  
 helårseffekt 2015.
· Kostnaderna för Krösatågstrafiken ökar med 
 3.0 mnkr vilket främst beror på ökade hyres-
 kostnader för tågen eftersom vi under 2015 
 kört med fullt upprustade tåg vilket inte var fallet  
 2014.
· en ökning av kostnaderna för serviceresor 
 framförallt avseende sjukresor.

Personalkostnaderna ökade med 1,9 mnkr jämfört med 
föregående år vilket motsvarar en ökning med 2,7 %. 
Ökningen beror främst på den generella löneökning 
som följde av den årliga lönerevisionen.

Övriga kostnader har ökat med 6,5 mnkr jämfört med 
föregående år. en stor del av ökningen kan hänföras 
till avsatta utvecklingsmedel för trafiknämndens 
verksamhet som inte hade någon motsvarighet 2014. 
det finns 0,8 mnkr i befarade kundförluster som ej 
hade någon motsvarighet 2014. region Blekinge har av 
olika anledning behövt hyra in personal i högre ut-
sträckning än föregående år vilket förklarar 0,9 mnkr 
av kostnadsökningen. Utbetalda kulturbidrag har ökat 
med 0,9 mnkr.

Avskrivningar

Avskrivningarna uppgick till 17,0 mnkr, en ökning med 
0,7 mnkr mot 2014. Ökningen beror främst på att 
avskrivningarna på de investeringar som gjordes 2014 
får full effekt 2015.

Finansnetto

Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter 
och kostnader. Finansnettot har försämrats med 
0,5 mnkr jämfört med föregående år. de finansiella 
intäkterna minskade med 0,3 mnkr jämfört med 
föregående år vilket beror på det låga ränteläget. de 
finansiella kostnaderna ökade med 0,2 mnkr jämfört 
med föregående år trots att de är räntesäkrade i form 
av ränteswappar. detta är en effekt av den negativa 
ränta som varit 2015 som i och med swapparnas 
konstruktion påverkar region Blekinges finansiella 
kostnader negativt.

Pensionsåtagande

region Blekinge har en total pensionsskuld på 
15,3 mnkr varav 7,0 mnkr sedan tidigare är inbetalda 
till sKL:s pensionsstiftelse. resterande 8,3 mnkr är 
inte inbetalda till pensionsstiftelsen utan finns istället 
upptagna som en skuld i balansräkningen. 
Avsättningen för 2015 uppgick till 1,5 mnkr.

FörvALtningsBerätteLse
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driftredovisning

samtliga verksamheter har en budgeterad netto-
kostnad på noll kronor. Årets resultat för respektive 
verksamhet blir därmed synonymt med nettokostna-
dens avvikelse mot budget.

rs, rsAU och revision
rs, rsAU och revision visar ett överskott på 0,4 mnkr 
vilket till fullo beror på att kostnaderna understiger 
budget med motsvarande belopp. det är främst 
arvodeskostnaderna som har blivit lägre än förväntat. 
resultatet stämmer med den prognos som upprättades 
i delårsbokslutet per 31 augusti.

Ledning och administration
Ledning och administration visar ett överskott på 0,1 
mnkr vilket är marginellt under prognosen från augusti 
2015. intäkterna och kostnaderna är 0,2 mnkr respek-
tive 0,3 mnkr lägre än budget.

regional utveckling
regional utveckling visar ett underskott på 0,5 mnkr 
vilket stämmer väl med prognosen från augusti 2015. 
Både intäkterna och kostnaderna visar en relativt 
kraftig avvikelse mot budget, 7,5 mnkr respektive 8,0 
mnkr. en av anledningar till detta är att projektet 
siCAHT med intäkter och kostnader på 2,1 mnkr god-
kändes efter att budgeten upprättades och var av den 
anledningen inte med i budgeten. Övriga avvikelser är 
relaterat till hur de projekt som region Blekinge själva 
driver hanteras i det övergripande budgetarbetet. 

Budgeten innehåller i princip bara projektkostnader 
som är hänförliga till region Blekinges personalkost-
nader vilket innebär att inga andra externa kostnader 
finns med i budgeten. detta förfaringssätt innebär 
per automatik att utfallet för intäkter och kostnader 
kommer att överstiga budget.

det negativa resultatet förklaras främst av under-
skott i några projekt bland annat beroende på att 
omständigheter för upphandlingar förändrades, vilket 
gjort att vissa kostnader ej godkänts.

kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 

noll kronor vilket stämmer med prognosen från 
augusti 2015. intäkterna och kostnaderna överstiger 
budget med 2,9 mnkr. Avvikelsen är främst relaterad 
till intäkter och därtill hörande kostnader för till 
exempel konsertarrangemang för Musik i Blekinge som 
blivit mer omfattande än budgeterat.

Trafiknämnden
resultatet för trafiknämnden exklusive återbetal-
ningen av intressentbidrag till medlemmarna visar 
ett överskott på 9,1 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än 
prognosen från augusti 2015. Överskottet återbetalas 
till medlemmarna vilket innebär att trafiknämnden 
uppvisar ett nollresultat. erhållet intressentbidrag un-
derstiger budget med 9,1 mnkr vilket förklaras av att 
trafiknämndens verksamhet genererade motsvarande 
positiv avvikelse mot budget.

intäkterna understiger budget med 4,1 mnkr vilket 
främst beror på att alla budgeterade trafiksatsningar 
inte genomförts och att resandet inte har ökat i den 
takt som förväntats. intäkterna avseende skolskjut-
strafik, produktionsersättning för tågtrafik åt andra 
län och tåghyra visar också negativ avvikelse mot 
budget. intäkterna för läsårskort visar något bättre 
utfall jämfört med budget.

de totala kostnaderna understiger budget med 
13,2 mnkr. de direkta trafikkostnaderna understiger 
budget med 12,1 mnkr vilket främst kan hänföras till 
att alla budgeterade trafiksatsningar inte genomförts, 
gynnsam utveckling av index i trafikavtal och lägre 
kostnader än förväntat för trafikkostnader från andra 
län, förstärkningstrafik, ersättningstrafik samt trafik-
produktion åt andra län. direkta trafikkostnader för 
serviceresor överstiger budget med 1,3 mnkr vilket 
beror på att kostnaderna för sjukresor har ökat. 

Personalkostnaderna och övriga kostnader understiger 
budget med 2,1 mnkr delvis beroende på att budge-
terade vakanser inte blivit tillsatta och att utveck-
lingsbudgeten inte utnyttjats fullt ut. Avskrivningarna 
överstiger budget med 1,0 mnkr främst relaterat till 
införandet av komponentavskrivning på tåg som inte 
fanns med i budgeten.
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Förv AL tnings B erätte L se

dri F tredovisning region BL ekinge s A mt BL ekingetr AF iken AB ( tkr )

v erksamhet o msättning r esultat o msättning r esultat r esultat

rs , rs AU, revision 4 037 367 4 037 0 -654

Trafiknämnd 466 992 26 480 228 0 231

Kultur- och Fritidsnämnd 67 161 0 64 222 0 -542

r egional utveckling 23 785 -501 16 307 0 510

Ledningsstöd och administration 11 464 133 11 685 0 487

s umma 573 440 26 576 479 0 33

Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014

investeringsredovisning region BL ekinge s A mt BL ekingetr AF iken AB ( tkr )

2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Årsbokslut Årsbudget Avvikelse Årsbokslut

t rafikinvesteringar 180 6 500 -6 320 710

- Upprustning tåg 448 365

- Biljettmaskinutrustning -323 207

- Övriga trafikinvesteringar 56 138

ö vriga investeringar 922 410 513 1 377

- i T-system, licenser, webb 629 826

- d atorutrustning 257 157

- i nventarier, övrigt 37 393

s umma 1 102 6 910 -5 807 2 087

i nvesteringsredovisning

Årets investeringar uppgick till 1,1 mnkr vilket under -

steg budget med 5,8 mnkr. d et är främst investeringar -

na i trafiknämndens verksamhet som inte har nått upp

till planerad nivå, vilket till största del beror på för

skjutningar i tid. d e investeringar som har gjorts avser

främst upprustning av tåg, i T-system och serverutrust -

ning. i nga nya lån har upptagits utan investeringarna

har finansierats inom den löpande verksamheten.
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måluppfyllelse 2015

mÅtt/indikAtor

Attraktionsindex, nästa mätning görs 2018.

Antal medarbetare som deltagit i minst en kompe-
tensutvecklingsinsats varje år.

Antal uppföljda handlingsplaner.

status reviderad jämställdhetsplan vid utgången av 
2015.

Antal anställda som är i tjänst vid genomförandet 
av utvecklingssamtal och lönesamtal som erbjudits 
löneutvecklingssamtal och lönesamtal.

Andel medarbetare som har 5 sjukfrånvarodagar 
eller färre per år.

genomförd lönekartläggning med åtgärdsplan för 
eventuella löneskillnader som inte är rimliga utifrån 
kompetens och kön.

status formulering och implementering av 
kärnvärdena.

Antal fossilfria tjänstefordon per juni 2015.

status genomförd resvaneundersökning.

Antalet beslut där hållbarhetsbedömningar genom-
förts enligt de fyra hållbarhetskriterierna.

status infört ledningssystem.

Utförda insatser.

mÅL/prioriterAde omrÅden

övergripande
Bilden av attraktiva Blekinge
Blekinges attraktionskraft ska öka.

personal

samtliga medarbetare ska delta i minst en kompetensutveck-
lingsinsats varje år.

Uppföljning av de handlingsplaner som togs fram i samband  
med uppföljning av jämställdhetsplan 2014.

revidering av nuvarande jämställdhetsplan ska 
genomföras under 2015.

Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet av utvecklings-
samtal och lönesamtal ska erbjudas dessa.

Minst 80 % av medarbetarna ska inte ha några eller som mest  
5 sjukfrånvarodagar per år.

genomföra lönekartläggning och ta fram ett underlag inför 
löneförhandlingar utifrån denna.

intern kommunikation

Under 2015 formulera och implementera kärnvärdena.

Hållbarhet

Leasade tjänstefordon ska vara fossilbränslefria senast juni 2015.

en resvaneundersökning ska genomföras för all personal.

Antalet beslut där hållbarhetsbedömningar genomförts enligt de 
fyra hållbarhetskriterierna ska öka.

ett ledningssystem för hållbar utveckling ska införas för 
organisationen.

regionstyrelsen - regional utveckling

genomförande av Blekingestrategins insatsområden Arbetsliv  
och Tillgänglighet är grunden för prioriteringar 2015-2017. 
Övergripande inriktningar är att för Blekinge verka för;
-  ett expansivt näringsliv
-  ett starkt innovationsklimat
-  en god kompetensförsörjning
-  ett miljö-, energi- och klimatsmart näringsliv
-  ett attraktivt och hållbart transportsystem
-  ett attraktivare esamhälle gällande digital infrastruktur och  
 tjänsteutbud

i detta avsnitt görs en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen. det arbete som bedrivits i syfte att uppnå målen 
beskrivs utförligt i avsnittet region Blekinges verksamheter.
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svår att bedöma då ingen mätning av attraktionsindex gjorts. Attityder tar lång tid att förändra och 
arbetet fortsätter. 

efter sammanställning av utvecklingssamtalen som genomfördes hösten 2015 har region Blekinges chefer 
meddelat att de erbjudit samtliga medarbetare minst en kompetensutvecklingsinsats. 

Arbetet med uppföljning av jämställdhetsplanen som påbörjades 2014 slutfördes och antogs i samverkans-
gruppen i april 2015. i maj genomfördes den första uppföljningen av de reviderade målen. 

Under 2015 har en revidering av den gällande jämställdhetsplanen gjorts och under året antagits i region 
Blekinges samverkansgrupp. Ambitionen att revidera den nuvarande jämställdhetsplanen från grunden har 
vi dock valt att avvakta med tills dess vi har fått beslut om en eventuell sammanslagning med Landstinget 
Blekinge. då jämställdhetsplanen löper under en treårsperiod måste planen överensstämma med de stra-
tegiska dokument som finns på Landstinget Blekinge. Arbetet med att etablera kontakt med Landstingets 
Hr-funktion har påbörjats.

samtliga medarbetade på region Blekinge har blivit erbjudna ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal 
under 2015, detta gäller även föräldraledig och sjukskriven personal. 

78 anställda av 107 möjliga (72,9 %) har 5 sjukfrånvarodagar eller färre under 2015.

Arbetet med lönekartläggning som påbörjades hösten 2014 slutfördes under mars 2015. resultatet har 
åtgärdats och följts upp under året. Underlaget har även använts som en del av förberedelserna och 
uppföljningen av årets löneöversyn.

region Blekinges vision och kärnvärden är formulerade och kommunicerade till medarbetarna. implemen-
teringen av kärnvärdena är en längre process och bedömningen är att målet på sikt kommer att uppnås.

Måluppfyllelsen avseende leasade tjänstefordon påverkas av de avtal som region Blekinge är bundna till. 
Utbyte till fossilbränslefria fordon planeras till den tidpunkt då respektive avtal upphör. 

Målet att genomföra en resvaneundersökning är en planerad åtgärd i Klimat- och energistrategin och avser 
alla offentliga aktörer. Att samla alla offentliga aktörer för att genomföra undersökningar samtidigt så som 
var meningen har visat sig svårt. därför har resvaneundersökning i vår egen organisation fördröjts.

Målet är långsiktigt och det genomfördes inte någon utvärdering under året. ett utvecklingsarbete pågår 
för att bestämma metod och fastställa vilka kriterier som ska gälla för att ett beslut ska betraktas som 
hållbart.

det har inte  införts något ledningssystem för hållbar utveckling under 2015.

regional utveckling arbetar med samtliga insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva 
Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020. 

Under året har det varit särskilt fokus på de prioriterade insatsområdena Arbetsliv och Tillgänglighet,  
se avsnitt region Blekinges verksamheter för en utförlig beskrivning av de insatser som genomförts.

mÅLUppFYLLeLse

Tillfredsställande måluppfyllelse

inte helt tillfredsställande måluppfyllelse

otillfredsställande måluppfyllelse

 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera
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mÅtt/indikAtor

- Antal barn och unga/år som besökt kulturverksam-
heter med regionalt bidrag.
- Antal besök per år till kulturverksamheter med 
regionala bidrag

- Uppfyllande av mål för kulturen i regionala 
digitala agendan.
- Uppföljning av de regionala institutionernas 
tillgänglighetsplaner.

Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovis-
ningen i Kulturdatabasen

- Uppfyllande av de regionala institutionernas 
planer för jämställdhet och mångfald.
 - Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd, 
fördelning över konst- och kulturområden samt 
fördelning över geografi.

Antal kontakter, programaktiviteter eller  
föreställningar i annat land.

resandeutvecklingen/antal resor per år.

Uppföljning av utsläpp och användning av fossilfritt 
drivmedel sker genom ett miljöledningssystem och 
genom årlig uppföljning av våra trafikavtal.

Kostnadstäckningsgraden enligt Trafikanalys 
definition.

- Kundundersökningar i tåg och busstrafiken genom-
förs årligen.
- Punktligheten mäts kontinuerligt sammanställning 
och redovisning sker varje år.

Mätning av kundnöjdhetsindex. Målet är att index 
ska överstiga genomsnittligt index för riket.

restidskvoter ska mätas i den regionala busstra-
fiken samt på ett antal utvalda stråk i den lokala 
busstrafiken. 

Mätning av prisvärdhet, svensk Kollektivtrafiks 
undersökning Kolbar.

mÅL/prioriterAde omrÅden

kultur- och fritidsnämnden

Målområde Barn och unga
Blekinge ska vara ledande i sverige på kultur för och med unga 
och barn.

Målområde Tillgänglighet
Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt samt att delaktighet 
och eget skapande ska vara ledord.

Målområde Samverkan
samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i 
utvecklingen av Blekinges kulturliv.

Målområde Delaktighet
Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av våra 
gemensamma resurser för att uppleva och skapa kultur.

Målområde Internationalisering
verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen.

trafiknämnden

det övergripande målet är att fördubbla resandet till 2030  
jämfört med 2008. delmålet för 2015 är 25 % vilket motsvarar  
9 440 000 resor.

Busstrafiken ska i huvudsak, efter genomförd upphandling, drivas 
med ett miljöanpassat bränsle.

en effektiv trafik med god kostnadstäckning skall eftersträvas. 
nya satsningar på trafik behöver alltid tid för inarbetning men ska 
efter etablering bidra till att trafikområdet som helhet behåller 
en god kostnadstäckningsgrad.

Kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv och ha en allmänt 
hög standard.

Kundfokus

region Blekinge ska arbeta med att sänka restiderna i den 
regionala busstrafiken mellan ronneby/Karlshamn/växjö samt 
Karlskrona-Kalmar. i den lokala busstrafiken ska kollektivtrafikens 
konkurrenskraft stärkas i förhållande till bilen.

enkelheten i prisstrukturen är viktig och vi ska arbeta för enklare 
och färre produkter. vi ska ha en marknadsmässig prissättning 
som innebär att kunder upplever att resan känns prisvärd. 

måluppfyllelse 2015
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en tydlig bild på hur verksamheterna utvecklas och uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, 
då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. dock kan konstateras att det 
görs mycket insatser för våra barn och unga och inga signaler finns i dagsläget på att indikatorerna inte ska 
uppvisa positiva resultat.

Alla verksamheter har aktiva tillgänglighetsplaner. en tydlig bild på hur verksamheterna utvecklas och 
uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års 
resultat i kulturdatabasen. dock kan konstateras att vårt fokus på att vara tillgängliga i hela länet har gjort 
att fler aktiviteter förläggs utspritt i våra fem kommuner. Mycket arbete kan fortsatt göras på att utveckla 
vår digitala arena, men insatser görs. För att komma vidare i detta krävs mycket kompetensutveckling för 
länets kulturaktörer och också tillskott av resurser.

Att samverka är basen i vår verksamhet och anledningen till att vi kan erbjuda och utveckla ett aktivt 
kulturliv. samverkan sker över olika nivåer inom samtliga verksamheter dagligen.
en tydlig bild på hur samtliga regionala verksamheter som får stöd av oss samverkar med varandra och 
därigenom uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 
2015 års resultat i kulturdatabasen. Att samverkan sker i hög grad är dock redan säkerställt.

samtliga verksamheter har aktiva jämställdhetsplaner.
en tydlig bild av hur samtliga regionala verksamheter som får stöd av oss är aktiva inom målområdet 
delaktighet och därigenom uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamhe-
ter har redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. dock kan det konstateras att många aktiviteter och 
kompetenshöjande insatser redan har gjorts inom området.

en tydlig bild över hur samtliga regionala verksamheter som får stöd av oss har ökat sitt samarbete med 
aktörer i södra Östersjön kan inte ges förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat 
2015 års resultat i kulturdatabasen.

det totala resandet utvecklas inte i takt med planerna, utfallet för 2015 blev 8 438 000 resor vilket är 
oförändrat jämfört med föregående år. Bussresandet ökar medan resandet med Öresundståg minskar. 

Busstrafiken drivs, i enlighet med det nya bussavtalet som började gälla hösten 2014, i huvudsak med ett 
miljöanpassat bränsle. Uppföljning sker fortlöpande i vårt miljöledningssystem FridA. 

Kostnadstäckningsgraden 2015, enligt Trafikanalys definition, uppgår till 44 %. det är 3 % lägre än 2014, 
vilket beror på nya satsningar (Pågatåg). Kostnadstäckningsgraden är därmed fortsatt god. 

Kundundersökning för våra resenärer och mätning av punktlighet har genomförts. de undersökningar som 
har gjorts indikerar att målet kommer att uppnås. 

Under 2015 har kundnöjdheten utvecklats positivt. 85 % av Blekingetrafikens kunder är nöjda med den 
senaste resan, jämfört med riksgenomsnittet som är 81 %. 

då fokus varit på punktlighet för våra resenärer samt att framkomlighet för kollektivtrafiken inte priorite-
rats av väghållarna har restidkvoterna inte förbättrats under året.

i Kolbar ställs intervjupersonerna inför påståendet: Det är prisvärt att resa med Blekingetrafiken. År 2015 
instämmer 50 % av Blekingetrafikens kunder med påståendet, vilket innebär en ökning med tre procenten-
heter jämfört med 2014. 

mÅLUppFYLLeLse

Tillfredsställande måluppfyllelse

inte helt tillfredsställande måluppfyllelse

otillfredsställande måluppfyllelse

 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera
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mÅtt/indikAtor

Antal hållplatser med fler än 20 resenärer som inte 
är tillgänglighetsanpassade.

Kostnadstäckningsgraden enligt Trafikanalys 
definition.

Förändring av skuldsättningen och investeringar i 
förhållande till internt tillförda medel.

Förändring av skuldsättningen.

Likviditet

räntekostnader

mÅL/prioriterAde omrÅden

trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska vara väl anpassad för att möjliggöra resor 
för personer med olika funktionsnedsättningar.

Finansiellt

en effektiv trafik med god kostnadstäckning skall eftersträvas. 
nya satsningar på trafik behöver alltid tid för inarbetning men ska 
efter etablering bidra till att trafikområdet som helhet behåller 
en god kostnadstäckningsgrad.

Alla investeringar som görs i inventarier, exempelvis datorer, ska 
finansieras inom den löpande verksamheten, alltså av internt 
tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar 
(ingen skuldsättning). Upptagande av lån får ske till trafikinveste-
ringar enligt förbundsordningen.

ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit 
(vid tillfällig likviditetsbrist). detta gäller exklusive trafikinveste-
ringar enligt ovan.

Kontroll över likviditeten.

rekvirera medel löpande för att minimera räntekostnaden.

kultur- och fritid

region Blekinge har följt upp måluppfyllelsen för 
30 mål och sex prioriterade insatsområde. Utfallet 
redovisas nedan.

måluppfyllelse Antal

Tillfredsställande 22
inte helt tillfredsställande 2
otillfredsställande 5
Uppgift saknas eller är inte möjlig att värdera 7

totalt 36

Fem av de sju mål som är svåra att värdera avser 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet där avstäm-
ningar med samtliga verksamheter har gjorts under 
året. dessa avstämningar har gett indikationer på att 
det kommer att bli en tillfredsställande måluppfyllelse 
avseende samtliga av dessa mål.

den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att 
den är tillfredsställande. 

sammantagen bedömning av måluppfyllelsen

måluppfyllelse 2015
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Av 125 hållplatser med fler än 20 resenärer är 32 stycken inte tillgänglighetsanpassade, vilket motsvarar 
ca 20 %. Målet att tillgänglighetsanpassa samtliga dessa hållplatser är långsiktigt och bedömningen är att 
målet på sikt kommer att uppfyllas.

Kostnadstäckningsgraden 2015, enligt Trafikanalys definition, uppgår till 44 %. det är 3 % lägre än 2014, 
vilket beror på nya satsningar (Pågatåg). Kostnadstäckningsgraden är därmed fortsatt god. 

inga nya lån har upptagits under året. internt tillförda medel uppgår till 17,1 mnkr. Årets investeringar 
uppgår till 1,1 mnkr.

ingen ny skuldsättning har skett under året.

region Blekinge har vid årets utgång en balanslikviditet på ca 100%.

region Blekinges räntekostnader uppgår till 7,4 mnkr varav i princip allt är relaterat till det lån på 140 
mnkr som finns avseende tidigare gjorda tåginvesteringar.

mÅLUppFYLLeLse

Tillfredsställande måluppfyllelse

inte helt tillfredsställande måluppfyllelse

otillfredsställande måluppfyllelse

 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera
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”region Blekinge är en kunskapsorganisation 
där medarbetarna är den viktigaste tillgången.”
Under året har vi arbetat med att förankra ett värdebaserat arbetssätt. Arbetet fortsätter under 2016 då kärnvärdena ska arbetas 

in i våra interna processer som exempelvis löne- och utvecklingssamtal.
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Förv AL tnings B erätte L se

i en kunskapsintensiv organisation som r egion

Blekinge är medarbetarna den viktigaste tillgången.

Under året har arbetet med våra framtagna kärnvär -

den intensifierats. s yftet är att hela organisationen

ska få verktyg att arbeta värdegrundsbaserat med och

se helheten, för att på bästa sätt kunna bidra till att

genomföra beslut, nå övergripande mål och genomfö -

ra strategier – bland annat Blekingestrategin. Arbetet

fortsätter under 2016 då kärnvärdena ska arbetas in

i r egion Blekinges interna processer som exempelvis

löne- och utvecklingssamtal.

r ed ovi sn i n g m ed arb etare

A nt AL A nstä LL d A

2015 2014 2013 2012 2011 2010

r egion Blekinge totalt 108 100 103 66 67 39

varav kvinnor 55 56 60 40 34 21

varav män 53 44 43 26 33 18

Lärande och kompetensutveckling

e tt kontinuerligt lärande och kompetensutveckling

för medarbetarna är en självklar förutsättning för en

kunskapsintensiv organisation som r egion Blekinge.

i budgeten finns årligen avsatta medel för att detta

ska kunna verkställas.

m ål: s amtliga medarbetare ska delta i minst en

kompetensutvecklingsinsats varje år.

m ått: Antal medarbetare som deltagit i minst en

kompetensutvecklingsinsats varje år.

m åluppfyllelse: e fter sammanställning av utvecklings -

samtalen som genomfördes hösten 2015 har r egion

Blekinges chefer meddelat att de erbjudit samtliga

medarbetare minst en kompetensutvecklingsinsats.

Bedömningen är att målet har uppfyllts.

Aktiviteter under året: Utifrån de utvecklings -

samtal som genomfördes under 2014 har vi under

2015 arbetat med att samordna vissa gemensamma

kompetensinsatser. d etta gäller inom de områden

där flera delar av verksamheten har efterfrågat

kompetensutveckling.

Förutom individuella kompetensinsatser har även

r egion Blekinge erbjudit samtliga medarbetare, i

varierad omfattning, att delta i arbetet med att

ta fram kärnvärden. v i har dessutom anordnat

utbildningsinsatser för alla medarbetare inom det

horisontella perspektivet hållbar utveckling. Flera

medarbetare på r egion Blekinge har också haft

möjlighet att gå utbildning inom social hållbarhet

samt en fördjupningskurs inom hållbar utveckling.

Jämställdhet

r egion Blekinge ska vara en attraktiv arbetsplats

som främjar kvinnor och mäns lika rätt i fråga om

arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Målet är att få igång ett fortlöpande arbete med

jämställdhetsfrågor som ska beröra alla medarbetare

och som ska leda till att jämställdhetsfrågor hanteras

som en löpande del av verksamheten. (Utdrag ur

jämställdhetsplanen).

m ål: Uppföljning av de handlingsplaner som togs fram

i samband med uppföljning av jämställdhetsplan 2014.

m ått: Antal uppföljda handlingsplaner.
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mål: revidering av nuvarande jämställdhetsplan ska 
genomföras under 2015.

mått: status reviderad jämställdhetsplan vid utgången 
av 2015.

måluppfyllelse: Arbetet med uppföljningen av jäm-
ställdhetsplanen som påbörjades 2014 slutfördes och 
antogs i samverkansgruppen i april 2015. i maj ge-
nomfördes den första uppföljningen av de reviderade 
målen. Målet är uppnått.

Under 2015 har en revidering av den gällande jäm-
ställdhetsplanen gjorts och under året har planen 
antagits i region Blekinges samverkansgrupp. 
Ambitionen att revidera den nuvarande jämställdhets-
planen från grunden har lagts på is tills vi vet förut-
sättningarna för att bilda regionkommun tillsammans 
med Landstinget Blekinge. då jämställdhetsplanen 
löper under en treårsperiod måste planen överens-
stämma med de strategiska dokument som finns 
på Landstinget Blekinge. Arbetet med att etablera 
kontakt med Landstingets Hr-funktion har påbörjats. 
Målet är delvis uppnått.

Aktiviteter under året: Arbetet med jämställdhet har 
gett gott resultat det senaste året då det nu, i stort 
sett, jobbar lika många kvinnor som män på region 
Blekinge. detta är något som vi aktivt har arbetat 
med vid nyrekrytering. 

Medarbetarnyckeltal

Utvecklingssamtal
samtliga medarbetare har rätt till utvecklingssamtal 
och lönesamtal med närmaste chef 1 gång/år.

mål: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet 
av utvecklingssamtal och lönesamtal ska erbjudas 
dessa.

mått: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet 
av utvecklingssamtal och lönesamtal som erbjudits 
löneutvecklingssamtal och lönesamtal.

måluppfyllelse: samtliga medarbetare på region 
Blekinge har blivit erbjudna ett lönesamtal och ett 
utvecklingssamtal under 2015, detta gäller även för-
äldraledig och sjukskriven personal. ställningstagandet 
att alla ska erbjudas ett lönesamtal står inskrivet i 
arbetsgivarens lönepolitik. Målet är uppnått. 

Frisknärvaro
mål: Minst 80 % av medarbetarna ska inte ha några 
eller som mest 5 sjukfrånvarodagar per år.
mått: Andel medarbetare som har 5 sjukfrånvarodagar 
eller färre per år.

måluppfyllelse: 78 anställda av 107 möjliga (72,9 %) 
har 5 sjukfrånvarodagar eller färre under 2015. Målet 
är inte uppfyllt under 2015. 
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Förv AL tnings B erätte L se

s j U k F r Å nv A ro, person AL

2015 2014 2013

s jukfrånvaro/ordinarie arbetstid totalt % 4,26 3,58 3,74

v arav kvinnor 5,10 3,66 2,64

v arav män 3,37 3,47 5,25

L Å ngtids F r Å nv A ro, person AL

2015 2014 2013

Långtidsfrånvaro/total sjukfrånvaro % 52,07 53,20 36,24

v arav kvinnor 49,84 43,61 28,73

v arav män 55,66 66,04 41,38

t ot AL F r Å nv A ro/ordin A rie A r B etstid %

2015

- 29 år 1,08

30-49 år 3,70

50 år - 5,15

s jukfrånvaron på r egion Blekinge har ökat under 2015.

n ågra få långtidssjukskrivningar utgör dock drygt

hälften av all sjukfrånvaro, vilka till viss del kan vara

svåra att påverka. d äremot måste vi analysera varför

korttidssjukskrivningen har ökat under 2015 för att

kunna arbeta förebyggande för att få ner sjukfrånva -

ron under 2016.

Lönekartläggning

Lönekartläggningar ska ske fortlöpande och har

genomförts under 2015. d etta för att säkerställa

att inga orimliga löneskillnader finns med hänsyn

till kompetens och kön med mera.

m ål: g enomföra lönekartläggning och ta fram ett

underlag inför löneförhandlingar utifrån denna.

m ått: g enomförd lönekartläggning med åtgärdsplan

för eventuella löneskillnader som inte är rimliga

utifrån kompetens och kön.

m åluppfyllelse: Arbetet med lönekartläggningen som

påbörjades hösten 2014 slutfördes under mars 2015.

r esultatet har åtgärdats och följts upp under året.

Underlaget har även använts som en del av förbe -

redelserna och uppföljningen av årets löneöversyn.

Målet är uppnått.
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region Blekinges 
verksamheter
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region BLekinges verksAmHeter

verksamhetsområde regional 
utveckling, kansli och kommunikation

regionstyrelsen är det beslutande organ som leder och 
samordnar region Blekinges arbete för att driva ut-
vecklingen i Blekinge. regionstyrelsen beslutar om de 
strategiska målen för Blekinge i den regionala utveck-
lingsstrategin Attraktiva Blekinge – Blekingestrategin 
2014-2020. styrelsen är även regional kollektivtrafik-
myndighet och beslutar om regionala tillväxtmedel 
och övergripande program och planer för Blekinges 
utveckling. 

regionstyrelsens verksamheter består av kansli och 
kommunikationsfunktion som är staber direkt under 
regiondirektören, samt verksamhetsområde regional 
utveckling.

Ledning, kansli och kommunikation

Anställda: Totalt 21 (19 tillsvidareanställda och 
2 visstidsanställda, 8 kvinnor och 13 män.)
Medlemsbidrag: 9,4 mnkr

Kansliet med iT- och ekonomienhet har en viktig 
uppgift att se till att rutiner och internservice funge-
rar. Kansliet ansvarar för verksamhetsstyrning, löpande 
ekonomifrågor och projektekonomi, allmän administra-
tiv service, stöd till den politiska organisationen, per-
sonalfrågor och administration, hantering av ärenden 
till regionstyrelsen, iT, diarieföring, ärendehantering 
och uppföljning.

2015 inleddes med att strukturera det politiska arbetet 
för mandatperioden 2015-2018. region Blekinges nya 
styrelse har konstituerats med efterföljande val och 
nomineringar till ett antal nämnder och styrelser. de 
nya ledamöterna har fått utbildning i att vara politiker 
i region Blekinge.

Från och med 1 februari 2015 började en ny tjänste-
mannaorganisation gälla, vilket innebar en del föränd-
ringar för kansliet. Bland annat tillkom upphandlings-
funktionen och kommunikationsresurserna samlades i 
en kommunikationsfunktion under regiondirektören. 
Under 2015 började en översyn av iT-funktionen. Under 
året togs beslut om att dela upp funktionen. den del 
som servar medarbetarna med iT-stöd stannar kvar på 
kansliet. verksamhetsområde trafik tar över iT-ansva-
ret för trafiksystemen, såväl utveckling som drift. den 
nya iT-organisationen börjar gälla 1 februari 2016.

Under året har fokus legat på att förbättra service och 
information till samtliga verksamhetsområden. den 
politiska processen har utvecklats genom att införa 
papperslösa sammanträden för regionstyrelsen. Pro-
cessen med att digitalisera ärende- och diariesystemet 
är också påbörjad. 

kommunikation
region Blekinge har ett brett verksamhetsområde och 
olika kanaler för att kommunicera med våra medlem-
mar och samarbetspartners. Kommunikationen är ett 
medel i arbetet att förbättra samverkan i länet och 
arbeta mot de gemensamma målen i Blekingestrategin. 

ny webbplats
Under våren 2015 lanserades en ny webbplats för
region Blekinge. Under året har webbplatser för 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och slöjd i 
Blekinge flyttats till samma informationshanterings-
system vilket innebär en effektivisering av underhåll 
och hantering av webbplatserna. den nya webbplat-
sen är anpassad för att det ska gå lätt att sätta upp 
nya webbar enkelt, utan att behöva anlita externa 
konsulter.
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Blekingedagen 2015 Blekinge lyfter med kultur.
d et var temat när Blekingedagen 2015 hölls i
Kulturcentrum i r onneby. i ntressanta föreläsare
berättade om kulturens roll för regional utveck -
ling, för det framtida samhällsbygget, kulturens
roll för lärandet och kulturens roll för hälsan.
d agen innehöll även underhållning, bland andra
Lars Lindqvist från Bräkne-Hoby.
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nyhetsbrev 
region Blekinge producerar varje vecka ett nyhetsbrev 
om Blekinges utveckling. Brevet går ut via e-post till 
prenumeranter bland region Blekinges medlemmar, 
partners och andra som är intresserade av Blekinges 
utveckling. Under 2015 distribuerades 32 nyhetsbrev 
till drygt 2 500 prenumeranter. nyhetsbreven finns 
även på www.regionblekinge.se under rubriken ”om 
oss”.

Blekingedagen
en av region Blekinges uppgifter är att stärka demo-
krati och medborgardialog genom att organisera 
arenor där lokala och regionala aktörer kan mötas. 
en sådan arena är Blekingedagen – ett årligt evene-
mang då styrelsen i region Blekinge bjuder in 
medlemmar, organisationer, företag och andra som 
är intresserade av Blekinges utveckling för att träffas 
och diskutera en aktuell fråga. 

Blekingedagen 2015 hölls i Kulturcentrum i ronneby 
med temat Blekinge lyfter med kultur. Programmet 
var indelat i olika delar med föreläsare om kulturens 
roll för regional utveckling, för det framtida samhälls-
bygget, kulturens roll för lärandet och kulturens roll 
för hälsan. Blekingedagen 2015 hade rekordmånga 
deltagare, 283 personer. dagen finns dokumenterad på 
YouTube-kanalen regionBlekingeTv.

intern kommunikation 
Under 2014 startades en process för att utveckla 
region Blekinges organisationskultur genom att ta fram 
kärnvärden som ska genomsyra hela organisationen. 

mål: Under 2015 formulera och implementera 
kärnvärdena.

mått: Mätmetoder kommer att tas fram under 
processens gång.

måluppfyllelse: region Blekinges vision och kärnvär-
den är formulerade och kommunicerades till medarbe-
tarna på en workshop 11 maj 2015. i juni och septem-
ber hölls workshops med region Blekinges chefer för 
att förankra kärnvärdesprocessen i ledarskapet. Under 
hösten formades en intern processledningsgrupp som 
driver processen, med uppdraget att implementera 
kärnvärdena på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

ett digitalt verktyg används för att löpande följa upp 
hur arbetet går framåt. 

Målet att formulera kärnvärden är uppnått. Målet att 
implementera kärnvärdena är en längre process och 
bedömningen är att målet på sikt kommer att uppnås. 
Processledningsgruppen har fått uppdraget att fortsät-
ta arbetet fram till oktober 2016 för att då utvärdera 
arbetet i sin helhet. 

verksamhetsområde 
regional utveckling
Anställda: Totalt 25 (21 tillsvidareanställda och 
4 visstidsanställda, 13 kvinnor och 12 män.) 
Medlemsbidrag: 4,4 mnkr
Övrig finansiering: Statliga bidrag och projektmedel 
Större projekt: Projekten redovisas i löpande text.

verksamhetsområde regional utveckling utför region 
Blekinges strategiska utvecklings- och samverkans-
uppdrag genom att samordna strategier och insatser. 
Kopplat till uppdraget driver verksamhetsområdet 
strategiska projekt med anknytning till Blekinge 
och omfattar samtliga insatsområden i den regionala 
utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge – Blekinge 
-strategin 2014-2020. Två gånger per år följs strate-
gins insatsområden upp, bland annat i samband med 
den årliga Blekingedagen som visar på vad som görs i 
Blekinge för att strategin ska bli verklighet. 

Blekingestrategins insatsområden Arbetsliv och Till-
gänglighet är prioriterade under 2015-2017. genom 
strategier och handlingsplaner för bland annat inno-
vation och förnyelse, kompetensförsörjning, besöks- 
näring, länstransportplan, trafikförsörjningsprogram, 
regional digital agenda, hållbarhet, jämställdhetsinte-
grerad tillväxt och tillgänglighet har tydligare priorite-
ringar gjorts för respektive område.

ett expansivt näringsliv 
region Blekinge som organisation har under 2015 
arbetat intensivt med utmaningen att utveckla sam-
verkansformerna mellan arbetsgivare och utbildnings-
systemets många olika aktörer. Även insatser som 
bidrar till klusterbildningar och effektivisering inom 
den bearbetande och tillverkande industrin har haft en 

region BLekinges verksAmHeter
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framträdande roll under året. vidare har arbetet varit 
inriktat på att stimulera utvecklingen av besöksnä-
ringen och infrastrukturen samt digitaliseringen inom 
industriprocesser i nära samverkan med iKT-branschen 
(informations- och kommunikationsteknik). vi anser att 
dessa frågor utgör nyckelfaktorer för Blekinges närings-
livs framtida konkurrenskraft. 

Aktiviteter under året: en ansökan inom europeiska 
regionala utvecklingsfonden har tagits fram och 
godkänts, för att förbereda länets iKT-företag och 
tillverkande/bearbetande industri, inför ”den fjärde 
industriella revolutionen, industri 4.0”. Projektet 
”smart produktion inom tillverkande och bearbetande 
företag” är ett treårigt samverkansprojekt mellan 
region Blekinge, Telecom City, Tech network och 
swedish Waterjet Lab med start 2016.

en ansökan om regionala tillväxtmedel togs fram för 
att initiera investeringsfrämjande verksamheter i 
Blekinge. Under slutet av 2015 behandlades den av 
alla kommuner som ställt sig positiva till projektet 
”Business Blekinge” och i februari 2016 beviljades 
ansökan av regionstyrelsen.

ett starkt innovationsklimat
regionstyrelsen har under året fattat beslut om en 
innovationsstrategi för Blekinge som kommer att vara 
vägledande för prioriteringar för att öka Blekinges 
innovationsförmåga. ett antal beslut har redan fattats 
i linje med strategin. ett exempel är medfinansiering 
med regionala tillväxtmedel av Blekinge Business 
incubator-satsningen på Almi invest fond syd. innova-
tionsstafetten – en dag om innovation för beslutsfatta-
re i offentlig sektor är ett annat initiativ som främjar 
Blekinges innovationsförmåga. 

sicaht är ett projekt inom området digital hälsa 
som arbetar för att stimulera företagen i skåne och 
Blekinge att utveckla innovativa produkter och tjänster 
genom att dra nytta av digital utveckling. Projektet 
inventerar vilka behov och problem som finns i hälso- 
och sjukvårdssektorn för att de företag som finns i 
projektets nätverk ska få underlag för sin affärs-
utveckling som kan leda till nya innovativa produkter 
och tjänster. 

digital hälsa kommer att vara en viktig del i det nybil-
dade Karlskrona science Park AB och ambitionen är att 
sicaht ska vara en del av den. 

Blekinges förnyelseförmåga och kreativa klimat mäts 
med innovationsindex. den senaste mätningen gjordes 
2010. ny mätning planeras till 2016. 

god kompetensförsörjning
region Blekinge har tagit fram en kompetensförsörj-
ningsstrategi som pekar ut riktningen för hur Blekinge 
ska arbeta för att säkra försörjningen av kompetens 
för Blekinges företag och organisationer och för att 
minska arbetslösheten. ett kompetensråd har bildats 
med regionala aktörer kopplat till strategins olika mål, 
för att genomföra strategin. Bland annat har flera 
ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar lämnats in 
till Yrkeshögskolemyndigheten. Andra insatser som 
gjorts är en förstudie för att minska skolavhopp från 
gymnasiet och att grundskolepersonal fått utbildning i 
studie- och yrkesvägledning. Arbetsgivare och utbilda-
re inom vården har tecknat samverkansavtal och gjort 
en gemensam handlingsplan för hur de bäst ska kunna 
ta vara på kompetens som flyttat hit från andra länder. 
det regionala kompetensrådet följer upp arbetet.

Ungdomskraft Blekinge
Blekinge har tagit ett regionalt helhetsgrepp om 
ungdomsarbetslösheten med en gemensam målbild 
och handlingsplan för att klara målet om att halvera 
ungdomsarbetslösheten till 2017. Bland annat har 
initiativet till projektet Blekinges Unga Lyfter lett till 
att det nu finns navigatorcentrum i alla Blekinges kom-
muner. genom samverkan mellan Blekinges kommuner 
och Arbetsförmedlingen har även en regional överens-
kommelse tecknats kopplat till regeringens initiativ 
”delegationen för unga till arbete”.

i tabellen visas den procentuella förändringen av 
ungdomsarbetslösheten från det att Ungdomskraft 
Blekinge startade i september 2013. eftersom arbets-
lösheten bland mänen sjunker långsamt är chanserna 
att nå målet nästan obefintliga med dagens utveckling 
och nivå på satsningar. 
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Gröna färgskalor markerar de största minskningarna - röda anger sämre  
utveckling i arbetslöshetstalen. Siffrorna bygger på registerbaserad arbets- 
löshet i åldern 18-24 år. Källa: Arbetsförmedlingen.

ett miljö-, energi- och klimatsmart näringsliv
Mål och inriktningar anges i klimat- och energistrategin 
för Blekinge som samordnas av Länsstyrelsen Blekinge. 
genomförandet sker bland annat genom Klimat-
samverkan Blekinge där Blekinges kommuner, region 
Blekinge, Landstinget Blekinge, energikontor sydost, 
BTH samt näringslivet ingår.

För genomförande av klimatstrategin krävs kunskaps-
förmedling och informationsinsatser inom bland annat 
energideklarationer för kommunernas fordonsflottor, 
havsbaserad vindkraft och de möjligheter som finns för 
företag. samarbete bedrivs också med motsvarande 
forum i Kronoberg och Kalmar. genomförandet av 
strategins åtgärder sker främst i medlemmarnas egna 
organisationer men också genom projektinitiativ som 
”samlastningsprojekt av kommunernas varor”. 

tillgänglighet - en attraktiv livsmiljö och 
hållbart transportsystem
en genomtänkt infrastruktur krävs för att Blekinge ska 
utvecklas. Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, 
kultur och service genom smidiga kommunikationer 
är viktiga i människors vardag. Transportsystemets 

funktion och utveckling, för människor såväl som gods, 
är avgörande faktorer för företagens konkurrenskraft 
och attraktivitet. 

ett fakta- och kunskapsunderlag till gemensam 
systemanalys för region skåne, region Kronoberg, 
regionförbundet i Kalmar län, region Halland och 
region Jönköpings län och region Blekinge har tagits 
fram. systemanalysen utgör underlag inför regeringens 
inriktningsplanering och Trafikverkets och regionernas 
planering inför ny planperiod 2018-2029.

Länstransportplan och nationell plan
Blekinge har betydelse som viktigt transitlän för svensk 
export och import i en allt växande marknad österut. 
Transporter via Ten-T-hamnarna i Blekinge har ökat 
under den senaste 10-årsperioden med i genomsnitt 
6-7 % per år vilket kan jämföras med Trafikverkets 
basprognos för sjöfarten på ca 2,4 % per år. Blekinges 
position i södra Östersjön stärks bland annat genom 
utbyggnaden av riksväg 27 där etappen Möllenäs-Back-
aryd färdigställts under året. Trafikverket har påbörjat 
vägplanen för nästa etapp. 

genom att satsa på persontrafiken på hela Blekinge 
kustbana kommer närheten mellan Blekinges central- 
orter och orter i skåne och Öresundsregionen att öka.
en åtgärdsvalsstudie har påbörjats under året för att 
få klarhet i vilka satsningar som behöver göras för att 
uppnå detta. Behovet av förbättrad kapacitet har som 
långsiktigt mål att knyta samman resandet på Blekinge 
kustbana med resandet på en ny höghastighetsbana.

Under 2015 har stort fokus lagts på arbetet med att 
påverka sträckningen av en ny höghastighetsbana 
–sverigeförhandlingen som är det största samhällbygg-
nadsprojektet i modern tid. region Blekinge har
tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen i
Blekinge län tagit fram nyttoberäkningar för Blekinge
specifikt. i samverkan med kommuner i sydöstra 

i BLekinge erBjUds UngA ArBetsLösA en LokAL väg in tiLL HeLA ArBetsmArknAden via de navigatorcentrum som sedan 2015 finns etablerade i 
alla Blekinges kommuner. verksamheten finansieras delvis genom europeiska socialfondens programområde 3 som även kallas sysselsättningsinitiativet för 
unga. Blekingeprojektet är det största i hela programområdet sett till antalet unga deltagare. För att framgångsrikt kunna hjälpa de unga in på arbets-
marknaden är bemötandet A och o. därför har navigatorcentrum satsat på att anställa Ungdomsspanare – unga som själva varit arbetslösa och som nu 
hjälper andra ungdomar till navigatorcentrums verksamhet. 

proCentUeLL Förändring Av 
UngdomsArBetsLösHet sept 2013 - deC 2015  
                             
  totalt kvinnor män

Blekinge -15,0% -29,0% -4,4%

Karlskrona -19,7% -33,2% -9,1%

ronneby -11,3% -24,8% 0,3%

Karlshamn -12,0% -27,0% 0,0%

sölvesborg -8,5% -21,4% 3,4%

olofström -17,8% -30,7% -8,6% 
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sverige, regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversite-
tetoch BTH i nätverket Höghastighetsbanan har också 
gemensamma nyttoberäkningar tagits fram för en 
östlig sträckning av den nya stambanan. nyttoberäk-
ningarna har lämnats till sverigeförhandlingen.

region Blekinge fick under slutet av 2015 positivt 
besked att samarbetsprojektet TenTacle beviljats eU-
medel. Projektet har sin utgångspunkt i eU:s transport-
policy och handlar om att utreda konsekvenserna av 
Ten-T stamnätverket. Blekingeaktörernas aktiviteter 
handlar främst om att analysera Blekinges förut-
sättningar att hantera internationella och nationella 
transportflöden eftersom Blekinges transportsystem 
inte ingår i eU:s stamnätverk och de nationella medlen 
för satsningar är relativt små.

Trafikförsörjningsprogrammet
region Blekinge i egenskap av kollektivtrafikmyndighet 
har med trafiknämnden som beredande organ, tagit 
fram förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för 
2016-2019. Programmet som anger politiska riktlinjer 
för kollektivtrafiken bygger på målsättningarna i 
Blekingestrategin – Attraktiva Blekinge och har tagits 
fram i brett samråd med regionala och nationella 
aktörer. samhällets mål och invånarnas behov ska styra 
planeringen av kollektivtrafiken. Tre målområden som 
prioriteras är valfrihet, utveckling och tillväxt samt 
miljö och klimat. det övergripande målet i förslag till 
program är att konkurrenskraftig kollektivtrafik ska 
minska bilberoendet i Blekinge och nå samhällsmål som 
bättre livskvalitet, mindre miljöbelastning och bättre 
förutsättningar för näringslivet. Programmet har varit 
ute på remiss under 2015 varefter sammanställning och 
beslut kommer att tas 2016.

som ett led att koppla den övergripande planeringen 
av infrastruktur och kollektivtrafik till den övergripan-
de samhällsplaneringen och kommunernas översikts-
planer har förstudieprojektet strukturbild Blekinge 
avslutats under året. Projektet som genomförts i 
samverkan med Blekinges kommuner, Länsstyrelsen 
Blekinge, Boverket och Tillväxtverket har syftat till 
att stärka kopplingen mellan kommunernas fysiska och 
översiktliga planering och det regionala strategi- och 
utvecklingsarbetet. inom projektet producerades ett 
antal regionala kartor som kan användas i lokala och 
regionala planeringsprocesser. ett exempel är hur 
arbetspendlingsmönstren ser ut i Blekinge.

ett attraktivt esamhälle med utbyggd digital 
infrastruktur och digitalt tjänsteutbud
Blekinges regionala digitala agenda samordnas genom 
netPort science Park och projektet Cesam Blekinge. 
Arbetet genomsyras av triple-helix*  och i styrgruppen 
ingår förutom Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen 
Blekinge Län, Blekinges kommuner och region Blekinge 
även högskolan och svenskt näringsliv.

i arbetet med att genomföra de olika insatsområdena 
i Blekinges digitala agenda märks bland annat insatser 
för att stärka regionalt digitalt e-hälsocenter liksom en 
pågående förstudie kring samverkan för ett regionalt 
digitalt pedagogiskt center.

regeringen har sett behovet av att effektivisera 
processerna för utbyggnaden av bredband i landet 
och har genom samordning av PTs (Post- och telesty-
relsen) gjort det möjligt att inrätta bredbandskoordi-
natorer i samtliga län med koppling till det regionala 
utvecklingsansvaret.  

FörstUdien, kUstnärA CYkeLLed genom BLekinge, har undersökt hur en cykelled kan dras och vad som krävs för att leden ska bli godkänd som na-
tionell cykelled och därmed också bli vägvisningsskyltad. Leden har en 20 mil lång kustnära sträckning mellan Bröms i öster och valje i väster. Cykelleden 
ansluter i Karlshamn till sydostleden som ska gå mellan simrishamn och växjö.

-�153�-



 2015 Årsredovisning  45

region BLekinges verksAmHeter

Tillsammans med region skåne har även ett större 
eU-projekt för att satsa på bredbandsutbyggnad i 
skåne och Blekinge beslutats av strukturfondspart-
nerskapet och tillväxtverket, Fiber åt alla i skåne och 
Blekinge (FABs).

Horisontella perspektiv 
samverkan, internationalisering, jämställdhet, 
hållbarhet och mångfald är horisontella perspek-
tiv som ska genomsyra alla verksamhetsområden i 
Blekingestrategin. 

Aktiviteter under året: region Blekinge har tagit fram 
och implementerat nya rutiner och en handledning för 
regionala tillväxtmedel där de horisontella perspek-
tiven integreras genom hela projektansökan. de ska 
belysas i såväl bakgrunden av projektbeskrivningen 
som i genomförandet och i uppföljningen.

samverkan
Att stärka samverkan inom och utanför regionen är 
region Blekinges främsta verktyg för att nå framgång 
med Blekingestrategin. det finns strategiska samver-
kansforum på nationell nivå, liksom interregionalt och 
i Blekinge. de kan bestå av samverkan mellan medlem-
marna, men också med andra aktörer, som högskola, 
näringsliv och myndigheter såsom regionalt forum för 
tillväxt, kompetens- och kultursamverkansplattformar.
• På nationell nivå har ”Forum för regional tillväxt 
 och attraktionskraft” med koppling till nationella
 strategier och uppdrag bildats. Forumet är till för   
 både politiker och tjänstemän.

•  Under året har även samverkan mellan svenska 
 regioner utvecklats. inom reglab-projektet 
 

 Ung region har Blekinge tillsammans med andra 
 regioner arbetat med frågan hur en region på bra  
 sätt kan arbeta för att utveckla unga som faktor för  
 regional tillväxt, utveckling och attraktivitet.

•  I Sydsverige har den samverkan som bedrevs inom 
 ramen för den ideella föreningen för regionbildning  
 i sydsverige utvecklats till ett funktionellt samarbete  
 inom en rad strategiska frågor bland annat system-
 analys för infrastruktur liksom kollektivtrafik och   
 taxor. Med anledning av det förändrade uppdraget   
 har föreningen ändrat stadgarna och bytt namn till  
 regionsamverkan sydsverige, som börjar gälla 2016.

•  Småland-Blekinges samarbete kring vårt gemensam- 
 ma representationskontor i Bryssel har utvecklats. 

•  På regional nivå har ledningen för det nya 
 partnerskapet för strukturfonderna utsetts och 
 prioriteringar för den nya strukturfondsperioden   
 2014-2020 har gjorts. regionalt har beslut fattats 
 om att inrätta ett innovationsråd för att stärka
 arbete och förankring kopplat till Blekinges   
 innovationsstrategi.

internationalisering 
internationaliseringsarbetet har genomförts utifrån 
region Blekinges fyra identifierade huvudprocesser:

•  Bevaka och påverka EU-policy och territoriella   
 eU-program.
•  Lärande kring internationella projekt och    
 eU-program.
•  Utveckla nätverk kring projekt och kunskap om   
 tematiska eU-program.
•  Främja aktörer i regionen genom information och   
 rådgivning.

* samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv.
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Aktiviteter under året:
•  Informationsinsatser och gemensamt lärande kring   
 den nya programperioden och aktuella utlysningar   
 med tyngdpunkt på södra Östersjöprogrammet har   
 genomförts inom ramen för Blekinges eU-nätverk. 

•  En sammanställning över gemensamma projekt-
 initiativ har tagits fram för översikt och samordning  
 inför kommande utlysningar. Även den inom ramen   
 för Blekinges eU-nätverk. 

•  Ett gemensamt inspel till Horisont 2020 inom ramen  
 för småland och Blekinges gemensamma Bryssel-
 samverkan har lämnats in. Även verksamhets-
 inriktning och ett länsspecifikt dokument som   
 ska ligga till grund för det fortsatta samarbetet   
 har tagits fram i samverkan med övriga blekingska   
 medlemsorganisationer.

•  I rollen som regional kontaktnod för Södra 
 Östersjöprogrammet har rådgivning och stöd till   
 enskilda projektägare och områdesansvariga 
 genomförts med fokus på programmets första 
 utlysning. region Blekinge ingår även i södra 
 Östersjöprogrammets övervakningskommitté där   
 beredning och beslut kring formen för utlysnings-
 omgången har genomförts.   

• Processen med att ta fram en ny ”Översikt för   
 internationalisering som horisontellt perspektiv i  
 genomförandet av Blekingestrategin” har genom-  
  förts. Översikten innehåller en överblick av verktyg  
 och finansieringsmöjligheter samt prioritering av   
 insatser för perioden 2016-2018. 

jämställdhet
Jämställdhet är en viktig tillväxtfråga som ska genom-
syra alla satsningar, både de som region Blekinge dri-
ver och de som region Blekinge är med och finansierar.

Under 2015 har region Blekinge arbetat aktivt med att 
påverka strukturer för ett mer jämställt näringsliv och 
utveckling i Blekinge. vi har genomfört kompetens-
höjande insatser och satt igång utvecklingsprocesser 
för såväl företag som offentliga organisationer och 
företagsfrämjande aktörer. Tillsammans med Ung 
Företagsamhet har insatser riktats mot gymnasieskolor 
i Blekinge. Utvecklingsarbete med två pilotföretag 
inom mansdominerade sektorer är igång. Under nä-
ringslivsdagen i Karlskrona medverkade region Ble-
kinge genom att bjuda in genusfotografen för att spri-
da en medvetenhet om normkritisk kommunikation. 

Arbetet har lett till: 
• Att de två deltagande pilotföretagen har startat   
 upp ett utvecklingsarbete grundat i ett jämställd-  
 hetsperspektiv med inriktning mot kommunikation   
 och värdegrund.  

• Ett ökat intresse bland företagsfrämjande aktörer 
 att vilja lära sig mer om KKn (Kulturella och  
 Kreativa näringar) och de unika förutsättningar  
 som präglar denna sektor, en sektor med hög andel  
 kvinnor i ledande positioner.

• Att Blekinge Business Incubator numera mäter  
 och följer upp antal KKn-företag samt kvinnor  
 som genomgår deras program. 

• Att Ung Företagsamhet har implementerat ett  
 jämställdhetsperspektiv i sitt utbildningsprogram  
 och sina lärarträffar.

• Att kunskapen och medvetenheten inom social   
 hållbarhet har ökat bland offentliga aktörer.

• Att kunskapen och medvetenheten kring genus   
 kopplat till bilder och fördomar om mäns och  
 kvinnors företagande har ökat bland allmänheten  
 och aktörer i Blekinges näringsliv.        
  
Hållbarhet
Hållbar utveckling är en förutsättning för vår välfärd. 
omställningen av vårt samhälle till att bli långsiktigt 
hållbart är en väldig utmaning, men det ger också nya 
affärsmöjligheter. Hållbarhetens tre dimensioner; soci-
al, ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste beaktas 
vid allt som görs av region Blekinge samt i allt som 
region Blekinge är med och finansierar. 

Arbetet med att driva på arbetet för genomförande av 
de regionala målen i Klimat- och energistrategin har 
fortsatt genom samverkan i Klimatsamverkan Blekinge, 
bland annat genom utställningen med klimatsmarta 
tips och genom att arrangera olika seminarier inom fo-
kusområden som bioenergi och sveriges elmarknad och 
småskalig produktion av el för att fördjupa kunskapen 
inom områdena. region Blekinge har samverkat i olika 
projekt utifrån strategins åtgärdsplan, t ex samlast-
ningscentral i Blekinge samt vindkraftsmöjligheter i 
Blekinge. 

samverkan i folkhälsoarbetet har fortsatt runt den 
gemensamt framtagna folkhälsopolicyn för hela regio-
nen. Alla medlemmar har fattat ett politiskt beslut om 
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policyn och arbetet har sedan fortsatt i den länsöver-
gripande strategiska folkhälsogruppen i enlighet med 
den antagna policyn.
 
Medverkan i olika samverkansinitiativ har skett i till 
exempel energiklustret, ett företagsnätverk med 
energi som en fokusfråga, Miljösamverkan Krono-
berg-Blekinge, ett samarbete för att effektivisera 
miljötillsyn, miljömålsarbetet där en temadag om 
kemikaliers miljöpåverkan med fokus på barn genom-
fördes hösten 2015. därtill samverkan och arbete med 
region skåne och energikontoren i skåne och sydost 
för att ta fram olika projektansökningar inom energi 
och transportområdena i den nya programperioden.

region Blekinges interna miljöarbete ska utvecklas 
och region Blekinge ska vara en föregångare i arbe-
tet för hållbar utveckling. i arbetet för ett attraktivt 
Blekinge ska en långsiktigt hållbar utveckling vara ett 
horisontellt perspektiv och en ledstjärna - både i det 
regionala utvecklingsarbetet och internt. 
en utbildning om hållbar utveckling har genomförts för 
all region Blekinges personal, dels en grundutbildning 
för alla, dels en fördjupad utbildning för ett antal 
utvalda nyckelpersoner.

mål:  
• Leasade tjänstefordon ska vara fossilbränslefria   
 senast juni 2015.

• En resvaneundersökning ska genomföras för all   
 personal.  

• Antalet beslut där hållbarhetsbedömningar  
 förts enligt de fyra hållbarhetskriterierna ska öka.

• Ett ledningssystem för hållbar utveckling ska införas  
 för organisationen.

måluppfyllelse: Måluppfyllelsen avseende leasade 
tjänstefordon påverkas av de avtal som region Ble-
kinge är bundna till. Utbyte till fossilbränslefria fordon 
planeras till den tidpunkt då respektive avtal upphör. 
Målet är inte uppnått.

Målet att genomföra en resvaneundersökning är en 
planerad åtgärd i Klimat- och energistrategin och avser 
alla offentliga aktörer. Att samla alla offentliga aktörer 
för att genomföra undersökningar samtidigt så som var 
meningen har visat sig svårt. Av den anledningen har 
resvaneundersökning i vår egen organisation fördröjts. 
Målet är inte uppnått.

Målet att antalet beslut där hållbarhetsbedömningar 
genomförts ska öka är ett långsiktigt mål där det inte 
har gjorts någon utvärdering under perioden. ett 
utvecklingsarbete pågår för att bestämma metod och 
fastställa vilka kriterier som ska gälla för att ett beslut 
ska betraktas som hållbart. Måluppfyllelsen är svår 
att mäta då ingen utvärdering har gjorts under året. 
Prognosen är att målet kommer att uppfyllas på sikt.

det infördes inte något ledningssystem för hållbar 
utveckling under 2015. Målet är inte uppnått. 

en uppföljning av tjänsteresor har genomförts och 
diskuterats internt. För tjänsteresor med kollektiv-
trafik finns reskassa (rabattkort). Två elcyklar har 
köpts in för nära tjänsteresor.

mångfald
Under året har inspel gjorts till den regionala överens-
kommelsen för Blekinge kring etablering av nyanlända 
Blekingar. Från asyl till arbete – plattform för god 
integration i Blekinge. region Blekinges bidrag är 
främst genom arbetet med kompetensförsörjning och 
att ha det samordnande ansvaret för kulturupplevelser 
för målgruppen. genom att verka för god integration 
av nyanlända ökar vi mångfalden i samhället. den 
regionala kompetensplattformen arbetar med frågorna 
bland annat genom att hitta sätt att bättre matcha 
behovet av kompetens i Blekinge med kompetensen 
hos de nyanlända Blekingarna. inom samarbetet små-
land-Blekinge har även en förstudie om arbetskrafts-
försörjningen tagits fram där mångfald och integration 
är en viktig aspekt.
 
inom kultur- och fritidsområdet är det stort fokus på 
mångfald inte minst inom Blekinge idrottsförbund 
som anställt en särskild integrationssamordnare. den 
ideella sektorn har också många initiativ för att inklu-
dera alla. Även strukturfondspartnerskapet och esF har 
genom socialfonden belyst och prioriterat området, 
som kommer att resultera i projektansökningar under 
2016.
 
region Blekinge har också varit delaktiga i den na-
tionella kraftsamlingen ”sverige tillsammans”. Under 
2016 kommer regionala konferenser att arrangeras på 
samma tema.
 

region BLekinges verksAmHeter
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i Blekinges regionala kulturplan 2015-2017 är konstformerna dans och bildkonst prioriterade. 
inom båda konstformerna finns det ett stort behov av att utveckla regionala arenor, samtidigt som 

det finns ett mycket aktivt föreningsliv och stort engagemang att bygga vidare på.

”det händer något med dansen i Blekinge! 
det finns ett bubblande intresse som i hög grad 
överskrider det utbud av både dansundervisning 

och dansföreställningar som erbjuds.” 

BiLd: HeiKKi TUULi (see oBeY)
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region BLekinges verksAmHeter

kultur- och fritidsnämnden 

verksamhetsområde  
kultur och fritid
Anställda: totalt 23 (20 tillsvidareanställda och  
3 visstidsanställda, 13 kvinnor och 10 män.) 
Regionalt stöd: 39,8 mnkr exklusive administration  
och nämnd, 16,3 mnkr statliga medel via  
Kultursamverkansmodellen samt Regionala  
kulturintäkter 3,2 mnkr
Övrig finansiering: projektmedel och 
verksamhetsintäkter
Större projekt: Broar till historien och  
Kultursamverkan i Blekinge

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att främja, 
utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla 
i Blekinge. i Attraktiva Blekinge – Blekingestrategin 
2014-2020 spelar kultur och fritid en viktig roll för 
ökad livskvalitet och attraktionskraft. nämnden 
ansvarar för region Blekinges verksamhet inom 
kultur- och fritidsområdet samt för de institutioner 
inom området för vilka region Blekinge är huvudman. 
i ansvarsområdet ingår att verkställa regionstyrelsens 
fastställda kulturplan. 

nämnden fördelar statsbidrag och regionala bidrag 
(landstinget) till de regionala kultur- och fritidsinstitu-
tionerna i Blekinge, liksom för stödinsatser till folkbild-
ning och ungdomsverksamhet i Blekinge. Kultur- och 
fritidsnämnden tar fram den regionala kulturplanen  
för Blekinge. 

inom området fritid samarbetar vi med den regionala 
folkbildningen, idrottsrörelsen samt ungdomsorga-
nisationer. Bidrag fördelas både som driftstöd och 
projektmedel.

Blekinges regionala kulturplan 2015–2017
Blekinge har en regional kulturplan som beskriver rikt-
linjerna för hur kulturen i regionen ska utvecklas och 
bedrivas i Blekinge enligt den så kallade kultursamver-
kansmodellen. Kulturplanen omfattar tre år men är ett 

levande dokument som utvecklas, kompletteras och 
fördjupas varje år. 

Målsättningen är att tillsammans med Blekinges kul-
turaktörer uppfylla kulturplanens viljeinriktningar 
samt att i samarbete med Blekinge idrottsförbund 
stödja och företräda idrotts- och fritidsverksamheten 
i Blekinge. 

Kulturkansliet träffar de regionala verksamheterna två 
gånger per år för samtal och uppföljning, därutöver 
redovisar samtliga regionala aktörer sina resultat i den 
gemensamma kulturdatabasen för föregående år vilket 
sammanställs och redovisas i maj. 

nedanstående beskrivning av aktiviteter under året, 
gäller de verksamheter som finns under region 
Blekinges förvaltning (Musik i Blekinge, Biblioteks-
utveckling Blekinge Kronoberg, slöjd i Blekinge och 
dans i sydost).

indikatorer och mål är kopplade till region Blekinges 
kulturplan och samverkansmodellen och omfattar där-
för samtliga aktörer med uttalade mål i kulturplanen.

Barn och Unga
mål: 
Blekinge ska vara ledande i sverige på kultur för och 
med barn och unga.

indikatorer: 
Antal barn och unga/år som besökt kulturverksamheter 
med regionalt bidrag. Antalet besök/år till kulturverk-
samheter med regionala bidrag.

inom verksamhetsområde kultur redovisar varje 
verksamhet med regionalt bidrag sina resultat under 
vårterminen 2016 för året 2015 i kulturdatabasen.

måluppfyllelse: 
en tydlig bild på hur verksamheterna utvecklas och 
uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016, 

BiLd: HeiKKi TUULi (see oBeY)
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då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års

resultat i kulturdatabasen. d ock kan konstateras att

det görs mycket insatser för våra barn och unga och

inga signaler finns i dagsläget på att indikatorerna inte

ska uppvisa positiva resultat.

Aktiviteter under året:

i Blekinge garanterar vi med hjälp av Blekingemodellen

att alla barn och unga får minst två scenkonstupple -

velser per år i sin förskole/skolmiljö, detta i samarbete

med r iksteatern Blekinge och Musik i Blekinge. g enom

denna modell är Blekinge bland de bästa i landet på

att garantera konstupplevelser för barn och unga. För

att bli riktigt spetsiga behöver vi dock växla upp vår

modell för att inom denna också kunna erbjuda garan -

terade upplevelser inom andra konstområden.

v åra verksamheter har ständigt ett tydligt fokus mot

målgruppen barn och unga och har under perioden

fortsatt arbetet med att stimulera barn och unga till

skapande och delaktighet i aktiviteter och arrange -

mang, såsom läger, workshops, återkommande aktivi -

teter och publika arrangemang.

e n viktig uppgift som det arbetas med är att på olika

sätt stärka våra arrangörsled för att gynna unga och

också att öka antalet unga som är delaktiga i urvals -

processer et cetera.

v åra verksamheter arbetar också med aktiv omvärlds -

bevakning och erbjuder olika kompetensutvecklingsin -

satser för att kunna stimulera såväl sig själva som sina

underparter/samarbetsparter till fortsatt utveckling

av verksamheterna. e xempel på detta är kompetens -

utveckling inom det digitala området för att stärka

verksamheternas tilltal till unga till exempel inom våra

kommunbibliotek.

Att tillsammans med olika samarbetspartners nå fler

barn och unga för ökad delaktighet är ett viktigt områ -

de där våra verksamheter jobbar med olika medel för

att få detta till stånd. För att nämna ett par exempel

samarbetar Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

med sis U i ett läsfrämjande projekt. d ans i s ydost

anordnar streetdansläger för ungdomar och s löjd i

Blekinge samarbetar till exempel med Blekinge Läns

Museum med att anordna slöjdklubbar där

barnens eget skapande är i fokus.

Musik i Blekinge har genomfört särskilda arrangörsut -

bildningar för unga och även haft workshops i samband

med Musik d irekt. v åra verksamheter arbetar dels

operativt, men i än högre grad konsultativt inom

ramen för s kapande s kola. r egionen är också sam -

mankallande för ett regionalt skapande skola-nätverk.

i mars hölls en kompetenshöjande konferens inom

ramen för nätverket. Anne Bamford deltog tillsammans

med flera andra intressanta föreläsare.

Projektet Broar till historien fortskrider i samarbete

med Kulturarv Östergötland. Projektet går ut på att

skapa ett digitalt pedagogiskt verktyg och en mötes -

plats för kulturarvsaktörer och skola. Under perioden

har den marknadsföringsplan som under våren 2015

togs fram tillsammans med Kulturarv Östergötland

följts vilket märks på goda besökssiffror för webbplat -

sen broartillhistorien.se.

t illgänglighet
m ål:

Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt. e get

skapande och delaktighet ska vara ledord.

i ndikatorer:

• Uppfyllande av mål för kulturen i Regionala digitala

agendan.

• Uppföljning av de regionala institutionernas

tillgänglighetsplaner.

i nom verksamhetsområde kultur redovisar varje

verksamhet med regionalt bidrag sina verksamhets-

siffror under vårterminen 2016 för året 2015

i kulturdatabasen.

m åluppfyllelse:

Alla verksamheter har aktiva tillgänglighetsplaner.

e n tydlig bild på hur verksamheterna utvecklas och

uppfyller målen kan inte ges förrän under våren 2016,

då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års

resultat i kulturdatabasen. d ock kan konstateras att

vårt fokus på att vara tillgängliga i hela länet har gjort

att fler aktiviteter förläggs utspritt i våra fem kommu -

ner. Mycket arbete kan fortsatt göras för att utveckla

vår digitala arena, men insatser görs. För att komma

vidare i detta krävs mycket kompetensutveckling för

länets kulturaktörer samt tillskott av resurser.

-�159�-



2015 Årsredovisning 51

Aktiviteter under året:

i arbetet med den regionala digitala agendan har

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg tillsammans

med Karlshamns kommun utvecklat en maker space

arena*, d igilabb Karlshamn, vars erfarenheter ska ligga

till grund för fortsatt utveckling i länet.

Kompetensutvecklingsinsatser inom området tillgäng -

lighet har anordnats inom länet och verksamheterna

har också tillsammans med övriga regioner i s ödra

s verige anordnat en mängd kompetenstillfällen. v i har

under 2015 arrangerat en konferens angående nationel -

la minoriteter. v erksamheterna har fokus på att vara

tillgängliga med verksamhet i hela Blekinge och har

därför erbjudit en mängd olika aktiviteter utplacerade

i länets samtliga kommuner med till exempel musikar -

rangemang och slöjdkafeér.

Planering för den verksamhetsövergripande gemen -

samma aktiviteten Festival s pezial har påbörjats, och

specifika musik- och dansprojekt är i gång till exempel

inom Kultur i vården och Kultur och hälsa.

Berättarkraft är ett berättar-, litteratur- och läsfräm -

jandeprojekt där alla kommuner i Blekinge samverkar.

e n festival kommer att genomföras vecka 10, 2016.

Projektet finansieras av Biblioteksutveckling Blekinge

Kronberg och Kulturrådet med o lofströms kommun

som projektägare. e n arbetsgrupp har träffats ett

flertal gånger under året och ett gemensamt pro -

gram har tagits fram och kommer att marknadsföras

gemensamt.

v erksamheterna har under året skapat en mängd

nya nätverk och varit deltagare i många olika samar -

rangemang med andra kulturaktörer. För våra aktiva

kulturskapare i länet är Musik i Blekinge den största

arbetsgivaren för våra professionella musiker. s löjd i

Blekinge har i samarbete med Blekinge Museum under

året gett konsthantverkare möjlighet att visa och sälja

sina alster i museets butik.

s amverkan
m ål:

s amverkan och gränsöverskridande samarbeten ska

vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv.

i ndikator:

Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovisningen

i kulturdatabasen.

m åluppfyllelse:

Att samverka är basen i vår verksamhet och anledning -

en till att vi kan erbjuda och utveckla ett aktivt kul -

turliv. s amverkan sker över olika nivåer inom samtliga

verksamheter dagligen.

e n tydlig bild på hur samtliga regionala verksamheter

som får stöd av oss samverkar med varandra, och

därigenom uppfyller målen, kan inte ges förrän under

våren 2016, då samtliga verksamheter har redovisat

2015 års resultat i kulturdatabasen. Att samverkan sker

i hög grad är dock redan säkerställt.

B L ekinge är B r A p Å k UL t U r F ör BA rn o CH U ng A . v id den årliga utbudsdagen presenterar Musik i Blekinge ett förslag till musikupplevelser för kom -
munerna i Blekinge. Artister på plats spelar en repertoar och representanter från skolorna väljer artister som sedan kommer till skolorna och uppträder.
Musikutbudet är en del i Blekingemodellen som garanterar alla barn och ungdomar mellan 3 och 16 år minst två kulturupplevelser per år - en musikupple -
velse och en teaterupplevelse.

* e n plats som uppmuntrar till skapande och innovation – lära genom att göra. i d igilabb Karlshamn handlar det till exempel om att prova att programmera och även
kunna skriva ut alster i en 3 d -skrivare.
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Aktiviteter under året:
i oktober arrangerade region Blekinge Blekingedagen 
med tema kultur, en dag full av inspiration och kompe-
tens. den efterföljande utvärderingen visade att dagen 
upplevdes som lyckad och väl genomförd.

samverkan med kommunerna är kultur och fritids 
största arena. nätverk för chefer och andra tjänstemän 
används för att tillsammans identifiera gemensamma 
behov och genomföra aktiviteter. ett exempel är ut-
bildning för kultursekreterare i att lägga in evenemang 
i plattformen visitblekinge.se för att få större spridning 
av de evenemang som finns. Kommunerna samarbetar 
också med stora och små kulturarrangörer och erbjud-
er bland annat kompetenshöjande insatser. exempel på 
samarbeten:

•  Berättarfestivalen som från och med 2016 blir en  
 gemensam kulturfestival för alla Blekinges   
 kommuner. 

•  Slöjdkaféer - träffar med slöjd, fika och småprat.

•  Musik i Blekinge har tillsammans med arrangörs-
 föreningar i kommunerna genomfört 236 konserter.

de regionala verksamheterna verkar också som kompe-
tenscentrum i särskilda frågor som dans, slöjd, musik 
och bibliotek.

inom de regionala kulturverksamheterna ansvarar 
Kultur och fritid för att en mötesplattform finns för 
verksamhetscheferna till samtal och diskussioner kring 
gemensamma frågor och utvecklingsmöjligheter.

Kultur och fritid verkar också över de regionala grän-
serna genom vårt sedan länge etablerade samarbete 
med Kalmar och Kronoberg där vi tillsammans äger 
och utvecklar gemensamma verksamheter. i detta 
sammanhang träffas både tjänstemannaorganisationen 
och den politiska organisationen regelbundet.

Kultur och fritid har också utvecklat ett samarbete 
med region skåne samt Halland och Jönköping. detta 
i syfte att delge varandra kompetens och bjuda in 
varandra till kompetenshöjande insatser, men också 
genom operativa samarbeten. Här planeras närmast 
ett samarbete kring utvecklingen av den professionella 
dansen i vår region.

Kultur och fritid finns också med som samarbetspart-
ner på den nationella arenan. Här kan nämnas att vi 
under våren deltagit i reglabs serie angående kultur 
och kreativa näringar (KKn) för att kunna utveckla och 
sätta fokus på denna fråga utifrån ett nationellt och 
regionalt perspektiv på bästa sätt. Kultur och fritid 
deltar även i många andra nationella sammanhang för 
att sätta Blekinge på kartan samt att genom dessa 
hämta inspiration och kunskap till Blekinge. vi med-
verkar som delarrangörer vid nationella konferenser, i 
år har vi haft ett KKn möte, i samverkan med reglab 
förlagt till Blekinge samt att vi också i samband med 
Blekingesömsutställningen var delarrangörer när riks-
föreningen för handvävning hade sitt riksmöte förlagt 
till Blekinge.

eftersom region Blekinge genom kultursamverkans-
modellen fördelar statliga kulturmedel är kontinuerlig 
samverkan viktig. På den övergripande nivån för 
kultur- och fritids kansli dialog med statens Kultur-
råd. På samma sätt samverkar Biblioteksutveckling 
Blekinge Kronoberg och Musik i Blekinge med statens 
expertorganisationer: Kungliga biblioteket respektive 
Musikverket.

i det interna arbetet inom region Blekinge har vi 
stärkt samarbetet mellan kulturen och besöksnäringen.

delaktighet
mål:
Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av 
våra gemensamma resurser för att uppleva och skapa 
kultur.

indikatorer:
•  Uppfyllande av de regionala institutionernas planer  
 för jämställdhet och mångfald.

•  Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd,  
 fördelning över konst- och kulturområden samt   
 fördelning över geografi.

vi har fördelat medel till ett antal produktioner och 
projekt inom olika områden enligt tabellerna på sidan 
54. 
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Ut B i L dning i s Å gör m A n m U sik v ar får de allt ifrån? Hur går det till
när man ”skriver” en låt? Hur får man till melodier, ackord och rytmer?
Är det svårt? v i får här följa artisten i da ”Adée” o lsson och d avid
” g igantoz” e kströmer och hur de arbetar som producenter, musiker och
låtskrivare. Föreställningen är fylld med musik från deras repertoar.
d e berättar hur låtarna skapades, hur de är uppbyggda och vad som
inspirerade till att skriva just den låten. Publiken får med sig konkreta
tips på hur man kan komma igång direkt med sitt komponerande. e n liten
inblick i hur det är att leva på musik ges självklart också. g igantoz jobbar
även med rapgruppen Mindfellaz. Bitte Appelqvist följer med på diverse
instrument.

pÅ s L öjdk AF éern A i B L ekinges komm U ner träffas människor för
att slöjda tillsammans. d et finns också tid att dricka en kopp kaffe och
småprata.
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måluppfyllelse:
samtliga verksamheter har aktiva jämställdhetsplaner.
en tydlig bild av hur samtliga regionala verksamheter 
som får stöd av oss är aktiva inom målområdet del-
aktighet och därigenom uppfyller målen kan inte ges 
förrän under våren 2016, då samtliga verksamheter har 
redovisat 2015 års resultat i kulturdatabasen. dock kan 
det konstateras att många aktiviteter och kompetens-
höjande insatser redan har gjorts inom området.

Aktiviteter under året:
Kronoberg, Kalmar och Blekinge arbetar tillsammans 
när det gäller att erbjuda konferenser för kompetens-
utveckling inom olika områden. Under våren arrange-
rade Kalmar en konferens angående HBTQ-frågor där 
våra verksamhetschefer deltog. i maj arrangerade vi 
i Blekinge en konferens angående kompetens kring 
nationella minoriteter. Biblioteksutveckling arrangera-
de en konferens angående e-medierna.

våra verksamheter har arrangerat ett antal aktiviteter 
för att bidra till målet att alla ska ha möjlighet att 

uppleva kultur och arbetat med att nå nya publikgrup-
per. som exempel har Musik i Blekinge samarbetat med 
mångkulturella arrangörsföreningar, fortsatt utveckla 
Jazzjam och Musik direkt, dans i sydost har arrangerat 
streetdanceläger, battles och workshops. dansen är ett 
bra sätt att nå nya målgrupper eftersom dans är ett 
eget språk. dansen har också mer och mer uppmärk-
sammats som verktyg för att arbeta med hälsofräm-
jande åtgärder och dans i sydost är delaktiga i två av 
dessa projekt.

Biblioteksutveckling har tillsammans med kommun-
biblioteken arbetat fram en struktur för hur man bör 
arbeta med mångspråksverksamheten, samt påbörjat 
arbetet med att hitta formerna kring ett e-labb (digi-
lab Karlshamn).

i arbetet med att nå nya målgrupper har slöjd i Ble-
kinge samarbetat med föreningen grupp 39 i ronneby 
samt erbjudit aktiviteter för deltagarna på Blekinge 
Folkhögskolas etableringskurs.

prodUktionsstöd                     
 
 Blekinge karlskrona ronneby karlshamn olofström  sölvesborg totAL

Textilhantverk 1          1
Konst 1          1
Teater   1        1
Musik   4 1   1 1 7

ToTAL 2 5 1 0 1 1 10

projektmedeL                     
 
 Blekinge karlskrona ronneby karlshamn olofström  sölvesborg totAL

Musik     1   1
Film  1         1
Fritid  1 2       3
Teater       1   1 2
dans   1   1     2
Konst     1       1

ToTAL 0 3 3 3 0 1 10
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internationalisering
mål:
verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen.

indikatorer:
Antal kontakter, programaktiviteter eller 
föreställningar i annat land.

måluppfyllelse:
en tydlig bild över hur samtliga regionala verksamheter 
som får stöd av oss har ökat sitt samarbete med aktö-
rer i södra Östersjön kan inte ges förrän under våren 
2016, då samtliga verksamheter har redovisat 2015 års 
resultat i kulturdatabasen. 

Aktiviteter under året:
Musik i Blekinge har varit delaktiga i arrangemanget 
BiBA som är ett samarbete mellan Kungliga Musikhög-
skolan i stockholm, Karlskrona kommun och Musik i 
Blekinge/region Blekinge. BiBA besöks av deltagare 
från hela europa.

Musik i Blekinge har också för 15:e året i rad arrange-
rat Blekinge Jazz & World i samarbete med Blekinge 
folkhögskola.

dans i sydost är medlemmar i dansnät sverige och 
genom detta får Blekinge tillgång till de internationella 
professionella gästspel som arrangeras och som er-
bjuds Blekinges publik.

slöjd i Blekinge har varit aktiva i projektet Baltic sea 
inter Culture, Folk and tradition.

Övriga initiativ som Kultur och fritid uppmuntrar är en 
eU-ansökan där erfarenheterna från Art Line-projektet*  
ska tas till vara, här är ronneby kommun projektägare, 
samt en ansökan till Kreativa europa som är en fort-
sättning på Art and technology arbetet, här är neTPort 
science Park projektägare.

* Artline är ett konstprojekt med länder runt Östersjön som avslutades 2014. Blekinge museum var projektägare.

prodUktionsstöd                     
 
 Blekinge karlskrona ronneby karlshamn olofström  sölvesborg totAL

Textilhantverk 1          1
Konst 1          1
Teater   1        1
Musik   4 1   1 1 7

ToTAL 2 5 1 0 1 1 10

projektmedeL                     
 
 Blekinge karlskrona ronneby karlshamn olofström  sölvesborg totAL

Musik     1   1
Film  1         1
Fritid  1 2       3
Teater       1   1 2
dans   1   1     2
Konst     1       1

ToTAL 0 3 3 3 0 1 10

            
 

 2020 ska alla i Blekinge ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala tjänster. en del i arbetet är digilabb 
som handlar om att visa människor möjligheterna med den digitala tekniken och göra det möjligt att testa 3d-skrivare och 
programmering. ett 20-tal barn hade tagit sig till digilabb i Karlshamn när labbet smygöppnade under Hour of Code i slutet 

av december. den riktiga invigningen var i januari 2016.

”digiLabb handlar om att visa möjligheterna med den 
digitala tekniken som 3d-skrivare och programmering 

genom att låta människor prova själva.”
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region BL ekinges verks A m H eter

Tra knämnden

* d ärutöver har 6 timavlönade haft kortare anställningar till exempel ungdomar som arbetat med marknadsföringsinsatser.

v erksamhetsområde
tra k
Anställda: Totalt 39* (36 tillsvidareanställda och

3 visstidsanställda, 22 kvinnor och 17 män.)

Medlemsbidrag: 295,3 mnkr

Övrig finansiering: Trafikintäkter (biljetter)

Större projekt: Stadstrafiken i Karlskrona

Trafiknämnden har i uppdrag att bidra till goda resmöj -

ligheter inom länet samt till och från Blekinge genom

att driva och utveckla den skattefinansierade kollektiv -

trafiken i Blekinge. d etta görs genom att handla upp,

verkställa och marknadsföra den upphandlade kollek -

tivtrafiken som huvudsakligen drivs under varumärket

Blekingetrafiken. Trafiknämnden är också tillstånds -

myndighet för färdtjänsten i Blekinge.

Trafiknämnden driver strategi- och utvecklingsfrågor

som rör kollektivtrafiken i Blekinge i samklang med

kommunernas fysiska planering, omgivande län och

övrig samhällsplanering. Kollektivtrafiken är viktig för

att genomföra de övergripande målen i trafikförsörj -

ningsprogrammet, vilket är ett av verktygen i arbetet

med att uppfylla Blekingestrategins mål.

Trafiknämnden bereder trafikförsörjningsprogrammet

som beslutas av regionstyrelsen. d etta innehåller mål

och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken

under de närmaste åren och för utvecklingen på sikt.

Utöver vårt arbete med att uppfylla målen i gällande

trafikförsörjningsprogram, vilket redovisas nedan, har

beredningen av remissförslag till nytt trafikförsörj -

ningsprogram avslutats och trafiknämnden överläm -

nade detsamma till regionstyrelsen inför dess möte i

september.

r esandeutveckling
m ål:

d et övergripande målet är att fördubbla resandet till

2030 jämfört med 2008. n edan redovisas de delmål

som finns.

2015 - 25 %

2020 - 50 %

2030 - 100 %

i ndikatorer:

• Resandeutvecklingen sammanställs och redovisas

kvartalsvis.

• Det mål som gäller för år 2015 i trafikförsörjnings-

programmet är 9 440 000 resor.

m åluppfyllelse:

d et totala resandet utvecklas inte i takt med planerna,

utfallet för 2015 blev 8 438 000 resor vilket är oför -

ändrat jämfört med föregående år. Bussresandet ökar

medan resandet med Öresundståg minskar.

Aktiviteter under året:

e n hel del av satsningarna har präglats av extra insat -

ser vid olika evenemang i länet med trafik och per -

sonlig närvaro för kunddialog och biljettförsäljning. d e

större evenemangen som fått utökad busstrafik jämfört

med tidigare år är s kärgårdsfesten, Hasslöfestivalen,

Östersjöfestivalen och även utökad tågtrafik från

s weden r ock. Under hösten gjordes satsningar på sär -

skilda hockeybussar både i Karlskrona och i r onneby, i

Karlskrona har det även satsats på handbollsbussar. e n

särskild sommarbuss har trafikerat kustvägen mellan

Kristianopel och Torhamn.

n är det gäller utbudet i övrigt så har det bland annat

gjorts smärre utökningar i Karlskrona stadstrafik med

förbättrad turtäthet på kvällar och helger.
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Även i trafiken mellan ronneby och Karlskrona har 
utbudet utökats något med en ny tur på morgonen.
Busstrafik har inrättats mellan ronneby resecentrum 
och Påtorp. 

gammalstorp och Kylinge har fått utökat utbud med 
möjlighet att nu bland annat arbetspendla till och från 
sölvesborg. skillingenäs har fått fler turer till Karlskro-
na, främst på kvällar och helger. de asylboenden som 
inrättats i länet ger ett ökat resande och förstärkning 
av turer har gjorts till boendet i Fur.

i skärgården har Hasslö åter trafikerats med ettårskon-
trakt och upphandlingen av åretrunttrafik med båt till 
sturkö blev till slut klar. sturköpendeln mellan Breda-
vik och Trossö gick igång efter invigning av trafiken i 
november månad. 

en annan nysatsning var att bussarna även körde på 
julaftonskvällen. 

särskild kollektivtrafik 2015
Under året har ny trafik för serviceresor upphandlats 
med trafikstart 31 januari 2016. som ett led i effekti-
viseringsarbetet gjordes en omfattande uppgradering 
och konvertering av data i både tillstånds- och plane-
ringssystemen. Uppgraderingen gör det möjligt att på 
sikt kunna erbjuda kunder enkel överblick av beställda 
resor via Mina sidor. det kommer också göra det möj-
ligt för landstingets personal att logga in i systemet för 
att bevilja tillstånd för sjukresor, något som kommer 
att effektivisera tillståndsprocessen radikalt.

klimat- och miljö
mål:
Busstrafiken ska i huvudsak, efter genomförd 
upphandling, drivas med ett miljöanpassat bränsle.  

indikator:
Uppföljning av utsläpp och användning av fossilfritt 
drivmedel sker genom ett miljöledningssystem och 
genom årlig uppföljning av våra trafikavtal. 

måluppfyllelse:
Busstrafiken drivs, i enlighet med det nya bussavtalet 
som började gälla hösten 2014, i huvudsak med ett 
miljöanpassat bränsle. Målet är uppfyllt. 

Uppföljning sker fortlöpande i vårt miljöledningssystem 
FridA. 

Aktiviteter under året:
Fakturakopior från leverantör avseende upphandlad 
busstrafik erhålls och granskas fortlöpande för att 
säkerställa att fossilfritt bränsle används. Provtagning 
av bränslet som vår busstrafik använder har gjorts och 
återkommande analyser görs av dessa prover. resulta-
tet från analyserna visar att fossilfritt bränsle används, 
helt enligt kraven i avtalet.

ekonomi
mål:
en effektiv trafik med god kostnadstäckning ska ef-
tersträvas. nya satsningar på trafik behöver alltid 
tid för inarbetning men ska efter etablering bidra 
till att trafikområdet som helhet behåller en god 
kostnadstäckningsgrad. 

indikator:
Kostnadstäckningsgraden beräknas och redovisas 
varje år. 

måluppfyllelse:
Kostnadstäckningsgraden 2015, enligt Trafikanalys 
definition, uppgår till 44 %. det är 3 % lägre än 2014, 
vilket beror på nya satsningar (Pågatåg). Kostnadstäck-
ningsgraden är därmed fortsatt god. 

Aktiviteter under året:
vid trafikstarten i augusti genomfördes ett antal för-
ändringar i trafiken för att använda resurserna bättre. 
Lågt belagda linjer och turer ersattes med nya trafik-
lösningar. de åtgärder som gjorts för att komma till 
rätta med de punktlighetsproblem som funnits, samt i 
flera fall av nysatsningar som genomförts, har mer eller 
mindre finansierats genom att:

• Öka användningen av befintliga fordon.
• Minska antalet stopp.
• Förbättra framkomligheten.
• Minska antalet blindtarmar i trafiken.

några exempel på effektiviseringar:
Linje 600 kortades av i olofström för att frigöra tid i 
tidtabellen. skolbussarna används istället för att 
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trafikera sträckan olofström - vilboken. resurserna 
utnyttjas nu på ett mer ändamålsenligt sätt. express-
bussar används i expressbusstrafik och region- och 
skolbussar används i den trafik de är anpassade för.

satsningarna i gammalstorp har delvis kunnat ge-
nomföras genom att använda befintliga resurser mer 
effektivt. Bättre trafiklösningar har gett fler turer till 
samma kostnad som innan.

i Karlskrona stadstrafik används fordonen mer effektivt 
på kvällar och helger, något som frigjort resurser till 
att förbättra punktligheten i högtrafiktid. i Karlshamns 
stadstrafik, som också haft problem med punktlighe-
ten, omfördelades resurser i stadstrafiken genom att 
avveckla linje 312 och ändra linjesträckningen på linje 
310 och 311.

kvalitet
mål:
i verksamhetsplanen 2014-2016 föreslås ett stort antal 
åtgärder för att kollektivtrafiken ska upplevas som 
attraktiv och ha en hög standard. Att arbeta för högre 
kvalitet är ett ständigt pågående arbete som genom-
syrar hela verksamheten. Att våra kunder alltid ska 
få svar på de frågor och ärenden de skickar till oss är 
självklart. 

indikatorer:
• Kundundersökningar i tåg- och busstrafiken 
 genomförs årligen.
• Punktligheten mäts kontinuerligt och 
 sammanställning och redovisning sker varje år. 

måluppfyllelse:
Kundundersökning för våra resenärer och mätning av 
punktlighet har genomförts. de undersökningar som 
har gjorts indikerar att målet kommer att uppnås. 

Aktiviteter under året:
Under året har det varit fokus på att förbättra punkt-
ligheten i busstrafiken. Tidsåtgången för påstigning 
och biljettköp har identifierats som en stor källa till 
de punktlighetsproblem som finns i trafiken. när 
kontanthanteringen togs bort i busstrafiken på grund 
av rånrisken, betalade fler resenärer med betalkort 
som tar längre tid, med förseningar som följd. För att 
öka punktligheten har extra biljettviseringsutrustning 
installerats på vissa busslinjer som haft stora problem. 
För att resenärerna ska välja andra betalsätt som 
mobilbiljett eller resekort är det nu också dyrare att 
betala biljetten ombord på bussen. 

ett annat sätt att öka punktligheten är att öka linje-
tiden. På linje 600 Karlskrona – olofström har linjen 
kortats i olofström. de nio minuter som den nya lin-
jesträckningen sparar har resulterat i ökad punktlighet. 

i Karlshamns stadstrafik har tidtabellerna på linje 
310/330 (svängsta/Mörrum) blivit mer anpassade 
till verkligheten och även här har det gett positivt 
resultat.

i ronneby är tidtabellen på linje 21/22/23 bättre 
anpassad till Öresundståget. något som också har lett 
till bättre spridning i turutbudet på vissa sträckor i 
stadstrafiken med ökad kundnytta som följd. 

i mitten Av novemBer invigde trafiknämndens ordförande Magnus Johansson sturköpendeln. Trafiken går mellan sturkö och Handelshamnen i 
Karlskrona. i inledningsskedet handlar det främst om turer med arbetspendlare på morgonen och eftermiddag, men till sommaren kommer linjen att 
utökas med turer även på lördagar och söndagar. 
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Åtgärder i Karlskrona stadstrafik för bättre punktlighet:
•  Fler bussar i rusningstid. 
•  Färre slingor och blindtarmar.
•  Mer linjetid med bättre möjlighet att hämta in  
 eventuella förseningar.
•  Bergåsaprojektet: minskat antal störande 
 bomfällningar då en av Blekingetrafiken frekvent   
 trafikerad plankorsning ersatts med en planskild   
 motsvarighet.

stora problem med de fordonsdatorer som hanterar 
skyltning och utrop samt realtid har funnits under året, 
med mycket arbete som följd. Under 2016 planeras en 
ny och bättre fordonsdator att tas i drift. 

Arbetet med att minska antalet slingor och blindtarmar 
fortsätter. Mer tid på turerna kommer även, i den mån 
det behövs, läggas till på tidtabellen. generellt är vår 
intention att förkorta restiderna samtidigt som att vi 
ska ha en hög punktlighet. Punktligheten är prioriterad 
och kommer fortsätta att vara det. Ambitionen är att 
de tidspålägg som görs för att förbättra punktligheten 
i största möjliga mån ska kompenseras med andra 
åtgärder som minskar restiden. 

Krösatågen har haft vissa kvalitetsproblem sedan tra-
fiken på sträckan Karlskrona – emmaboda återupptogs 
efter att banan rustats upp. nu är bristerna åtgärdade. 
Bland annat har fordonens fotsteg förbättrats. dessut-
om har bytestiderna förlängts i emmaboda för att öka 
punktligheten i emmaboda i och med tidtabellsskiftet i 
december 2015.

kundfokus
mål:
Hela verksamheten har kunden och kundens behov 
och önskemål som utgångspunkt. vi arbetar för ett 
ökat resande och då finns naturligtvis kunden i fokus 
i allt som görs. det är av yttersta vikt att varumärket 
Blekingetrafiken står för bra kollektivtrafik. 

indikator:
•  Mätning av nöjdkundindex, Svensk Kollektivtrafiks   
 undersökning Kollektivtrafikbarometern. Mäts och   
 redovisas årligen.

måluppfyllelse:
Under 2015 har kundnöjdheten utvecklats positivt. 
85 % av Blekingetrafikens kunder är nöjda med den 
senaste resan, jämfört med riksgenomsnittet som är 
81 %. Kundnöjdheten mäts månadsvis med totalt 
2 400 intervjuer per år. de som intervjuas är slump-
mässigt utvalda personer i allmänheten, en del av 
allmänheten är våra kunder. Med kunder menas de som 
rest med oss minst en gång i månaden. 

Aktiviteter under året:
det är alltid resenärernas behov och önskemål som är 
utgångspunkt när trafiken utvecklas. service och kva-
litet är i fokus - det vill säga hur nöjd kunden är med 
kollektivtrafiken. det är många faktorer som påverkar 
hur nöjd en kund är; användbarhet det vill säga hur 
man kan använda kollektivtrafiken för det resbehov 
man har, produktfördel vilket innebär kollektivtrafi-
kens styrka gentemot bilen, ryktet och popularitet 
samt kvalitet och pris. god kvalitet är en hygienfaktor 
som kunderna förväntar sig och priset är en viktig 
faktor för vissa kategorier kunder.

varumärket Blekingetrafiken ska associeras med bra 
kollektivtrafik. ett starkt varumärke bidrar till ett ökat 
resande och nöjda kunder. varumärket är det Ble-
kingetrafiken gör och vi vill uppfattas som enkla och 
pålitliga. 

vi har under året:
•  Utvecklat mobilappen. 
•  Arbetat fram nya, mer informativa tidtabellsanslag.
•  Satt upp fler informationsanslag i väderskydden.
•  Arbetat medvetet med kvalitet tillsammans med  
 trafikföretaget för att förbättra tidhållningen i   
 busstrafiken.
•  Arbetat aktivt med frågor kring bemötande som   
 drivs tillsammans med trafikföretagen i form av nya  
 informationskanaler och förarträffar.
•  Utvecklat hemsidan så att det är lättare att ge   
 feedback.
•  Utökat och utvecklat samarbeten i samband med   
 evenemangstrafiken.
•  Deltagit i 30 evenemang runt om i länet med 
 Blekingetrafikens Crew för att sprida information 
 om kollektivtrafiken.
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r estid
m ål:

Under planperioden för verksamhetsplanen ska

Blekingetrafiken arbeta med att sänka restiderna i

den regionala busstrafiken mellan r onneby/Karlshamn/

v äxjö samt Karlskrona-Kalmar. i den lokala busstra -

fiken ska kollektivtrafikens konkurrenskraft stärkas i

förhållande till bilen.

i ndikator:

• Restidskvoter ska mätas i den regionala busstrafiken

samt på ett antal utvalda stråk i den lokala

busstrafiken. r edovisning sker årligen.

m åluppfyllelse:

e ftersom kollektivtrafiken har fokuserat på ökad

punktlighet och väghållarna inte har prioriterat fram -

komligheten i tillräcklig utsträckning har inte restid -

kvoterna förbättrats under året.

Aktiviteter under året:

s ölvesborgs kommun: d en nya sträckningen av e 22

vid n orje har gjort det möjligt att korta restiden för

linje 350.

o lofströms kommun: i Jämshög togs hållplatser med få

påstigande bort i samband med att vägen byggdes om.

d e hållplatser som är kvar har tillgänglighetsanpassats.

Karlshamns kommun: g enom att Prästslätten trafikeras

med en separat linje, får resenärer med linje 330 till

Mörrum kortare restid. s nabbturerna på linje 600 har

förlängts till sjukhuset. På så sätt går det snabbare än

tidigare att resa mellan Blekinges två sjukhus.

r onneby kommun: Anpassningen av stadsbusslinjerna

till tågtrafiken ger en bättre möjlighet till övergång

och därmed kortare restid totalt sett.

Karlskrona kommun: Bergåsaprojektet har förkortat

restiden på de flesta linjer i kommunen. d å korsningen

av järnvägen nu sker planskilt så har flödet av bussar

blivit bättre och snabbare. Förändringen av trafikering -

en av g algamarken har förkortat restiden på linje 8,

liksom hållplatsförändringen på Kungsmarken som har

medfört en kortare restid på linje 1.

i Karlskrona har skärgårdstrafiken utökats med s turkö -

pendeln. r estiden mellan s turkö och Trossö har i det

närmaste halverats jämfört med att åka buss.

Kommande projekt kommer också hantera exempelvis

stadsmiljöavtal för att uppnå bättre framkomlighet och

förkortade restider.

m ål priser och biljetter
m ål:

e nkelheten i prisstrukturen är viktig och ambitionen

är att arbeta för enklare och färre produkter med

marknadsmässig prissättning som innebär att kunder

upplever att resan känns prisvärd.

i ndikator:

• Mätning av prisvärdhet, Svensk Kollektivtrafiks

undersökning Kollektivtrafikbarometern.

t i LL gäng L ig H ets A np A ss A de HÅLL p LA tser Blekingetrafikens hållplatser ska göras tillgängligare. Målet att alla hållplatser med fler än 20 resenärer ska
vara tillgänglighetsanpassade.

Följande hållplatser har tillgänglighetsanpassats under 2015: e keberg, Karlskrona | Bergåsa C, Karlskrona | Kyrkogården,

Karlskrona | s jukhuset, Bergåsa Karlskrona | s trandgatan, r onneby | Hästaryd, Mörrum | Hästtorget, s ölvesborg | n orje
Havsbad, s ölvesborg | s weden rock, s ölvesborg | n orjebro, s ölvesborg | Pukavik, s ölvesborg | r osenhill, o lofström.
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måluppfyllelse:
i Kollektivtrafikbarometern ställs intervjupersonerna 
inför påståendet: det är prisvärt att resa med 
Blekingetrafiken. År 2015 instämmer 50 % av 
Blekingetrafikens kunder med påståendet, vilket 
innebär en ökning med tre procentenheter jämfört 
med 2014. 

Aktiviteter under året:
i december 2015 infördes följande åtgärder för att nå 
målet om priser och biljetter:
• Rabatten på Resekort Student ökade till 25 %. 
•  Laddningsgränsen för reskassa på ett Resekort 
 sänktes från 200 kr till 100 kr.
•  Förlustgaranti på Resekort infördes.
•  Tjänsten som möjliggör automatisk laddning av   
 resekort i webshopen infördes.
•  Serviceavgiften för att ladda kort hos ombuden   
 slopades.
•  Ett resekort anpassat för att underlätta 
 betalning av kollektivtrafikresor infördes för företag  
 och organisationer.

tillgänglighet
mål:
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fordonen i trafi-
ken har kommit långt. sedan 2014 är samtliga fordon i 
busstrafiken tillgänglighetsanpassade. 

när det gäller tillgänglighetsanpassningen av hållplat-
ser med fler än 20 resande per dag så finns det en del 
kvar att göra. Arbetet med tillgänglighetsanpassning av 
hållplatserna är ständigt pågående i dialog med väg-
hållaren, i vårt fall våra medlemmar och Trafikverket, 
vilka finansierar och ansvarar för anpassningen.

indikator:
•  Antalet hållplatser med fler än 20 resenärer som inte  
 är tillgänglighetsanpassade redovisas årligen. 

måluppfyllelse:
Av 125 hållplatser med fler än 20 resenärer är 32 håll-
platser inte tillgänglighetsanpassade, vilket motsvarar 
ca 20 %. Målet att tillgänglighetsanpassa samtliga dessa 
hållplatser är långsiktigt och bedömningen är att målet 
på sikt kommer att uppfyllas.

Aktiviteter under året:
en hållplats anses tillgänglighetsanpassad först när alla 
lägen vid en hållplats uppfyller kraven. 

12 hållplatser i Blekinge har tillgänglighetsanpassats 
under 2015 (17 hållplatslägen) Utöver detta har 
31 bänkar i väderskydd bytts ut mot tillgänglighets-
anpassade bänkar med resningshandtag. Åtta hållplat-
ser har fått cykelställ. 

60
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Karlskrona       ronneby          Karlshamn      sölvesborg      olofström

HÅLLpLAtser med mer än 20 resenärer per dAg
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ej tillgänglighetsanpassade
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resultaträkning

TKr region Blekinge sammanställd  
redovisning

not 15-12-31
Bokslut

14-12-31
Bokslut

15-12-31
Bokslut

14-12-31
Bokslut

verksamhetens intäkter 1 225 363 164 159 225 363 218 067

verksamhetens kostnader 2,3 -548 951 -391 190 -548 934 -506 713

Avskrivningar 4 -17 013 -16 301 -17 013 -16 301

verksamhetens 
nettokostnader

-340 601 -243 332 -340 584 -304 948

intressentbidrag 5 347 878 246 790 347 878 246 790

resultat före 
finansiella poster

7 276 3 458 7 294 -58 158

Finansiella intäkter 6 199 317 199 456

Finansiella kostnader 7 -7 449 -3 742 -7 449 -7 230

resultat efter 
finansiella poster

26 33 44 -64 931

Bokslutsdispositioner 8 0 0 0 64 964

skatt på årets resultat 9 0 0 -17 0

Årets resULtAt 26 33 26 33
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ekonomisk redovisining

Balansräkning

TKr region Blekinge sammanställd
redovisning

not 15-12-31
Bokslut

14-12-31
Bokslut

15-12-31
Bokslut

14-12-31
Bokslut

TiLLgÅngAr
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 10 142 247 158 158 142 247 158 158

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 11 4 217 4 217 1 217 1 217

summa anläggningstillgångar 146 464 162 375 143 464 159 375

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 12 107 414 97 714 107 618 88 349

Likvida medel 13 90 473 58 957 93 177 62 428

summa omsättningstillgångar 197 886 156 670 200 795 150 777

sUmmA tiLLgÅngAr 344 350 319 045 344 259 310 152

sKULder oCH egeT KAPiTAL

eget kapital 14 4 291 4 265 4 303 4 277

4 291 4 265 4 303 4 277

Långfristiga skulder

skulder till kreditinstitut 15 140 000 140 000 140 000 140 000

140 000 140 000 140 000 140 000

Kortfristiga skulder

Pensionsskuld och 
pensionsavsättning 

16 8 381 6 848 8 381 6 848

Övriga kortfristiga skulder 17 191 678 167 933 191 575 159 027

summa kortfristiga skulder 200 060 174 781 199 956 165 875

sUmmA eget kApitAL oCH skULder 344 350 319 045 344 259 310 152
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kassaflödesanalys

TKr region Blekinge sammanställd  
redovisning

not 15-12-31
Bokslut

14-12-31
Bokslut

15-12-31
Bokslut

14-12-31
Bokslut

den LÖPAnde verKsAMHeTen

Resultat före finansiella poster 7 276 3 998 7 294 -57 618

obeskattade reserver 0 0 0 0

Avskrivningar 4 17 013 16 301 17 013 16 301

Finansiella intäkter 6 199 317 199 456

Finansiella kostnader 7 -7 449 -3 742 -7 449 -7 230

inkomstskatt 9 0 0 -17 0

Förändring av kortfristiga fordringar 12 -9 700 -7 717 -19 269 -733

Förändring av kortfristiga skulder 17 25 279 66 622 34 081 6 274

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten

32 618 75 779 31 851 -42 549

invesTeringAr

Investering i finansiella anläggnings-
tillgångar

11 0 -1 197 0 0

investering i materiella anläggnings-
tillgångar

10 -1 102 -173 673 -1 102 -3 951

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten

-1 102 -174 870 -1 102 -3 951

FinAnsieringsverKsAMHeTen

Upptagna lån 15 0 140 000 0 0

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten

0 140 000 0 0

Årets kassaflöde 31 516 40 909 30 749 -46 501

Likvida medel vid årets början 13 58 957 18 048 62 428 108 929

Likvida medel vid årets slut 13 90 473 58 957 93 177 62 428
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r edovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt kommunal

redovisningslag (1997:614) och i enlighet med god

redovisningssed. Att lagen om kommunal redovisning

och god redovisningssed följs innebär bland annat att:

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt

att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-

göras r egion Blekinge och att intäkterna kan

beräknas på ett tillförlitligt sätt.

• Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas

inflyta.

• Tillgångar och skulder har upptagits till

anskaffningsvärde där inget annat anges.

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till

det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

p eriodisering
Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild

av r egion Blekinges resultat och finansiella ställning

för den aktuella perioden. d et innebär att utgifter

kostnadsförts det år då förbrukning skett och inkom -

ster intäktsförts det år som intäkten genererats.

Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och

försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar

huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall.

g ränsen för periodisering går vid ett halvt basbelopp.

o mklassificering mellan intäkter och intressentbidrag

r egion Blekinges regionala kulturbidrag från Lands -

tinget Blekinge redovisades i årsredovisningen för

2014 som intäkter. i årsredovisningen för 2015 har

dessa bidrag omklassificerats och redovisas nu som

intressentbidrag. Bidrag som omklassificerats uppgår

2015 till 41,2 mnkr och 2014 till 40,4 mnkr.

Omklassi cering mellan intäkter och kostnader
r edovisningen avseende de projektmedel r egion

Blekinge i egenskap av lead partner erhåller för andra

projektpartners räkning har under året omklassificer -

ats från att redovisas som en kostnad till att redovisas

som en reduktion av intäkterna. För att kunna jämföra

mellan åren har även 2014 års motsvarande projekt -

medel omklassificerats i årsredovisningen. o mklas -

sificeringen påverkar inte resultatet utan är bara

en förskjutning från kostnadssidan till intäktssidan.

Projektmedel som omklassificerats uppgår 2015 till

13,0 mnkr och 2014 till 6,4 mnkr.

Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaff -

ningsvärde. För varje anläggning bestäms relevant

avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som

grund. Avskrivningstiderna ligger inom intervallen:

Tåg - vagnkorg och drivlina ........................ 13 år

Tåg – inredning ........................................ 3 år

Övriga anläggningstillgångar .................... 3-10 år

2014 övertog r egion Blekinge anläggningstillgångar

från sitt dotterbolag Blekingetrafiken AB till ett värde

av 169,8 mnkr genom en inkråmsöverlåtelse. Avskriv -

ningstiderna ovan är baserade på den ekonomiska

livslängden beräknad från r egion Blekinges förvärvs -

datum och inte från anläggningstillgångens ursprungli -

ga förvärvsdatum.

i normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill

säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning

påbörjas när anläggningen tas i bruk. Avskrivningen

påbörjas månaden efter anskaffningen.

Komponentavskrivning har införts från och med 2014.

s amtliga anläggningstillgångar förutom tågfordon be -

döms bestå av en komponent. Tågfordonen har delats

upp i de tre komponenterna vagnkorg, drivlina och

inredning. v agnkorg och drivlina skrivs av på 13 år och

inredningen skrivs av på tre år. 2014 års resultat för -

sämrades med 0,5 mnkr vid införandet av komponent -

avskrivning jämfört med tidigare avskrivningsmodell.

Finansiella kostnader
För att försäkra sig mot finansiella risker innehar

r egion Blekinge ränteswappar enligt samman-

ställningen nedan.

r äntesäkringsins. Belopp r änta Förfallodag

r änteswap 35 mnkr 4,77% 2017-04-19

r änteswap 35 mnkr 4,61% 2019-04-23

r änteswap 35 mnkr 3,82% 2020-04-20

r änteswap 35 mnkr 4,52% 2021-04-19

ekonomisk redovisining
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella 
investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. 

Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för 
stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigan-
de tre år och inte är av ringa värde. Med ringa värde 
menas en total anskaffningskostnad understigande ett 
halvt basbelopp.

inga utrangeringar eller försäljningar av anläggningstill-
gångar har gjorts under året. 

Finansiella anläggningstillgångar
de aktier och andelar som är redovisade som finan-
siella anläggningstillgångar är aktier och andelar där 
region Blekinges syfte med innehavet är att tillgången 
ska innehas eller brukas stadigvarande.

Fordringar 
Fordringar har tagits upp med de belopp vilka de efter 
individuell prövning beräknas inflyta.

pensionsskuld
i pensionsskuld redovisas hela pensionsskulden enligt 
KPA:s beräkning efter reduktion för tillgångarna i 
pensionsstiftelsen. 

sammanställd redovisning
enligt bestämmelserna i den kommunala redovis-
ningslagen ska årsredovisningen även omfatta den 
verksamhet som bedrivs i bolagsform. syftet med den 
sammanställda redovisningen är att ge en sammanfat-
tande och rättvisande bild av region Blekinges totala 
ekonomiska ställning och resultat oavsett om verksam-
heten bedrivs i förvaltnings- eller företagsform.
i den sammanställda redovisningen ingår det helägda 
dotterbolaget Blekingetrafiken AB. 
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noter resultaträkning

sammanställd redovisningregion Blekinge

15-12-31
Bokslut

142 624

35 367

17 478

17 155

12 739

225 363

-380 923

-69 696

-98 333

-548 951

-

-3 363

-402

-516

-305

-1

-4 587

-17 013

14-12-31
Bokslut

89 925

20 665

17 715

16 567

19 288

164 159

-237 870

-66 302

-87 018

-391 190

-3 822

-309

-492

-303

-286

-5 211

-16 301

15-12-31
Bokslut

142 624

35 367

17 478

17 155

12 739

225 363

-380 923

-69 696

-98 316

-548 934

-3 363

-402

-516

-305

-1

-4 587

-17 013

14-12-31
Bokslut

137 991

32 449

17 715

16 567

13 346

218 067

-347 050

-67 831

-91 833

-506 713

-3 822

-309

-492

-303

-286

-5 211

-16 301

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Biljett- och kortintäkter

Övriga trafikintäkter

Projektmedel

statliga bidrag

Övriga intäkter

verksamhetens intäkter enligt 
resultaträkningen

Not 2 Verksamhetens kostnader 

direkta trafikkostnader

Personalkostnader

Övriga kostnader

verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

Not 3 Kostnader politisk 
organisation

regionstyrelsen inkl. AU o 
rs-ordförande

Kultur- och fritidsnämnden
Trafiknämnden

revisorer inkl. revisionsprojekt

Till styrelsens förfogande

s:a politiska kostnader

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar tåg, maskiner, 
inventarier o programv

TKr
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ekonomisk redovisning

sammanställd redovisningregion Blekinge

15-12-31
Bokslut

288 569

16 127

41 220

1 961

347 878

110

71

19

199

-7 432

-17

-7 449

0

0

0

0

14-12-31
Bokslut

188 737

15 698

40 412

1 943

246 790

319

-6

4

317

-3 709

-32

-3 742

0

0

0

0

15-12-31
Bokslut

288 569

16 127

41 220

1 961

347 878

110

71

19

199

-7 432

-17

-7 449

0

-4

-13

-17

14-12-31
Bokslut

188 737

15 698

40 412

1 943

246 790

458

-6

4

456

-7 197

-32

-7 230

64 964

0

0

0

Not 5 Intressentbidrag 

Medlemsbidrag kollektivtrafik inkl. 
myndighet

Medlemsbidrag regionalt uppdrag

regionalt kulturstöd

statsanslag 32:1 och sekr. 
regionalfonden

Not 6 Finansiella intäkter 

ränteintäkter bank

valutakursvinster

Övriga ränteintäkter

Not 7 Finansiella kostnader 

räntekostnader bank

Övriga räntekostnader

Not 8 Bokslutsdispositioner

Upplösning av obeskattade reserver

Not 9 Skatt

skatt på årets resultat

skatt på föregående års resultat

TKr
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noter balansräkning

sammanställd redovisningregion Blekinge

15-12-31
Bokslut

175 827

1 364

0

-262

0

176 929

-17 669

-17 013

0

0

-34 682

142 247

20

3 000

1 197

4 217

47 462

0

4 596

4 656

973

49 727

107 414

14-12-31
Bokslut

4 089

2 491

171 472

-290

-1 935

175 827

-3 303

-16 301

1 935

0

-17 669

158 158

20

3 000

1 197

4 217

50 398

11 089

3 573

1 706

843

30 105

97 714

15-12-31
Bokslut

175 827

1 364

0

-262

0

176 929

-17 669

-17 013

0

0

-34 682

142 247

20

0

1 197

1 217

47 462

0

4 801

4 656

973

49 727

107 618

14-12-31
Bokslut

4 089

4 241

169 722

-290

-1 935

175 827

-3 303

-16 301

1 935

0

-17 669

158 158

20

0

1 197

1 217

50 760

0

4 885

1 706

843

30 155

88 348

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

inventarier

ingående anskaffningsvärde

Periodens/årets anskaffning

inkråmsöverlåtelse

erhållna bidrag mot investering

Periodens/årets försäljning/utrangering

Utgående anskaffningsvärde

ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

Årets försäljning/utrangering

inkråmsöverlåtelse

Utgående avskrivningar

Utgående balans

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i e22 AB

Aktier Blekingetrafiken AB

Aktier i intresseföretag

Utgående bokfört värde

Not 12 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar inom koncernen

diverse fordringar

Momsfordran

Lokalhyror

Övriga poster

summa

TKr
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ekonomisk redovisning

sammanställd redovisningregion Blekinge

15-12-31
Bokslut

4

90 469

90 473

4 265

26

0

4 291

140 000

140 000

15 343

-6 962

-8 381

8 381

0

8 381

43 563

347

3 273

1 021

1 713

0

1 220

1 275

89 252

50 015

191 678

14-12-31
Bokslut

16

58 941

58 957

4 232

33

0

4 265

140 000

140 000

13 538

-6 690

-6 848

6 848

0

6 848

32 495

6 367

3 086

954

1 383

256

1 117

1 177

74 405

46 694

167 933

15-12-31
Bokslut

4

93 173

93 177

4 277

26

0

4 303

140 000

140 000

15 343

-6 962

-8 381

8 381

0

8 381

43 602

0

3 273

1 021

1 916

0

1 220

1 275

89 252

50 016

191 575

14-12-31
Bokslut

16

62 413

62 428

4 245

33

0

4 277

140 000

140 000

13 538

-6 690

-6 848

6 848

0

6 848

30 799

0

3 086

954

1 383

262

1 117

1 177

74 405

45 843

159 027

Not 13 Likvida medel 
(Beviljad checkkredit 20 000 000 kr)

Kassa

Bank

summa

Not 14 Eget kapital

ingående eget kapital

Årets resultat

obeskattade reserver

summa

Not 15 Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

summa

Not 16 Pensionsskuld och 
pensionsavsättning

Total skuld enligt KPA Beräkning

Avsatt till pensionsstiftelsen

Underskott i pensionsstiftelsen

Avsättning i Br

Överskott/underskott i pensionsstiftelsen

Utgående balans

not 17 övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

skulder inom koncernen

semesterlöner

Upplupna sociala avgifter semesterlöner

särskild löneskatt pensionskostnader

Moms

innehållen källskatt

sociala avgifter

Förutbetalda medlemsavgifter

Övriga kortfrisitiga skulder

TKr
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74 Årsredovisning 2015

k oncernbolag och interna mellanhavanden
r egion Blekinge köpte samtliga aktier i Blekinge-

trafiken AB till nominellt värde, 3,0 mnkr, den

1 januari 2012. Blekingetrafiken AB ingår i den

sammanställda redovisningen.

r egion Blekinge äger även aktier enligt nedanstående

sammanställning.

i nget av nedstående bolag kvalificerar sig för att ingå i

den sammanställda redovisningen.

r egion Blekinge har tillskjutit ett ovillkorat aktieägar -

tillskott på 980 tkr till e 22 AB.

r egion Blekinge övertog successivt Blekingetrafiken

AB:s hela verksamhet under 2014 med start den 30

april. d etta innebär att det inte har bedrivits någon

verksamhet alls i Blekingetrafiken AB under 2015.

i nterna mellanhavanden mellan r egion Blekinge och

Blekingetrafiken AB redovisas nedan.

Företag/Förening v ärde

Transitio AB 1 000 000 kr

Öresundståg AB 120 000 kr

i nsats Ascan ek.förening 32 200 kr

s amtrafiken s verige AB 30 000 kr

e 22 AB 20 000 kr

Kust till Kust AB 15 000 kr

intern A me LLA n HA v A nden ( tkr )

r egion Blekinge Blekingetrafiken AB

2015 2014 2015 2014

Försäljning inom koncernen 0 7 406 0 7 795

i nköp inom koncernen 0 7 795 0 7 406

Fordringar inom koncernen 0 13 145 347 11 235

s kulder inom koncernen 347 11 235 0 13 145
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2015 Årsredovisning 75

e rsättare

Tommy Andersson ( s )

d aniel Berg ( s )

s andra Bizzozero ( s )

Petrus e riksson ( s )

e lina g ustafsson ( s )

Chatarina Holmberg ( s )

Jan-Anders Lindfors ( s )

JanAnders Palmqvist ( s )

s ara s akhnini ( s )

Annika Westerlund ( s )

Tommy Larsson ( v )

Helene n ordin (MP)

r evisorer

Anna o ttosson (M)

Peter Wald ( s )

Berith Pagels (C)

n ina e dlund (M)

r oger Fredriksson (M)

Patrik Krupa (M)

Carl- g öran s vensson (M)

e mma s wahn- n ilsson (M)

Jenny s vensson (C)

Mikael Augustsson (L)

i nga Lill s iggelsten Blum (K d )

Tor Billing ( sd )

Anna-Lena Mattsson ( sd )

n icolas Westrup ( sd )

s tyrelse och revisorer

r egion Blekinge Blekingetrafiken AB

Christina Mattisson ( s )

ordförande

Per- o la Mattsson ( s )

1:e vice ordförande

Lennarth Förberg (M)

2:e vice ordförande

Kalle s andström ( s ) Magnus Johansson ( s ) Patrik Hansson ( s )

Malin n orfall ( s ) Christel Friskopp ( s ) Heléne Björklund ( s )

s ara r udolfsson ( s ) Kjell-Åke Karlsson ( s ) s ara Högelius ( v )

s ofia Bothorp (Mp) g ustav n ilsson (M) Camilla Brunsberg (M)

Magnus g ärdebring (M) Jeppe Johnsson (M) i ngrid Hermansson (C)

Anna e kström (L) Johannes Chen (oberodende fd K d ) Lotta Antman ( sd )

Tommy s trannemalm ( sd ) Christopher Larsson ( sd )
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r evisionsberättelse
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 2015 Årsredovisning  77

revisionsBerätteLse

vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har 
granskat region Blekinges verksamhet för år 2015. 

regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. den ansvarar också för att det finns 
tillräcklig intern kontroll.

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

granskningen avser inte verksamhet och målupp-
fyllelse i nämnderna. För dessa lämnas revisions-
berättelser till regionförbundets styrelse för 
ansvarsprövning.

vi bedömer sammantaget att:
• verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt   
 och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

• räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande
• de fem finansiella målen är uppnådda 
• verksamhetsmålens uppfyllelse är god för de mål   
 som varit aktuella att mäta 2015  
• regionförbundet har en ekonomi i balans
• interna kontrollen är god

Ansvarsfrihet
vi tillstyrker att fullmäktige beviljar regionstyrelsen 
ansvarsfrihet i de delar som här har granskats. 
vi tillstyrker att region Blekinges årsredovisning 
godkänns.

vi åberopar följande för vår bedömning:
granskning av målstyrning enligt god ekonomisk 
hushållning
granskning av lönehantering
granskning av delårsrapporten
granskning av årsredovisningen

revisionsberättelse för region Blekinge 2015

Anna ottosson   Peter Wald   Berith Pagels

Karlskrona 2016-03-31
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region Blekinge · valhallavägen 1 · 371 41 Karlskrona
Tel 0455- 30 50 00 · e-post kansli@regionblekinge.se 

www.regionblekinge.se

kraft att vilja. 
tillsammans är det möjligt.

vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och 
stärker Blekinge i sverige och europa.
Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges
kommuner och landsting – arbetar vi för att göra
det ännu mer attraktivt att besöka, leva och 
verka i vår region.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-05-03 Dnr: 2016/1647 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sydarkivera 
 

Förslag till beslut 
 
att tillstyrka att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015  
 
att godkänna förbundets årsredovisning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat förbundets första bokslut 
inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen har godkänt bokslutet och har 
översänt det till förbundsfullmäktige som i sin tur har fastställt det och skickat det till 
förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse från den 4 mars 2016 
 Verksamhetsrapport från den 10 februari 2016 
 Revisionsrapport från den 15 april 2016 

 
Bilagor 
1 Sammanträdesprotokoll revisionen 
2 Verksamhetsrapport 2015 
3 Årsredovisning 2015 
4 Granskningsrapport årsredovisning 2015 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga förbundsmedlemmar 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
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I SYDARKIVERA.
SAMMÅNTRÄDESDATUM  15-D5~15  SIDAN  1  (3)

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö Tisdagen den 15 mars 2016 kl. 11.00 — 12.00

Beslutande och Sven-Ert k Svensson, Tingsryd

närvarande ersätta re Pål Wetterling, Karlskrona

Närvarande ej

beslutande ersätta re

Övriga deltagare Sven-Erik Svensson, sekreterare

Mats Porskiev e] §  2

Catharina Jarslet ej §2

Rebecka Lindström PWC, ei §  1 l

 
Utses att justera Pål Wetterling ,

Justeringens plats Sydarkiveres kontor, Bátsmanstorget 2, Växjö

och tid Torsdagen den 24 mars kl. 10.00 å

Underskrifter

 Sekrete ra re Paragrafer 1'2
Svarfiik Svensson

“< 057W?

    
 

Ordförande "sçgarrsrzsvgaggga """"""""""""""" "
'l “ih” ,l

Justerande på, Wefierling """""""""""""""""""""""""""""""" "

l
ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag N

Organ Revisionen 'l

Sammanträdesdatum 2016-03-15

Datum för anslags 201G›O3-24 Datum för anslags 2016-04-14

uppsättande nedtagande

Förvaringsplats för Sydarkiveras kontor

protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
REVISIONEN

SAMMANTRÃDESDATUM 15-03-15 i 51mm  2  (a)
l

§1

Antagande  av  revisionsbiträde

Sammanfattning

I  SYDARKIVERA.

Revisionen har an anta ett revisionsbiträde som det sakkunniga biträde! tili revisionen för

förbundets räkenskaper för år 2015.

Revisionens beslut

u  Price Waterhouse Coopers antas som förbundets sakkunniga biträds Till revision för

förbundets räkenskaper för år 2015.

Expedieras:

Férbundsfullméktige

Samtliga i revisionen

Akt

Justerandes sign.

i  '  iU \  
w

_ø-u-tzz/M'

m»
Utdragsbestyrkande

i
i

ii

 

i

i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
REVISIDNEN

Justerandes sign.

I  SYDARKIVERA.
SAMMANTRÄDESDATUM 15-03-15 swan 3 (3)

§  2

Årsredovisning 2015, revisionsberättelse

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om godkännande av årsredovisningen inklusive

förvaltningsberättelsen och att överlämna dessa till revisorerna för granskning.

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens törslag till beslut §  2  från den  4  mars 2016.

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättetse frán den  4  mars 2016.

Verksamhetsrapport från den 10 februari 2016.

Revisionsrapport från den 15 mars 2016.

Revisionens beslut  k

-  Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisnlngssed.

o  Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets

årsredovisning godkänns.

Expedieras:

Samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige

Samtliga i revisionen

Akt

Utdragsbestyrkande  §(8:>t i, i MM
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I  SYDARKIVERA.

KOMMUNALFÖRBUNDET
SYDARKIVERA l
RAPPORT FRÅN VERKSAMHETEN  2015

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015. Under året

har organisationen byggts upp med förtroendevalda, sammanträden,

anställda, kontor med mera. Det förebyggande arbetet med utbildningar,

dokumentplanering och kravställning av nya verksamhetssystem har

startats upp. Arbetet med att utreda, planera och förbereda leveranser till e-

arkivet har påbörjats tillsammans med berörda förbundsmedlemmar. Den

första leveransutredningen har publicerats. En labbmiljö som gör det möjligt

att testa och utvärdera olika programvaror finns på plats på Sydarkiveras

kontor.

\

Bilden illustrerar arbetet med att starta upp ett gemensamt arkivkontor

SYDARKIVERA.SE  0470-34 96 30 I Sandgärdsgatan 23 I 52 30 Växjö, Sverige

SIDAN  1  (22)
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Dokumentansvarig Organisation Telefon Datum

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2016-02-05

Arende Version Sida

Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 0.4 2

Innehåii
1 Inledning ......................................................................................................... ..3

1.1 Godkännande ........................................................................................... ..3

1.2 Versionshantering ....................................................................................  ..  3

2 Måluppfyileise ................................................................................................. ..3

2.1 Administration .......................................................................................... ..3

2.2 Råd och stöd... '11

2.3 Leveranser... .14

2.4 Arkivsystem.. .  17

2.5 Information och kommunikation .........  .. 19

2.6 Dokumentation ....................................................................................... ..2O

2.7 Avvikelser och ändringshantering ...........................................................  ..  21

3  Erfarenheter från det första verksamhetsåret ................................................ ..21

3.1 Fungerade bra - att rekommendera ....................................................... ..21

3.2 Fungerade mindre bra - bör förbättras ................................................... ..21

3.3 Att tänka på inför kommande år .............................................................. ..22

i
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Dokumentansvarig Organisation Telefon Datum

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2016-02-05
Ärende Version Sida
Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 0.4 3

1 Inledning
Rapporten beskriver kommunalförbundet Sydarkiveras verksamhet under det första

verksamhetsåret 2015. l den beskrivs hur verksamheten har uppfyllt målen i

verksamhetsplanen som har varit tillgänglig för förbundsmedlemmarna sedan maj

månad via förbundets webbsida. Målen och riktlinjerna i verksamhetsplanen,

handlingsprogrammet för uppstarten 2015-2016, beslutades av förbundsfullmäktige

och förbundsstyrelsen den 13 februari 2015  §  1 (dnr. SARK.2015.19).

1.1 Godkännande
Rapporten godkänns av förbundsstyrelsen och fastställs av förbundsfullmäktlge,

därefter skickas rapporten till förbundsmedlemmarna tillsammans med bokslutet

som godkänns av medlemmarna.

1.2 Versionshantering
Utgåva Datum Kommentar

0.1 2015-12-28 Första utkastet

0.2 2016-01-14 Utkast efter genomgång av Mats, Magdalena

och Elin 14januarl.

0.3 2016-01-18 Komplettering av text, språkgranskning och

anpassning till grafisk profil.

0.4 2016-02-05 Utkast för utskick till revisorer

2 Måluppfyllelse
2.1 Administration

2.1.1 Administrativt bildande

organisationsnummer, registrering hos skatteverket, medlemskap i arbetsgivar-

förening, kollektivavtal och alla andra grundläggande förutsättningar för att kunna

bedriva verksamheten. Resultatet är också att det finns ett kontor med inredning,

utrustning och säkerhetssystem på plats på Bålsmanstorget 2 i Växjö.

rUnder åjghanterades detjglministrativa biLlandeLav förbundet. Detviltsäga  , ,  ,,,,,,  W  _, ,

2.1.2 Avsiktsförklaringar och anslutningar

Under året hörde ett flertal kommuner av sig för att undersöka möjligheten att

ansluta sig till förbundet. De kommuner som har hört av sig är Olofström,

Sölvesborg, Högsby, Torsås, Mörbylånga, Hultsfred, Mönsterås, Emmaboda,

Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Västervik, Vimmerby, Borgholm, Kinda, Ydre,

Boxholm, Ödeshög, Åtvidaberg, Kristianstad, Bromölla, Östa Göinge, Osby,

Hässleholm, Hörby och Höör. Vidare har ett landsting gjort detsamma nämligen

Landstinget Blekinge. Under året lämnade dock enbart en kommun en

avsiktsförklaring och även undertecknade en anslutningsöverenskommelse och det

är Olofströms kommun.

l
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Dokumentansvarig Organisation Telefon Datum

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2016-02-05
Ärende Version Sida
Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 0.4 4

Det har genomförts andra projekt om e-arkiv i närområdet vilket under året

resulterade  i  en mängd konsultationer avseende frågor från projektansvariga om

vad ett medlemskap i  Sydarkivera innebär. Nämnas kan projektet Skåne Nordväst.

Under året kom även förfrågningar om att medverka i resonemang om e- arkiv i

Hallands län samt eventuellt ingående i förbundet. Ett flertal kommuner  i  Skåne och

Halland ställde via sina arkivansvariga tjänstemän frågor om ingående i förbundet.

Dock har inga officiella förfrågningar inkommit ännu.

2.1.3 Förtroendevalda och sammanträden

Det första sammanträdet med förbundsfullmäktige genomfördes den 13 februari

2015. Vid sammanträdet tillsattes olika poster och ledamöter och ersättare till

förbundsstyrelsen utsågs. Mål och riktlinjer för verksamheten antogs.

Sydarkiveras fullmäktige:

Ledamöter Ersättare

   
   

 wAnnika ac e(FP), Växjö, förste vice

ordföra e

Per Ribacke (S) Alvesta Thomas Johnsson (M) Alvesta

a

Monica Bernholtz (S), Lessebo

 

   Angelica Karlsson (C), Lessebo

horell (FP), Ronneby Bo Johansson (S), Ronneby

Ingemar” _EllzwabethPeltola (C), Almhult 
Sydarkiveras förbundsstyrelse:

Ledamöter Ersättare

 
Nils lngmar Thorell (FP). Ronneby. vice Kristina Brundin (S), Lessebo

df" d       

ln emar Almkiâst (s) Älmhult

 
l

i

l
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Dokumentansvarig Organisation Telefon Datum

Mats Porsklev Sydarkivera  0470-34 96  31 2016-O2-O5
Ärende Version  Sida
Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 0.4 5

Revisorer och ersättare:

Sven-Erik Svensson, ordförande, Tingsryd

Anette Bjers, Ledamot.  Ljungby

Pål Wetterling, Ledamot, Karlskrona

Eva Eriksson, ersättare, ersättare, Växjö

Jan-Anders Palmqvist, ersättare, Ronneby

Lars Beckman, ersättare, Karlshamn

Under året inträffade följande förändringar:

Per-Ola Mattsson (S) ledamot ersattes av Annika Westerlund (S) som i sin tur

ersattes av Gertrud Ivarsson (S) ersättare. Förändringen avser Karlshamns

kommun.

Monica Bernholtz (S) ersattes av Kristina Brundin (S) som ledamot frän Lessebo

kommun.

Ola Löfqvist (S) ersattes av Margita Björkenklint (S) som ersättare från Växjö

kommun.

Följande möten genomfördes:

Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelse    
»23 oktober 13 mars

En workshop för ledamöter och ersättare genomfördes den 13 mars. Caspar

Almalander, it-arkivarie Eskilstunas kommun och Anders Danielsson, informations-

säkerhetschef Karlskronakommunivar'inbjudna som' föreläsare. ""  " '

Under året provade Sydarkiveras förvaltning ut lämplig tjänst för att kunna

genomföra webbmöten. Arbete pågår med att sätta upp teknisk utrustning.

Målsättningen är att kunna testa att genomföra webbmöten med styrelsen under

kommande år.

Sammanträdesplaner 2016:

Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse beslutade om sammanträdesplaner.

Förbundsstyrelsen ska hålla sammanträde under 2016 följande datum:

4  mars,  13  maj,  7  oktober och 2 december kl.  10.00

Förbundsfullmäktige ska hålla sammanträde under 2016 följande datum:

1 april och 4 november kl. 10.00

i
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Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2016-02-05
Ärende Version Sida
Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 0.4 6

2.1.4  Styrande dokument

För förbundet antogs följande styrande dokument: Förbundsordning,

delegeringsordning, arbetsordning för fullmäktige, firmateckning och

kontrasignering, förtroendemannaersättning , arkivreglemente för förbundet, mall för

arkivreglemente för förbundsmedlemmarna, strategisk tillsynsplan,

verksamhetsplan, nyttorealiseringsplan, utbildningsplan, generisk projektplan för

införande av nya medlemmar (både stora och små), beslut om att godkänna möten

på distans i förbundsstyrelsen och beslut om att godkänna möten på distans i

förbundsfullmäktige

2.1.5 Personal

Under det första halvåret fanns det en tillfällig förvaltning med särskilda överens-

kommelser mellan Sydarkivera och berörda kommuner. Från och med 1 juli 2015

anställdes Mats Porsklev som förbundschef, Magdalena Nordin anställdes som

tillsynsarkivarie och Elin Jonsson som bevarandestrateg. Annie Olandersson och

Mattias Johansson anställdes som tekniska assistenter den 1 juni  ,  båda deltid

motsvarande 25  %  av arbetstid. Victor Öhrnberg projektanställdes som

databasspecialist motsvarande 25 % från den 1 november för att delta i arbetet med

att förbereda leveranser från gamla system.

Mårten Lindstrand anställdes som förvaltningsledare för arkivsystemet från och med

1 december. Rekryteringen hanterades av Titan IT på uppdrag av Sydarkivera.

Beslut om anställning togs av förbundschefen efter intervju med tre av Titan lT

utvalda kandidater.

Under hösten rekryterades även informationssäkerhetsspecialist och Anders

Danielsson startade sin anställställning 'l januari 2016. Inriktningen mot

informationssäkerhet beslutades med bakgrund av att planerade leveranser kommer

att omfattas av sekretess (socialtjänst och hälsa). Rekryteringen hanterades genom

extern annonsering.

Catharina Jarslet anställdes genom Manpower som administratör från och med

2015-10-27.

2.1.6 Samverkan med förbundsmedlemmarna

Den 13 mars invigdes Sydarkiveras lokaler. Inbjudna var både förtroendevalda och

tjänstemän. l samband med invigningen redovisades resultatet av Konceptstudien

e-arkiv Kronoberg och Blekinge som ledde fram till att Kommunalförbundet

Sydarkivera bildades.

Under februari och mars besökte Magdalena och Elin alla Sydarkiveras

förbundsmedlemmar. Kontaktpersoner hos förbundsmedlemmarna kallade till

mötena och det var stor variation vilka befattningar som deltog. l samband med

besöken informerades om Sydarkiveras verksamhet och frågor ställdes om arkiv

och dokumenthantering. Syftet var att få ett underlag för planering inför de

l
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kommande åren och kännedom om aktuell status hos förbundsmedlemmarna.

Resultatet blev en rapport med en fördjupad nulägesanalys.

Det som tydligt framkom vid besöken var att det finns goda möjligheter att utbyta

erfarenheter och dra nytta av det som redan är gjort hos förbundsmedlemmarna. Vid

varje besök hittades bra exempel när det gäller arkiv och dokumenthantering.

Sydarkivera kan bidra med att stödja förbundsmedlemmarna och samordna arbetet

med arkiv och dokumenthantering.

Ett antal gemensamma utmaningar identifierades:

- Gemensamma kommunikationsplattformar för personal, elever och föräldrar

inom skolan teknik där såväl allmänna som privata handlingar hanteras.

o Hantering av olika typer av teknisk dokumentation (kartor, ritningar,

anläggningshandlingar mm) med långvarig aktualitet i verksamheten.

o  Datavolymema som ökar explosionsartat på kommunernas lagringsytor för

digitala foton och dokument.

o Att möta e-förvaltningens växande behov av att dela information och

analysera och visualisera data, utan attden personliga integriteten eller

rättssäkerheten äventyras.

Mål och inriktning för verksamheten som hade beslutats bedömdes stämma väl

överens med förbundsmedlemmarnas behov. Besöken gav ett bra underlag för

verksamhetsplaneringen för de kommande åren. Under den fördjupade förstudien
identifierades ett större behov av hjälp med de befintliga pappersarkiven än vad som

framkommit under den översiktliga nulägesanalysen under projektet "E-arklv
Kronoberg och Blekinge". ldéer när det gäller möjliga anslutande tjänster och

tilläggstjänster redovisas i rapporten. Rapporten från den fördjupade

nulägesanalysen publicerades den 2 juni.

Mats skickade under våren via e-post erbjudande om att komma ut och informera

om budget- och planeringsprocessen." Matsabesökte Lessebo kommunoch  " '
informerade arbetsutskottet den 25 augusti. Övriga kommuner har antingen avböjt

erbjudandet med hänvisning till att de har fått tillräckligt med information eller inte

återkommit med besked.

Kontaktpersoner utsågs hos förbundsmedlemmarna. Kontaktpersonerna är

kanslichefer, administrativa chefer eller liknande som också är chefer för

förbundsmedlemmarnas centrala arkivfunktioner. En första informationsträff för

kontaktpersoner genomfördes den 10 november. En grupparbetsplats skapades på

ett gemensamt nätverk på webben.

Dialog med olika yrkesgrupper skedde framförallt i samband med genomförda

informationsträffar.

i
l

l

l

l
l
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2.1.7 Arbetsformer

Målsättningen var att ha veckomöten på kontoret, men det visade sig under året

fungera bättre med lite längre möten en gång i  månaden med hela arbetsgruppen.

En nyttorealiseringsplan för 2015 och 2016 beslutades av förbundsstyrelsen den 13

mars 2015 (dnr. SARK.2015.11). Nyttorealiseringsplanen var utgångspunkt för

planering av projekt och aktiviteter som startats upp under året. Den var också en

utgångspunkt i dialogen med Riksarkivet om behov av ny FGS för personakter och

patientjournaler.

Förstudie om labbmiljö genomfördes i projektform med deltagare i arbetsgrupp och

styrgrupp från Växjö, Karlskrona och Alvesta.

Kontorsplattformen finns delvis på plats med telefoni, e-post och webbaserat

innehållshanteringssystem. Under året påbörjades arbetet med att sätta upp en

intern arbetsplats på webben med dokumenthantering och listor med uppgifter. Det

som återstår är införande av ärende- och dokumenthanteringssystem med stöd för

diarieföring och hantering av handlingar med integritetskänsliga uppgifter och

sekretess. Dessa handlingar hanteras tills dess med hjälp av ett pärmsystem och

säker förvaring i kassaskåp. Under året upphandlades system för ärende- och

dokumenthantering. Arbetet med att ta fram en processbaserad

dokumenthanteringsplan för Kommunalförbundet Sydarkivera påbörjades som ett

led  i  arbetet med att införa systemet.

2.2 Extern samverkan, omvärldsbevakning och utbildning

2.2.1 Samverkan

Mats var hos Olofströms och Sölvesborgs kommuner på möten för att diskutera

verksamheten och eventuellt ingående i Sydarkivera. Ovanstående möten

resulterade i ytterligare kontakter och förfrågningar samt en konkret avsiktsförklaring

och anslutningsöverenskommelse från Olofströms kommun.

Miljöförbundet för Sölvesborg, Olofström och Karlshamn gjorde förfrågningar om

arkiv och e-arkiv. Mats träffade representanter därifrån och berättade om vår

verksamhet och hur vår förbundsordning år uppbyggd. Ägs ett bolag eller annan

organisation till mer än hälften av en eller flera medlemskommuner så är den

organisationen ansluten per automatik.

Magdalena och Mats var hos ledningsgruppen för Landstinget Blekinge på ett möte

om vår verksamhet och eventuellt ingående i Sydarkivera. Mats var också och

besökte Landstinget Blekinges arbetsutskott för att informera den politiska

landstingsledningen om vår verksamhet och eventuellt samgående.

Mats och Elin informerade styrgruppen för E-arkiv Skåne nordost den 20 augusti om

verksamheten och förutsättningar för deras eventuella ingående i Sydarkivera.

-�219�-



Dokumentansvarig Organisation Telefon Datum

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2016-02-05
Ärende Version Sida
Verksamhetsberättelse (SARK.2015.95) 0.4 9

Vidare var Per och Mats varit på Pukebergs glasbruk och informerade kommunalråd

och kommunchefer från Kalmar län på ett möte om vår verksamhet och eventuellt

ingående i Sydarkivera. Mötet var den 2 september. Mats förmedlade information

om och diskutera vår verksamhet och eventuellt samgående på ett möte med Skåne

Nordosts kommunalråd och kommunchefer.

Den 17 december träffade Magdalena, Mårten och Elin projektledare från CeSam

Blekinge för att berätta mer om arbetet med att skapa en gemensam

arkivorganisation och införa e-arkiv.

Externa referensgrupper eller referenspersoner deltog i planering och

genomförande av förstudier och utredningar för erfarenhetsutbyte och

kvalitetssäkring av resultat.

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring utbildningar tecknades med

Kommunalförbundet lTSAM.

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring extern labbmiljö med

paketeringsverktyg och bevarandeplattform tecknades med Es Solutions. Företaget

deltar i det europeiska projektet E-ARK 2014-2017 som har som målsättning att

skapa en gemensam europeisk metodologi för att arkivera elektroniska handlingar

genom att slå samman goda exempel nationellt och internationellt. Allt resultat från

projektet publiceras öppet på nätet, även de programvaror som utvecklas licensieras

som öppen källkod.

Dialog har förts med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet om

möjligheter att starta upp ett arbete med att ta fram förvaltningsgemensam

specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler.

2.2.2 Nätverkande

Magdalena 0ch,Elin deltog pånätverksträffarmed E:arkiv,Sydiltlässleholmw  W , ,

Arbetsmöten genomfördes när det gäller klassificeringsschema, mall för

dokumenthanteringsplaner och tillsynsplan.

Elin hjälpte till vid planering och deltog vid knytkonferens  28  maj i Lund och 18

september i Hässleholm samt telefonmöten med det nationella nätverket

"knytgruppen". Nätverket hålls samman av Caspar Almalander som under året har

haft rollen som nationell samordnare för e-arkiv hos SKL.

Mats och Magdalena bevakade nya råd och Vägledningar och deltog vid aktiviteter

samordnade av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Mats var på en

konferens i Gävle där en ny vägledning som kallas "Vem bestämmer om arkiv"

presenterades. l samband med detta berättade även representanter från olika arkiv

hur de arbetar med tillsyn.

l

i
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Erfarenhetsutbyte skedde med Statens servicecenter och projektet om gemensamt

e-arkiv för statliga myndigheter. Bland annat vid telefonmöte 1 september.

2.2.3 lntresseföreningar

Sydarkivera gick med som medlem  i  Arkivförbund Sydost, som är en

intresseorganisation för arkivbildare i Blekinge och Kronoberg. Förbundet ordnar

utbildningar, ger ut en arkivguide och är ett nätverk för yrkesverksamma arkivarier.

Förbundet har medlemmar från olika sektorer: kommuner, landsting,

Linnéuniversitetet, landsarkivet i Vadstena, muséer, folkrörelsearkiv och

hembygdsföreningar. Elin utsågs vid årsmötet till ledamot i styrelsen för

Arkivförbund Sydost efter nominering från föreningens valberedning.

Sydarkivera gick även med som organisationsmedlem  i  den nationella

intresseföreningen Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAl).

Medlemskapet i föreningarna ger Sydarkivera tillgång till utbildningar och nätverk för

erfarenhetsutbyte nationellt.

2.2.4 Konferenser och utbildningar

Deltagande vid konferenser och utbildningar ger oss information, kunskaper och

erfarenheter som vi kan förmedla till förbundsmedlemmarna i samband med

informationsträffar. Det är också ett underlag för planering av verksamheten och en

möjlighet att knyta kontakter med olika aktörer.

Förbundets ordförande Per Ribacke (S) och Mats deltog på konferens 27 och 28
maj som arrangerades av Föreningens för arkivverksamma ilandsting och kommun

(FALK) genom att ge konferensdeltagarna en 20 minuters presentation av

Sydarkiveras verksamhet och vår resa till att bli ett e-arkiv att lita på. Magdalena

deltog på konferensen. Magdalena och Elin berättade om hur Sydarkivera praktiskt

arbetar med bland annat leveranser på FAl:s höstkonferens 20-21oktober.

Översikt över Sydarkiveras deltagande vid konferenser:

Datum Aktivitet Deltagare
  

 
 

 

   
   
 , Högl n es IT lnsplra Ionskdagl

,  .. ..  a'
     

    nformatlonsdag om e-arklv Mats och Elin

l Katrineholms kommun, talare

-forvaltningsdagarna, talare
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Datum Aktivitet Deltagare

 
17  november j Vem bestämmer om arkiv? Mats

Arkivjuridik i kommuner, landsting
och regioner, deltagare

    

          25  november ,  VisAlfas användar-träff, talare (e-

,  arkiv och arbetet med gemensamt

l klassifigejlngsschemaj

Magdalena

2.3 Råd och stöd

2.3.1 Mallar för styrande dokument

Mallar för arkivreglementen har tagits fram och godkänts av Sydarkiveras

förbundsfullmäktige. Mall för taxa för utlämnande av allmän handling har ännu inte

tagits fram. Det blir nästa mall som kommer att tas fram efter att förbunds-

medlemmarna har beslutat anta de nya arkivreglementena.

2.3.2 Tillsyn

Nästa år startar arbetet med tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv ute i

verksamheten. En strategisk tillsynsplan för åren  2016-2022  beslutades av

Sydarkiveras förbundsfullmäktige den  4  december. Tillsynsplanen baseras på

exempel från miljöområdet och har arbetats fram av nätverket E-arkiv syd,

tillsammans med kollegor i framförallt Helsingborg och Hässleholm. Frågeformulär

för tillsynsbesök har tidigare tagits fram och testats. 'Nu pågår arbetermed att' ——

revidera formulären och  en  enklare webbenkät för självvärdering.

2.3.3  Rådgivning

Anställda hos förbundsmedlemmarna hör av sig i varierande omfattning via e-post

och  telefon med olika frågor  om  arkiv och dokumenthantering.

2.3.4  lnformationsträffar

För att informera om Sydarkiveras verksamhet samt arkiv och dokumenthantering

bjuder Sydarkivera regelbundet in till lnformationsträffar för olika intressenter. Under

året genomfördes åtta lnformationsträffar för olika intressenter. Träffarna är till för

erfarenhetsutbyte  och  kortare utbildningar som riktar sig till olika målgrupper.

inbjudningar skickades till förbundsmedlemmarnas officiella e-postadresser  och

publicerats på bloggen samt delades via gemensamma nätverk på webben.

Under året genomfördes följande lnformationsträffar:

l

l
l
l

l
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Arkivverksamma 22 maj, 10 september och 19 november.

Registratorer  11  maj och  3  december.

Räddningstjänsten '13 oktober.

Hälsa och socialt stöd 27 oktober.

Överförmyndare 1 december.

2.3.5  Utbildningar

Under hösten startades utbildningsverksamheten med 3 tvådagars kurser om arkiv

och dokumenthantering på plats i Växjö. Den fördjupade nulägesanalysen och

kontakter med förbundsmedlemmarna visade att det fanns ett stort behov av

utbildning när det gäller arkiv och dokumenthantering. Anki Heimonen anlitades som

föreläsare. Hon arbetar som arkivarie på ITSAM och har bred erfarenhet av arkiv

och dokumenthantering. Under hösten genomfördes utbildningar vid tre tillfällen (1-2

oktober, 5-6 november, 19-20 november). Samtliga kurstillfällen var fuilbokade.

Några kommentarer från utvärderingsenkäterna:

o "Tyckte det var en mycket bra och nyttig utbildning och kan verkligen

rekommendera andra att gå den!"

o  "Anki är en mycket bra föreläsare som förklarade ämnet på 'mitt' språk."

o "Vi var en lagom stor grupp och alla lämnade synpunkter och frågade så det

var bra."

o  "Upplägget på kursen fungerade mycket bra och fakta var mycket enkelt

förmedlat på ett pedagogiskt sätt och var lätt att ta till sig."

Det som behövde förbättras var framförallt luften i lokalen och rutiner så att

utbildningsmaterial trycks upp i förväg.

l samband med planerade leveransprojekt kommer även de befintliga arkiven på

papper behöva ordnas och gallras. Magdalena genomförde en utbildning hos

Alvesta kommun den 16 december. Utbildningen kan vid behov ordnas även hos

övriga förbundsmedlemmar.

En kort introduktionsutbildning för administrativa ledningsgrupper som planerats har

ännu inte tagits fram.

2.3.6 Klassificeringsschema

Klassificeringsschemat, en strukturerad beskrivning av kommunala verksamheter,

uppdaterades efter erfarenheter från pilotkommuner och olika synpunkter som

kommit in. En sista genomgång gjordes gemensamt i samband med arbetsmöte

med E-arkiv syd i Hässleholm 11 december. Information om genomförda

förändringar skickades till pilotkommunerna Olofström, Karlshamn och Karlskrona.

En första fastställd version kommer nu att publiceras.
l
i

ti
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Klassificeringsschemat kan användas som diarieplan hos förbundsmedlemmarna.

Sydarkivera använder schemat för att beskriva verksamhetsområden  i  samband

med bland annat leveransutredningar och planering av tillsyn.

2.3.7  Dokumenthanteringsplaner och rutinbeskrivningar

Dokumenthanteringsplaner innehåller bland annat beslut om gallring, det vill säga

planerad och beslutad förstöring av allmänna handlingar. Den fördjupade

nulägesanalysen visade att det var färre nämnder än som tidigare befarandes som

helt saknar dokumenthanteringsplaner, så det arbetet skyndades inte på. En mall för

dokumenhthanteringsplaner skapades med utgångspunkt från klassificerings-

schemat och de gallringsråd som ges ut av Samrådsgruppen förkommunala

arkivfrågor. Underlag samlades även in i samarbete med arkivarier i regionen.

Karlskrona upprättade en dokumenthanteringsplan enligt mallen för

kunskapsnämnden. Räddningstjänsten Östra Blekinge tog fram förslag till

dokumenthanteringsplan som antas i början av 2016. Flera kommuner arbetar med

att ta fram nya dokumenthanteringsplaner baserade på mallen. Magdalena har en

pågående dialog med berörda och granskar gallringsfrister med mera före beslut.

Magdalena arbetade fram utkast till lathund för hantering avjournaler och akter

samt mall för dokumenthanteringsplan för socialt stöd och hälsa. Utkastet skickades

ut för synpunkter och materialet färdigställs för publicering i början av februari 2016.

Följande rutinbeskrivningar som listades i verksamhetsplanen kommer vi att arbeta

vidare med under 2016: rutiner vid omorganisationer, säkerhet i analoga arkiv och

webbapplikationer med mera som används inom skolan. Eftersom vi själva

använder till exempel Googles och Microsofts molntjånster i vår verksamhet så

kommer vi kunna dela med oss av erfarenheter när det gäller gallring och

bevarande.

Utkast till gallringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse samt handlingar

som uppkommer vid dator- ochinternetanvändning togsrfram-tillsammans-med

framförallt Karlskrona och Växjö. Utkastet kommer att skickas ut för synpunkter i

början av 2016.

2.3.8 informationskartläggning

Vård och omsorg samt socialt stöd valdes ut som fokusområde när det gäller arbetet

med informationskartläggning och säkerhetsklassning. En workshop för

verksamhetsutvecklare genomfördes om informationskartläggning. Workshopen och

ett enkelt verktyg för informationskartläggning i form av ett Excel-dokument har

tagits fram tillsammans med Tero Päivärinta, professor i datavetenskap, Luleå

tekniska universitet. Efter den inledande workshopen beslutades att genomföra tre

workshopar på prov och gå igenom avgränsade verksamhetsprocesser.
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2.3.9 Kravställning

Dokumentation från informationskartläggningarna förväntas ge underlag för

kravställning av nya system.

Vi fick utkast till kravspecifikationer för genomläsning och synpunkter från

Karlskronas Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd inför upphandling av nytt

verksamhetssystem.

Synpunkter lämnades i samband med att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

tagit fram mall för kravställning av skoladministrativa system. Resultatet av arbetet

blev en nyckelfärdig kravställning och ett stödmaterial för kommunerna att använda

och anpassa vid egen upphandling av skoladministrativt system. Dokumentation

finns att hämta på SKL:s webbsida. Vi har fått några frågor om kravställning av

skoladministratlva system, men inte någon förfrågan om att delta med rådgivning i

samband med planerad upphandling.

2.3.10  Samsök arkivinformation

Från och med 2015 är det möjligt att publicera hela arkivförteckningar i Nationella

arkivdatabasen (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. Elin tittade på förutsättningarna

för att kunna ladda upp arkivförteckningarför publicering via NAD och frågan har

diskuterats i samband med arkivträff.

Vilka kommuner som behöver komma igång med att komplettera och digitalisera

sina arklvförteckningar identifierades i samband med den fördjupade

nulägesanalysen. Vi tittade även på hur arkivmaterial förtecknas i samband med

leveransutredningar.

2.4 Leveranser
Sydarkiveras förbundsstyrelse fattade den 13 mars  2015  inriktningsbeslut om att

prioritera gamlajournalsystem när det gäller leverans av digitala arkiv.

Förbundsfullmäktige informerades den 8 maj om att gamla journalsystem ska vara

förbundets första pilotprojekt.

2.4.1  Ramverk för att hantera leveranser

Verktyg för att planera och strukturera arbetet med leveranserna är: gemensam

systemlista, dokumentet enkel systemvärdering samt metoddokumentet

leveranshandledning som baseras på internationell standard.

Leveranshandledningen skrevs första gången för Sambruks projekt Elektroniskt

bevarande som slutredovisades  2011.  Elin och Magdalena skrev en uppdaterad

version av Leveranshandledningen i samband med det nationella projektet E-arkiv

och e-diarium (eARD) med Riksarkivet som fårdledare. Arbetet med leveranser från

verksamhetssystem till arkivsystem håller på att dokumenteras enligt principer för

verksamhetsnåra arkivredovisning.
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2.4.2 Första fasen -utreda leveranser

Leveransutredningarna är underlag för att prioritera leveranser och planera projekt

för att ta framlösningsförslag. Rapporten från leveransutredningen för Omsorg VO

och LSS var färdig för publicering den 2 december 2015. Dessförinnan hade den

skickats ut i två omgångar för synpunkter till deltagare samt till it-arkivarie Dan

Lundh, Örebro kommun, som fungerat som referensperson. Rapporten

färdigställdes inte under våren som först var tänkt. Utredningen pausades under

förstudien om Iabbmiljö eftersom det fanns flera beroenden. Frågor om arbetsytor

för förberedande arbete för leveranser och informationssäkerhet hanterades i denna

förstudie. Besök hos Ljungby kommun, som inte var med under uppstarten, kunde

först planeras in i september. Det innebar inte att utredningen tagit så mycket längre

tid räknat i arbetstid. l Ljungby finns även ett inaktivt system som heter Sofia lFO,

färdigställande av rapport från leveransutredningen pågår.

I  Ljungby genomfördes ett förberedande möte för att titta på arkivering av

webbsidor. Bakgrunden är att Ljungby kommun ska byta sin externa webb. Annie

påbörjade omvärldsbevakning och inläsning av dokumentation när det gäller olika

verktyg för att skapa arkivkopior av webbplatser i systemoberoende format.

l augusti besökte vi Lessebo kommun och startade upp en utredning av ett gammalt

journalsystem som används inom elevhälsovården (Journal 3). Det finns ett

exportgränssnitt som vi räknar med att kunna använda. Det är en mycket enkel

informationsstruktur med endast textbaserad information, det vill säga inga bilder,

grafik eller avancerade signaturer.

Arbete pågår med att färdigställa rapport när det gäller Procapita (VO, LSS och

SoL). Ett inledande möte genomfördes den 12 november med produktägare för

Procapita från Tieto Enator. Vid mötet presenterades Sydarkiveras arbete och vi fick

information om planerad utveckling när det gäller Procapita. Utbildningar och

aktiviteter planeras när det gäller att använda befintlig gallrings- och uttagsfunktion.

Målsättningen är att kunna taemot löpande leveranser av avslutadejournaler och
inaktiva akter till det gemensamma arkivsystemet 2017. Bakgrunden till att vi startar

med Procapita är att de flesta förbundsmedlemmar har systemet i en eller flera

varianter. Vi kommer även att titta på andra journalsystem som används aktivt hos

förbundsmedlemmarna. Det finns bestämmelser i lagstiftning om gallring och

överlämnande av akter från socialtjänsten, vilket gör att det är lämpligt att planera

för löpande leveranser.

Flera av förbundsmedlemmarna kommer att byta sina administrativa system för att

hantera löner och ekonomi. Vi har varit på ett möte hos Växjö kommun den  25

augusti för erfarenhetsutbyte i samband med förberedelser för systembyte när det

gäller ekonomiadministrativt system. Det finns olika alternativ för att hantera gammal

redovisningsinformation, bland annat tjänst på webben, datalager lokalt hos

kommunen eller möjligen överlämnande till slutarkiv arkiv när det gäller inaktuell

information.

l
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2.4.3 Andra fasen  -  specificera leveranser

Victor har deltagit på ett arbetsmöte i Ljungby tillsammans med kommunens e-

strateg Göran Andersson. Syftet var att närmare utreda uttag från databaserna

tillhörande Omsorg VO/LSS och Sofia lFO som underlag för att kunna föreslå

lämpliga handlingsalternativ för att bevara informationen. Arbetsdagen var en del i

arbetet med att specificera planerade leveranser. Därefter har tester genomförts för

att läsa ut information från Sofia lFO och spara dokumentationen som Word-

dokument. Ett webbmöte för att informera berörda systemförvaltare genomfördes

den 18 december. Idén är att överföra dokumentation i pågående akter till det nya

systemet, lagra den dokumentation som ska gallras fram tills det är dags att gallra

och överlämna de avslutade akter som ska bevaras till Sydarkivera. Idén är dubbel

bevarandestrategi med Word-dokumenten som skapas och dokument som

konverteras till PDF/A.

Resultatet av arbetet med att specificera leveranser blir en leveransöverens-

kommelse med en detaljerad specifikation av hur dokumentationen ska struktureras,

formateras, beskrivas och överföras.

2.4.4 oplanerade leveranser

Annie och Mattias har tillsammans med Elin har arbetat med att skapa rutiner för att

ta hand om oplanerade leveranser. Det finns ett enkelt systern på plats för att

registrera och hantera leveranser av fysiska lagringsmedier. Det finns också en

uppackningsdator, som är isolerad från nätet, samt säker förvaring av digitala

lagringsmedier i brandsäkert kassaskåp. Uppackning, kontroll och hantering av de

tre leveranser som vi hittills har fått pågår.

2.4.5  Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

Riksarkivet beslutade och publicerade Fön/altningsgemensam specifikation (FGS)

förpaketstruktur. Enkelt förklarat fungerar FGS:en som en digital arkivbox. För att

kunna hantera strukturerad information från databaser behövs en specifikation även

för innehållet i leveransen. Sydarkivera har skickat en skrivelse undertecknad av

styrelsens ordförande till Riksarkivets FGS funktion för att påtala behovet av

gemensam specifikation förjournalinformation. Den  1  oktober fick vi i svar från

Riksarkivet att Sydarkiveras förslag att ta fram FGS förjournalinformation uppfyller

förutsättningarna på två punkter: den skiljer sig från andra framtagna FGS:er samt ,

att behovsanalys och nyttorealisering har genomförts. För att ta ställning till förslaget i

behöver Riksarkivet kompletterande uppgifter med förslag till projektorganisation l

och finansiering. Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2015-12-04 (§ 52) att

förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting

(SKL) och Riksarkivet undersöka möjligheten att driva ett FGS-projekt för

framtagandet. Elin skrev tillsammans med berörda ett utkast till projektdirektiv.
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2.5 Arkivsystem
Grundplattform för slutarkiv ska enligt mål och inriktning som beslutats av

Sydarkiveras förbundsfullmäktige den 13 februari 2015 införas under den första

tvåårsetappen för att vara i drift 2017.

2.5.1  Webbutbildningar om digitalt bevarande

Elin genomförde fem korta webbutbildningar om digitalt bevararande. utbildningarna

var öppna för referenspersoner och särskilt intresserade.

Det har varit deltagare från följande organisationer:

c Kommuner- Askersund, Hallsberg, Helsingborg, Karlstad, Linköping,

Malung-Säter, Nacka, Norrköping, Sjöbo, Säter, Sävsjö, Vetlanda, Vimmerby

och Åtvidaberg
o Kommunalförbund - ITSAM och Höglandets lT

o Staten - Luleå tekniska universitet, SMHI

Utbildningarna har gett bra kontakter med andra som driver e-arkivprojekt.

Samarbete är viktigt för att tillsammans kunna bygga upp en infrastruktur för digitalt

bevarande. Utvärderingarna som genomfördes pekar på att innehållet är bra

(förutsatt att rätt målgrupp deltar), men att tekniken och rutinerna runt

webbutbildningar behöver förbättras. Webbutbildningarna innebar också en

möjlighet att testa olika verktyg för webbmöten och utbildningar på distans. Dessa

erfarenheter kommer att vara till nytta i arbetet med att stödja

förbundsmedlemmarna.

2.5.2 CheckARK

En checklista för att följa upp om organisation och system kan uppfylla de krav som

ställs i OAlS-modellen har arbetats fram tillsammans med nätverket E-arkiv Syd.

Open Archival Information System är en referensmodell för arkiv som är

internationell standard. Checklistan baseras på internationell standard (Audit and

Certification of Trustworthy Digital  Repositofiéé). CheckARK kommer 'att låggaszüpp

som en lista på Sydarkiveras interna arbetsplats på webben. På det sättet så är det

möjligt att versionshantera de olika posterna och bland annat notera vem som har

huvudansvar och i vilken utsträckning som kraven uppfylls. Det är möjligt att

exportera dokument som kan användas bland annat för uppföljning och kontroll av

hur Sydarkivera lever upp till kraven i  OAIS.

2.5.3 Filformat

Annie och Mattias var på en konferens  i  Stockholm om PDF/A. PDF är ett filformat

som används för att publicera och distribuera olika sorters dokument. Det är ett

öppet format vilket gör att många olika företag kan göra tillämpningar. Det ñnns

visningsprogram att ladda ner gratis. PDF/A är en speciñkation av PDF-standarden

som är framtagen för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. Kunskaperna från

konferensen kommer vi att använda i arbetet med att ta emot och planera

leveranser av information som ska arkiveras hos oss. De första leveranserna

l

l
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förväntas beståav Word-dokument och dessa behöver konverteras till PDF/A för att

säkerställa bevarande. Kunskaperna behövs också för att kunna ge råd och stöd till

våra förbundsmedlemmar som ställer frågor om användande av PDF/A  i  till exempel

ärende- och dokumenthanteringssystem.

2.5.4 Labbet

Det första stegeti arbetet med att införa gemensamt arkivsystem var en förstudie

om Iabbmiljö. Syftet med Iabbmiljön är att kunna bygga upp kompetensen inom

organisationen när det gäller metoder och tekniker för digitalt bevarande. Därefter är

tanken att successivt införa grundplattform för slutarkiv först i test och därefter i

produktion. Förstudien om Iabbmiljö startade i april 2015. Elin fungerade som

förstudieledare. Det fanns en styrgrupp och extern referensgrupp för kvalitetssäkring

av resultatet. Styrgruppen godkände rapporten från förstudien om Iabbmiljö och

rapporten publicerades på webben.

Genom strukturerade tester och utvärderingar räknar vi med att kunna undvika

onödiga investeringar och minska riskerna förknippade med att införa ny teknik.

Förstudien rekommenderade att starta med en grundläggande teknisk miljö som

installeras lokalt på Sydarkiveras kontor. Det vill säga datorer, servrar, nätverk och

övriga bakomliggande system. Arbetet behövde inte hanteras i projektform utan i

den löpande verksamheten med befintlig personal, inom ramen för antagen budget.

Under det fjärde kvartalet arbetade Mattias arbetat med att sätta upp den tekniska

miljön för Iabbet lokalt på Sydarkiveras kontor. Från och med december deltog även

Mårten  i  arbetet. Labbservern och de första systemen som vi planerar att testa och

utvärdera installerades. Labbmiljön kan användas både för utbildning och för att

testa programvaror och metoder för digitalt bevarande. Labbmiljön utvecklas efter

hand i takt med verksamhetens behov.

2.5.5 Slutarkiv

l slutarkivet hanteras information som inte längre behövs i den dagliga

verksamheten utan bevaras framförallt för allmänhetens rätt till insyn och

forskningens behov. Mårten läste under december in sig när det gäller olika

genomförda projekt, regionalt och nationellt, för att bilda sig en uppfattning om

handlingsalternativ för att införa gemensamt slutarkiv för digitalt bevarande.

En genomgång av programvara som utvecklats av LDB-centrum i anslutning till

projektet ForgetIT genomfördes via webb 27 november.

Annie påbörjade en utbildning vid Luleå tekniska universitet på distans:

Development of Digital Presen/ation Systems. Kursen handlade om att testa system

för digitalt bevarande och att sätta in, förvalta och plocka ut digital information ur

arkivsystem.

l början av 2016 startar arbetet med kravställning och planering av aktiviteter för att

införa gemensamt arkivsystem.
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2.5.6 Mellanarkiv

Under 2015 har inga särskilda aktiviteter genomförts när det gäller mellanarkiv. Det

vill säga arkivsystem där verksamheten fortfarande har direkt åtkomst till och

ansvarar för informationen. Sydarkivera har fått en del frågor från

förbundsmedlemmarna, och det föranlederförslag att till nästa år genomföra en

inventering av vilka behov som finns för lösningar för mellanarkiv hos

förbundsmedlemmarna. Enligt den preliminära långsiktiga planen så har vi

uppskattat att organisationen kan vara mogen för tjänst för gemensamt mellanarkiv i

en tänkt fjärde etapp 2021-2022.

2.6 Information och kommunikation
Under hösten tog vi på uppdrag av förbundsstyrelsen fram mallar och logga i

samarbete med grafiskt företag baserat i Karlskrona vid namn lnfab Vitamin.

Nyhetsbrev skickades uti tryckt form under våren och endast i digital form i början

av hösten. Under fjärde kvartalet sammanställdes inget nyhetsbrev då vi avvaktade

de nya mallarna.

Sydarkiveras blogg har fått adressen www.sydarkivera.se och tjänsten som vi

använder för publicering har uppgraderats till en betalversion utan reklam. Förutom

blogginlägg så finns bland annat information om sammanträden och kontakt-

uppgifter på webbplatsen. Under året har en FAQ med vanliga frågor påbörjats.

Webbplatsen har haft ca 14 000 visningar totalt under året, som mest drygt 200 på

en dag. l genomsnitt så har det varit 4,48 visningar per besök. 5 personer valt att

följa bloggen direkt, fyra följer bloggen via e-post.

lxwsmmasmz EZ] I  BESÖKARE

l ;arma

jan feb mar Apr May Jun Jul Aug sig 0;: Nm

Planen var att hinna med en till två inlägg på bloggen i veckan. Totalt skrev vi 68

inlägg, som fördelade sig enligt bilden nedan. Det vill säga mellan en och fyra inlägg
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i  månaden med uppehåll under sommaren. Vår bedömning är dock att en till två

inlägg i månaden är fullt tillräckligt.

Nya inlägg på bloggen delas på Facebook och Twitter. På Sydarkiveras sida på

Facebook skrev vi omkring 90 inlägg. Inläggen nådde vanligtvis omkring hundra

Facebook-användare, men vissa inlägg når 500-700 användare. Det är 90 som har

gillat sidan. Det är blygsamma siffror men förväntade, då målgruppen framförallt är

förbundsmedlemmar och andra organisationer och personer som arbetar med e-

arkiv. Sydarkiveras profil på Twitter har ca 80 följare och vi skrev drygt 300 tweets.

Twitter-kontot användes främst för omvärldsbevakning och vi följer drygt 200

personer och organisationer.

Vi använder tjänst för nätverk på webben som kallas Yammer. Tjänsten igår  i

Sydarkiveras nuvarande kontorsplattform. Under året påbörjades arbetet med att

lägga upp ett nätverk för förbundsmedlemmarna.

Under året hade vi även planerat att gå igenom och uppdatera en handbok på

webben. En del artiklar har reviderats och vi har börjat samla in och publicera

beslutade dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar. Det återstår dock mer

arbete innan vi kan börja använda den kunskapsbanken på ett bra sätt.

2.7 Dokumentation
Styrande dokument för Kommunalförbundet Sydarkivera med mera

a Förbundsordning (Dnr SARK.2015.3)

Delegeringsordning (Dnr SARK.2015.9)

Reglemente för förbundsstyrelsen (Dnr SARK.2015{9)

Reglemente för revisorerna (Dnr SARK.2015.9)

Arbetsordning för fullmäktige (Dnr SARK.2015.9)

Firmateckning och kontrasignering (Dnr SARK.2015.9)

Förtroendemannaersättning (Dnr SARK.2015.9)

Arkivreglemente för förbundet (Dnr SARK.2015.43)

Mål och inriktning för verksamheten 2015-2016 och verksamhetsplan för

2015 (Dnr SARK.2015.19) .

Generisk projektplan för införande av nya medlemmar (stora och små)

Beslut om att godkänna möten på distans lförbundsstyrelsen och beslut om

att godkänna möten på distans  i  förbundsfullmäktige

Mallar för förbundsmedelmmar

Mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmarna

Mall för dokumenthanteringsplan

Mall för klassificeringsschema

Rutinbeskrivning och mallar för arkivinspektioner

Styrande dokument för kärnverksamheten, rapporter med mera

o Utbildningsplaner webbutbildningar om digitalt bevarande och

grundutbildningar om arkiv och dokumenthantering

i
i
i
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Nyttorealiseringsplan för 2015 och 2016

Strategisk tillsynsplan för åren 2016-2022
Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport workshop om informationskartläggning

Rapport förstudie labb

u Lägesrapporter från verksamhetsfunktionerna

2.8 Avvikelser och ändringshantering
Det har inte varit nägra förändringar i verksamhetens inriktning eller budget som

föranlett ny version av verksamhetsplanen.

3 Erfarenheter
l det här avsnittet sammanfattas erfarenheterna när det gäller tjänster ut mot

förbundsmedlemmarna och vad som behöver förbättras kommande år.

3.1 Fungerade bra  —  att rekommendera
Det har varit ett stort engagemang från förtroendevalda i styrelsen och

förbundsfullmäktige. Det har också varit ett stort engagemang hos de tjänstemän

ute hos förbundsmedlemmarna som har ansvar för arkivfrågorna.

Erfarenheten är att det fungerar bra att följa metodiken som beskrivs i

Leveransutredningen när det gäller det förberedande arbetet med leveranser.

Resultatet av genomförda utredningar gav förslag till hållbara lösningar avseende

tid, informationssäkerhet och finansiering.

Den fördjupade nulägesanalysen gav ett resultat som varit användbart i

verksamhetsplaneringen. Det fungerade bra att ordna träffar ute hos

förbundsmedlemmarna.

 
m ___ _  ,ik%mSr§$§%n!gwpper£mg§rade,bra ogh_\I_ar_ypp_sJ<attade

av besökarna. Det var enkelt att planera in nya tider och få förslag till

informationspunkter och utbildningar. Särskilt träffarna för registratorer har varit

välbesökta och vi har behövt boka större lokal för att kunna ta emot alla.

_lgformationsträffarna f'

Grundutbildningarna med Anki fungerade bra och var uppskattade av dem som

deltog.

3.2 Fungerade mindre bra  -  bör förbättras
Informationsspridning via kommunernas centrala e-postadresser har fungerat

mindre bra totalt satt. Förslag är att skapa distributionslistor direkt till olika

intressentgrupper. Rutinerna för att hantera remisser och synpunkter från

förbundsmedlemmarna behöver förbättras. Distributionslistor och regelbundna

träffar med intressentgrupper kommer att förenkla detta arbete väsentligt.
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Klimatet  i  Sydarkiveras lokaler behöver förbättras för större utbildningar och

informationsträffar.

Det har varit en hel del teknikstrul  i  samband med webbmöten. Förslag är att sätta

upp fasta installationer med nät, kamera, bildskärm, högtalare/mikrofon och dator för

olika ändamål i stora respektive lilla mötesrummet. Detta för att undvika onödigt

arbete med inställningar och förberedelser.

Det har tagit väsentligen längre tid med uppstarten och de administrativa tjänsterna

än vad som förutsågs under konceptstudien. Skulle det vara så att verksamheten

växer i sådan omfattning att det blir aktuellt med nya noder för verksamheten måste

vi räkna med minst ett halvår för att hyra lokal, möblera, rekwtera personal, avtal om

administrativa och tekniska tjänster, interna utbildningar med mera.

3.3 Att tänka på inför kommande år
Vi kommer att behöva skaffa bättre stöd för administration av utbildningar och kurser

för att hantera inbjudningar, bekräftelsemejl, närvarolistor, utvärderingar med mera.

Det kommer att behövas en ännu större lokal till registratorsträffarna för att inte

behöva neka deltagare.

Vi behöver ta fram enkel introduktion när det gäller arkiv, verksamhetsnära arkiv och

slutarkiv samt pappersarkiv och digitala arkiv med mera som vi ofta får frågor om.

Det är också viktigt att hålla sidan med vanliga frågor på webbplatsen uppdaterad.

Till nästa år är det viktigt med málgruppsinriktad information framförallt till

förbundsmedlemmarnas verksamhetsledning och förvaltningscheferna.

Kontaktpersoner kontaktas för träffar inför fullmäktige för att gå igenom beslut som

berör förbundsmedlemmarna direkt

l
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Bakgrund  &  sammanfattning

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den  1  januari 2015 med medlemskommunerna

Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö

och Älmhult samt Region Blekinge.

Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudle där

medlemskommunerna samt Region Blekinge deltog. Där kom man fram till att en rationell

och långsiktigt hållbar lösning för e-arkiv är att skapa en gemensam arkivorganlsation som

inför arkivsystem, tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande

organisationer genom utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer.

Det finns både ekonomiska och kvalitativa fördelar för anslutna organisationer. De

ekonomiska handlar om att: kunna avveckla system

utan okontrollerad informatlonsförlust och på så vis

spara på kostnader för licenser och teknisk drift. E-

arkivet innebär även minskade kostnader för att

hantera arklvexemplar på papper och fortsatt

utbyggnad av arklvlokaler.

De kvalitativa fördelarna handlar om att kunna

erbjuda samma tillgänglighet och service för

allmänheten, Forskare, andra myndigheter och privata näringslivet, oavsett vilken

organisation arkivet ursprungligen tillhörde. Genom att deltagande organisationer får hjälp

med dokumenthanterlngsplaner och korrekta gallringsbeslut säkerställs en mer râittssäker

informationshantering som är till nytta både för verksamheterna och för medborgare.

 
Det är en komplex och omfattande uppgift att införa och förvalta e-arklv för framtida

generationer och den_gemensamma,arkivorganlsatlornen kommer att byggas uppetappvis

under en tioårsperiod.

e  :Esanymans så går vi en spännande framtid till mötes!

äre f;     
Förbun chef
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under uppstartsåret har organisationen byggts upp med förtroendevalda, sammanträden.

anställda, kontor med mera. Det förebyggande arbetet med utbildningar, dokument-

planering och kravställning av nya verksamhetssystem har startats upp. Arbetet med att

utreda, planera och förbereda leveranser till eaarklvet har, tillsammans med berörda

förbundsmedlemmar, påbörjats. Den första leveransutredningen har publicerats. En

labbmlijö som gör det möjligt att testa och utvärdera olika programvaror finns på plats på

Sydarkiveras kontor.

  
”Bilden illuslremarbelerma att starta upp eltgemensal arkivkpnior

Måluppfyllelse

Administration

Administrativt bildande

Under året hanterades det administrativa bildandet av förbundet. Det vill säga

organisationsnummer, registrering hos skatteverket, medlemskap i arbetsgivarförening,

kollektivavtal och alla andra grundläggande förutsättningar för att kunna bedriva

verksamheten, Resultatet är också att det finns ett kontor med inredning, utrustning och

säkerhetssystem på plats på Båtsmanstorget  2  i Växjö.

Avsiktsförklaringar och anslutningar
Under året hörde ett flertal kommuner samt ett landsting av sig för att undersöka möjligheten

att ansluta sig till förbundet. Det resulterade i att en kommun lämnade en avsiktsförklaring

och även undertecknade en anslutningsöverenskommeise.

Det har genomförts andra projekt om e-arkiv i närområdet vilket under året resulterat l en
mängd konsultationer avseende frågor från projektansvarlga om vad ett medlemskap i

Sydarkivera innebär. Nämnas kan prajektet Skåne Nordväst. Under året kom även
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förfrågningar om att medverka I resonemang om euarkiv i Hallands län samt eventuellt

ingående i förbundet.

Ett flertal kommuner i Skåne och Halland ställde, via sina arkivansvariga tjänstemän, frågor

om ingående i förbundet. Dock har inga officiella förfrågningar inkommit ännu.

Förtroendevalda och sammanträden

Det första sammanträdet med förbundsfuilmäktlge genomfördes den 13 februari 2015. Vid

sammanträdet tillsattes olika poster och ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen

utsågs. Mål och riktlinjer för verksamheten antogs.

styrande dokument
För förbundet antogs följande styrande dokument: Förbundsordning, delegeringsordning:

arbetsordning för fullmäktige, firrnatecknlng och kontrasignering, förtroendemanna-

ersättning , arkivregiemente för förbundet, mall för arkivregiemente för förbundsmed-

lemmarna, strategisk tillsynsplan, verksamhetsplan, nyttorealiserlngsplan, utbildningsplan,

generisk projektplan för Införande av nya medlemmar (både stora och små), beslut om att

godkänna möten på distans i förbundsstyrelsen och beslut om att godkänna möten på distans

i  förbundsfullrnäktige.

Samverkan med förbundsmedlemmarna

Den 13 mars invigdes Sydarkiveras lokaler. inbjudna var både förtroendevalda och

tjänstemän.  I  samband med invigningen redovisades resultatet av Konceptstudien e-arkiv

Kronoberg och Blekinge som ledde fram till att kommunalförbundet Sydarkivera bildades.

Under februari och mars besökte Magdalena och Elin alla Sydarkiveras förbundsmedlemmar.

Kontaktpersoner hos förbundsmedlemmarna kallade till mötena och del: var stor variation

vilka befattningar som deltog. I samband med besöken informerades om Sydarkiveras

verksamhet och frågor ställdes om arkiv och dokumenthantering. Syftet var att få ett

underlag för planering inför de kommande åren och kännedom om aktuell status hos

förbundsmedlemmarna. Resultatet blev en rapport med en fördjupad nulägesanalys.

Det som tydligt framkom vid besöken var att det finns goda möjligheter att utbyta

erfarenheter och dra nytta av det som redan är gjort hos förbundsmediemmarna. vid varje

besök hittades bra exempel när det gäller arkiv och dokumenthantering. Sydarkivera kan

bidra med att stödja förbundsrnedlemmarna och samordna arbetet med arkiv och

dokumenthantering.

Ett antal gemensamma utmaningar identifierades:

-  Gemensamma kommunikationsplattformar för personal, elever och föräldrar inom

skolan teknik där såväl allmänna som privata handlingar hanteras. ,

o  Hantering av oiika typer av teknisk dokumentation (kartor, ritningar,

anläggningshandiingar mm) med långvarig aktualitet i verksamheten.

. Datavolyrnerna som ökarexploslonsartat på kommunernas Iagringsytor för digitala foton

och dokument.
. Att möta e-förvaltningens växande behov av att dela information och analysera och

visualisera data, utan att den personliga integriteten eller rättssäkerheten äventyras.

Mål och inriktning för verksamheten, som hade beslutats, bedömdes stämma väl överens

med förbundsmedlemmarnas behov. Besöken gav ett bra underlag för verksamhets-

planering för de kommande åren.
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Kontaktpersoner utsågs hos förbundsmedlemmarna. Kontaktpersonerna är kansiichefer,

administrativa chefer eller liknande som också är chefer för förbundsmediemmarnas centrala

arkivfunktloner. En första informationsträff för kontaktpersoner genomfördes i november. En
grupparbetspiats skapades på ett gemensamt nätverk på webben. Dialog med olika

yrkesgrupper skedde, framförallt, i samband med genomförda informatlonsträffar.

Arbetsformer

En nyttorealiserlngsplan för 2015 och 2016 beslutades av förbundsstyrelsen den 13 mars

2015. Nyttorealiseringsplanen var utgångspunkt för planering av projekt och aktiviteter som

startats upp under året. Den var också en utgångspunkt l dialogen med Riksarkivet om behov
av ny FGS för personakter och patientjournaler.

Kontorsplattformen finns, delvis på plats, med telefoni, e-post och webbaserat

innehåilshanteringssystem. Under året påbörjades arbetet med att sätta upp en intern
arbetsplats på webben med dokumenthantering och listor med uppgifter. Det som återstår

är införande av ärende- och dokumenthanteringssystem med stöd för diarieföring och

hantering av handlingar med integrltetskänsiiga uppgifter och sekretess. Dessa handlingar

hanteras tills dess med hjälp av ett pärmsystem och säker förvaring i kassaskåp. Under året

upphandiades system for ärende- och dokumenthantering. Arbetet med att ta fram en

processbaserad dokumenthanteringsplan för kommunaiförbundet Sydarkivera påbörjades

som ett led i arbetet med att införa systemet.

Extern samverkan, omvärldsbevakning och utbildning

Samverkan
Externa referensgrupper eller referenspersoner deltog i planering och genomförande av

förstudier och utredningar för erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring av resultat.

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring utbildningar tecknades med Kommunal-

förbundet ITSAM.

Ett avtal om erfarenhetsutbyte och samverkan kring extern iabbmiljö med paketerings-

verktyg och bevarandeplattform tecknades med ES Solutions. Företaget deltar i det

europeiska projektet E-ARK 2014-2017 som har som målsättning att skapa en gemensam

europeisk metodoiogi för att arkivera elektroniska handlingar genom att slå samman goda

exempel nationellt och internationellt. Allt resultat från projektet publiceras öppet på nätet,

även de programvaror som utvecklas licensieras som öppen källkod.

Dialog har också förts med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet om

möjligheter att starta upp ett arbete med att ta fram förvaitnlngsgemensam specifikation

(FGS) for personakter och patientjournaler.

Nätverkande
Bland annat så har arbetsmöten genomförts när det gäller klassificeringsschema, mall för

dokumenthanteringspianer och tiiisynsplan.

Nya råd och Vägledningar har bevakats och vi har deltagit på aktiviteter samordnade av

Samrådsgruppen för kommune/a arkivfrågor. Vi har även deltagit på en konferens i Gävle

där en ny vägledning som kallas "Vem bestämmer om arkiv" presenterades. Isamband med

detta berättade även representanter från olika arkiv hur de arbetar med tillsyn.

Erfarenhetsutbyte skedde med Statens servicecenter och projektet om gemensamt e-arkiv

för statliga myndigheter.
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Intresseföreningar

Sydarkivera gick med som medlem iArkfi/färbund Sydost, som är en intresseorganisation för

arkivbildare  i  Blekinge och Kronoberg. Förbundet ordnar utbildningar, ger ut en arkivguide

och är ett nätverk för yrkesverksamma arkivarier. Förbundet har medlemmar från olika

sektorer: kommuner, landsting, Linnéuniversitetet, landsarklvet I Vadstena, muséer,

folkrörelsearkiv och hembygdsfbreningar. Elin utsågs vid årsmötet till ledamot i styrelsen för

Arkivförbund Sydost efter nominering från föreningens valberedning.

Sydarkivera gick även med som organisationsrnedlem i den nationella intresseföreningen

Föreningen för arkiv och Informationsförvaltning (FAI). Medlemskapet i föreningarna ger

Sydarkivera tillgång till utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte nationellt.

Konferenser och utbildningar
Deltagande vid konferenser och utbildningar ger oss information, kunskaper och erfarenheter

som vi kan förmedla till förbundsmedlemmarna l samband med informationsträffar. Det är

också ett underlag för planering av verksamheten och en möjlighet att knyta kontakter med

olika aktörer.

Råd och stöd

Mallar för styrande dokument
Mallar för arkivreglementen har tagits fram och godkänts av Sydarkiveras förbunds-

fullmäktige. Mall för taxa för utlämnande av allmän handling har ännu inte tagits fram. Det

blir nästa mall som kommer att tas fram efter att förbundsmecllemmarna har beslutat anta

de nya arkivreglementena.

Tillsyn

Nästa år startar arbetet med tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv ute i verksamheten.

En strategisk tllisynsplan för åren 2016-2022 beslutades av Sydarkiveras förbunds-

fullmäktige den  4  december. Tilisynspianen baseras på exempel från miljöområdet och har

arbetets fram av nätverket E-arkiv syd, tillsammans med kollegor i framförallt Helsingborg

och Hässleholm. Frågeformulär förtiilsynsbesök har tidigare tagits fram och testats. Nu pågår
arbete med att revidera formulären och en enklare webbenkät för självvärderlng.

Rådgivning
Anställda, hos ,förbundemediemmarnahör av sig l varierandeomfattning via erpost och,

telefon med olika frågor om arkiv och dokumenthantering.

Informationsträffar
För att informera om Sydarkiveras verksamhet samt arkiv och dokumenthantering bjuder

Sydarkivera regelbundet in till informationsträffar för olika intressenter. Under året

genomfördes åtta informationsträffar för olika intressenter. Träffar-na är till för

erfarenhetsutbyte och kortare utbildningar som riktar sig till olika målgrupper.

Utbildningar

Under hösten startades utbildningsverksamheten med 3 två-dagars kurser om arkiv och

dokumenthantering. Den fördjupade nulägesanalysen och kontakter med förbunds-

medlemmarna visade att det fanns ett stort behov av utbildning när det gäller arkiv och

dokumenthantering. Anki Heimonen anlitades som föreläsare. Hon arbetar som arkivarie på

ITSAM och har bred erfarenhet av arkiv och dokumenthantering. Samtliga kurstillfällen var

fullbokade.
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I samband med planerade Ieveransprojekt kommer även de befintliga arkiven på papper

behöva ordnas och gallras och utbildningar kan vid behov ordnas även hos övriga

förbundsmedlemmari

En kort introduktionsutbildning för administrativa ledningsgrupper som planerats har ännu

inte tagits fram.

Klassificeringsschema

Klassificeringsschemat, en strukturerad beskrivning av kommunala verksamheter,

uppdaterades efter erfarenheter från pllotkommuner och olika synpunkter som kommit in.

Klassiflcerlngsschemat kan användas som diarieplan hos förbundsmecllemmarna.

Sydarkivera använder schemat för att beskriva verksamhetsområden i samband med bland

annat leveransutredningar och planering av tillsyn.  

Dokumenthanteringsplaner och rutinbeskrivningar
Dokumenthanteringsplaner innehåller bland annat beslut om gallring, det vill säga planerad

och beslutad förstoring av allmänna handlingar. Den fördjupade nuiägesanalysen visade att

det var färre nämnder, än som tidigare befarandes, som helt saknar

dokumenthanterlngsplaner, så det arbetet skyndades inte på. En mall för dokument-

hanteringsplaner skapades med utgångspunkt från klassificeringsschemat och de

gallrlngsråd som ges ut av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Underlag samlades

även in i samarbete med arklvarler i regionen.

Även ett utkast till en lathund har tagits fram. Den är tänkt att användas vid hantering av

journaler och akter samt mall för dokumenthanteringsplan för socialt stöd och hälsa.

Utkast till gallringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse samt handlingar som

uppkommer vid dator» och internetanvändning togs fram tillsammans med framförallt

Karlskrona och Växjö.

Informationskartläggning

Vård och omsorg samt socialt stöd valdes ut som fokusområde när det gäller arbetet med

informationskartläggning och säkerhetsklassning. En workshop for verksamhetsutvecklare

genomfördes om informationskartläggnlng. Workshopen och ett enkelt verktyg för

informationskartläggning i form av ett Excel-dokument har tagits fram tillsammans med Tero

Päivärinta, professor i datavetenskap, Luleå tekniska universitet. Efter den inledande

workshopen beslutades att genomföra tre workshopar på prov och gå igenom avgränsade
verksamhetsprocesser.

Kravställning
Dokumentation från informationskartläggningarna förväntas ge underlag för kravställning av

nya system.

Vi fick utkast till kravspeclfikationer för genomläsning och synpunkter från Karlskronas Miljö-

och samhällsbyggnadsnämnd inför upphandling av nytt verksamhetssystem.

Synpunkter lämnades i samband med att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram

mall för kravstäilning av skoladminlstratlva system. Resultatet av arbetet blev en

nyckelfärdig kravställning och ett stödmaterlai för kommunerna att använda och anpassa vid

egen upphandling av skoladministrativi: system. Dokumentation Finns att hämta på sKLrs

webbsida. Vi har fått några frågor om kravställning av skoladministrativa system, men inte

någon förfrågan om att delta med rådgivning i samband med planerad upphandling.

 i. l Utv' TAN??? 31557
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samsöka arkivinformation
Från och med 2015 är det möjligt att publicera hela arkivförteckningar  i  Nationella

arkivdatabasen (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. Elin tittade på förutsättningarna för att

kunna ladda upp arklvförteckningar för publicering via NAD och frågan har diskuterats i

samband med arkivträff.
Vilka kommuner som behöver komma igång med att komplettera och digitalisera sina

arkivförteckningar identifierades l samband med den fördjupade nulägesanalysen. Vi tittade
även på hur arkivmaterial förtecknas l samband med ieveransutredningar.

Levera nser

Sydarkiveras förbundsstyrelse fattade den 13 mars 2015 inriktningsbesiut om att prioritera

gamla journaisystem när det gäller leverans av digitala arkiv. Förbundsfulimäktige

informerades den 8 maj om att gamla journalsystem ska vara förbundets första pilotprojekt.

Ramverk för att hantera leveranser
Verktyg för att planera och strukturera arbetet med leveranserna är: gemensam systemiista,

dokumentet enkel systemvärdering samt metoddokumentet ieveranshandiedning som

baseras på internationell standard. Leveranshandiedningen skrevs första gången för

Sambruks projekt Elektroniskt bevarande som siutredovisades 2011. Elin och Magdalena

skrev en uppdaterad version av Leveranshandiedningen i samband med det nationella

projektetE-arkiv och e~diarium (eARD) med Riksarkivet som färdiedare. Arbetet med

leveranser från verksamhetssystem till arkivsvstem håller på att dokumenteras enligt

principer för verksamhetsnära arkivredovisning.

Resultatet av arbetet med att specificera leveranser blir en ieveransöverenskommelse med

en detaljerad specifikation av hur dokumentationen ska struktureras, formateras, beskrivas

och överföras.

Förvaitningsgemensamma specifikationer  (FGS)
Riksarkivet beslutade och publicerade Förvaltningsgemensam specifikation  (FGS)  för

paketstruktur. Enkelt förklarat fungerar FGS:en som en digital arkivbox. För att kunna

hantera strukturerad information från databaser behövs en specifikation även för innehållet

i leveransen. Sydarkivera har skickat en skrivelse, undertecknad av styrelsens ordförande,

till Riksarkivets FGS funktion 'för att påtala behovet av gemensam specifikation för

journalinformation. Den  1  oktober fick vi i svar från Riksarkivet att Sydarkiveras förslag att
ta fram FGS förjournalinformation uppfyilerförutsättniñgama på två punkter: den skiljer sig

från andra framtagna FGszer samt att behovsanaiys och nyttoreaiisering har genomförts. För

att ta ställning till förslaget behöver Riksarkivet kompletterande uppgifter med förslag till

projektorganisation och finansiering. Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2015-12-04

(§ 52) att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting

(SKL) och Riksarkivet undersöka möjligheten att driva ett FGS~pr-ojekt för framtagandet. Elin

skrev tillsammans med berörda ett utkast till projektdirektiv.

Arkivsystem

Grundplattform för siutarkiv ska, enligt mål och inriktning som beslutats av Sydarkiveras

förbundsfuilmäktige den 13 februari 2015, införas under den första tvåårsetappen för att

vara i drift 2017.
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Webbutbildningar om digitalt bevarande

Det har genomförts fem korta webbutbildningar om digitalt bevararande. utbildningarna var

öppna för referenspersoner och särskilt intresserade.

utbildningarna har gett bra kontakter med andra som driver e-arkivprojekt. Samarbete är

viktigt för att tillsammans kunna bygga upp en infrastruktur för digitalt bevarande.

CheckARK

En checklista för att följa upp om organisation och system kan uppfylla de krav som ställs l

GAIS-modellen har arbetats fram tillsammans med nätverket E~arklv Syd.

Filformat
Personal har varit på en konferens I Stockholm om PDF/A. PDF är ett filformat som används

för att publicera och distribuera olika sorters dokument. Det är ett öppet format vilket gör

att många olika företag kan göra tillämpningar. Det finns visningsprogram att ladda ner

gratis. PDF/A är en speciñkation av PDF~standarden som är framtagen för att säkerställa

långsiktigt digitalt bevarande. Kunskaperna från konferensen kommer vi att använda l

arbetet med att ta emot och planera leveranser av information som ska arkiveras hos oss.

De första leveranserna förväntas bestå av Word-dokument och dessa behöver konverteras

till PDF/A för att säkerställa bevarande. Kunskaperna behövs också för att kunna ge råd och

stöd till våra förbundsmediemmar som ställer frågor om användande av PDF/A itiil exempel

arende- och dokumenthanteringssystem.

Labbet
Det första steget i arbetet med att införa gemensamt arkivsystem var en förstudie om

labbmiijö. Syftet med labbmiljön är att kunna bygga upp kompetensen inom organisationen

när det gäller metoder och tekniker för digitalt bevarande. Därefter är tanken att successivt

införa grundplattform för siutarkiv först i test och därefter i produktion. Förstudien om

labbmlijö startade i april 2015.

Genom strukturerade tester och utvärderingar räknar vi med att kunna undvika onödiga

investeringar och minska riskerna förknippade med att införa ny teknik. Förstudien

rekommenderade att starta med en grundläggande teknisk miljö som installeras lokalt på

Sydarkiveras kontor. Det vill säga datorer, servrar, nätverk och övriga bakomliggande

system. Arbetet behövde inte hanteras i projektform utan i den löpande verksamheten med

befintlig personal, inom ramen för antagen budget.

under det fjärde kvartalet påbörjades arbetet med att sätta upp den tekniska miljön för

labbet lokalt på Sydarkiveras kontor. Labbservern och de första systemen som vi planerar

att testa och utvärdera installerades. Labbmiljön kan användas både för utbildning och för

att testa programvaror och metoder för digitalt bevarande. Labbmiljön utvecklas efter hand

i takt med verksamhetens behov.

Slutarkiv
I  slutarkivet hanteras information som inte längre behövs l den dagliga verksamheten utan

bevaras framförallt för allmänhetens rätt till insyn och forskningens behov. Mårten läste

under december in sig när det gäller olika genomförda projekt, regionalt och nationellt, för

att bilda sig en uppfattning om handlingsalternativ för att införa gemensamt siutarkiv för

digitalt bevarande.

Ibörjan av 2016 startar arbetet med kravställning och planering av aktiviteter för att införa

gemensamt arkivsystem.
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Mellanarkiv

Under 2015 har inga särskilda aktiviteter genomförts när det gäller mellanarkiv. Det vill säga

arkivsystem där verksamheten fortfarande har direkt åtkomst till och ansvarar för

informationen. Sydarkivera har fått en del frågor från Förbundsmedlemmarna, och det
föranleder förslag att till nästa år genomföra en inventering av vilka behov som finns för

lösningar för mellanarkiv hos Förbundsmedlemmarna, Enligt den preliminära långsiktiga

planen så har vi uppskattat att organisationen kan vara mogen för tjänst för gemensamt

mellanarkiv i en tänkt fjärde etapp 2021~2022.

Information  och kommunikation

Under hösten tog vi, på uppdrag av förbundsstyrelsen, fram mallar och logga i samarbete

med grafiskt företag baserat i Karlskrona.

Nyhetsbrev skickades ut i tryckt form under våren och endast i digital form i början av hösten.

Under fjärde kvartalet sammanställdes inget nyhetsbrev då vi avvaktade de nya rnallarna.

Sydarkiveras blogg har fått adressen mugg sygarkivgrase och tjänsten som vi använder för

publicering har uppgraderats till en betalversion utan reklam. Förutom blogginlägg så finns

bland annat information om sammanträden och kontaktuppgifter på webbplatsen. Under året

har även en FAQ med vanliga frågor påbörjats.

Vi använder tjänst för nätverk på webben som kallas Yammer. Tjänsten igår i Sydarkiveras

nuvarande kontorsplattform. Under året påbörjades arbetet med att lägga upp ett nätverk
för förbundsmedlemmarna.

Under året hade vi även planerat att gå igenom och uppdatera en handbok på webben. En
del artiklar har reviderats och vi har börjat samla in och publicera beslutade dokumenb

hanteringsplaner och arkivbeskrivningar. Det återstår dock mer arbete innan vi kan börja
använda den kunskapsbanken på ett bra sätt.

Vi behöver också ta fram enkel introduktion när det gäller arkiv, verksamhetsnära arkiv och

slutarkiv samt pappersarkiv och digitala arkiv med mera som vi ofta får frågor om.

.q Joni? 7,s',&{<EC 53:75??? """"""""""""""""""""""""""""""""" ' '
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Personal

Den 31 december 2015 bestod personalen av 6 tillsvidareanställda, 1 tidsbegränsad och en

inhyrd person. Av den tlllsvidareanställda personalen var 4 personer anställda 100  %  och 2
personer 25°/o. Fördelningen mellan kvinnliga & manliga arbetstagare ärjämnt fördelad

Sjukfrånvaro i "lo

 
Kvinnor 0,66

Män 0,00

Totalt 0,46

 
Kvinnor 1,18

Män 0,00

Totalt 1,18

Sjukfrånvaro-övriga åldrar 0,00

Ingen sjukfrånvaro över 60 dagar.

Finansiell analys

Resultat

 
Kommunalförbundet Sydarkivera redovisar ett positivt resultat för förbundets första
verksamhetsår, främst beroende på fördröjningar l uppstartsarbetet. Till största delen består
förbundets intäkter av avgifter från medlemmarna och kostnaderna av kostnader för personal
och köp av tjänster. Andra betydande kostnader utgörs av kostnader för IT och
kommunikation samt inköp i samband med uppstarten.

Baianskravsutredning
Enligt kommunallagen ska förbundet för ett räkenskapsår redovisa högre intäkter än
kostnader. Realisatlonsvlnster ska inte medräknas i avstämningen. Då ln a sådana uppstått
under året är resultatunderlaget för balanskravsutredningen samma som arets resultat 1 O76
tkr. Därmed uppfyller förbundet balanskravet.
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Investeringsvoiym

 
Investeringsvoiyrn 796

investeringar har gjorts  I  datorutrustning, dataprogram samt kontorslnredning. Samtliga

investeringar har finansierats med eget kapital.

Likviditet

 
 Likviditet

Likviditeten visar förbundets kørtfristiga betalningsförmåga. Förbundets likviditet överstiger

100 %, vilket betyder att de kortfristiga skulderna kan betalas direkt.

Soliditet

 
Seiiditet . i i 30

Soliditeten är ett mått på förbundets långsiktiga finansiella nandiingsutryrnme och visar hur
stor dei av förbundets tillgångar som finansierats av egna medel. Sydarkiveras soliditet
uppgår per den 31 december 2015 tiil 30 %. En stor del av både tillgångar, i form av
banktillgoclohavanden och skulder, beror på förutbetaida medlemsavgifter som avser kvartal
1 2016. Rensat för dessa ligger Soliditeten på drygt 54 %.

Pensionsåtaganden

 
Avsättning till pensioner 52

Avsättningen till pensioner redovisas) inklusive iöneskatt. Förbundet har inte gjort några

finansiella placeringar för pensionsatagandet, utan hela förplikteisen har återianats i

verksamheten.

Sammanfattande analvs
Då kommunaiförbundet Sydarkivera fortfarande är inne i en uppstartsprocess, går det inte
att, utifrån årets resultat, dra några slutsatser om verksamhetens ekonomiska
förutsättningar. Årets resultat ger dock en stabil grund att stå på inför det fortsatta arbetet.

 

'i
A

-�246�-



KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

222000-31  D3

 
Verksamhetens intäkter 1 409 307 102

Verksamhetens kostnader 2 3 474 4 530 1 056

Avskrivningar 3 81 0 -81

 
Avgifter från medlemskommuner  4 4 223 4 223

Finansiella intäkter 0 0 G

Finansiella kostnader 5 1 O -1

 

    
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter avskrivningar -3 146

Justering för avskrivningar 81

Finansiella intäkter 0

Finansiella utgWter -1

Förändring rörelsefordrlngar ›407

Förändring avsättningar 52

Förändring rörelseskulder 2472

 
Irwesteringsverksa mhetan

Försäljning anläggningar 0

Förvärvnlng anläggningar -796

 
Flnansieringsverksamheten

Avgifter från medlemskommunar 4  223

 
Likvida medal vid årets början (ingående  kassa) O

Liksv 

 

l
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
222000-3103

TILLGÅNGAR

Tlllgånggr

Anläggnlngstillgångar 6

Omgäggningstillgåuggl:

Kortfristiga fordringar 7

Bank

EGET KAPXTAL OCH SKULDER

 

Åren; resultat 8

Av§ä§ Inggc

Pensioner 9

filsuldsr

Långfristiga skulder

Kartfristiga skulder 10

 

715

407

2 478

 

1 076

52

2 472

 

 

J
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KOMM UNALFÖRBUNDET  SYDARKIVERA
222000-31 D3

 
Försäljning av tjänster 8 ,I

Kostnadsersättnirlgar 18

Lönehldrag 75

Övrlga intäkter 30a
SUMMA INTÄKTER 409 “

  
Löner, arvoden och P0 1 272 ‘

Pensionskostnader inkl. löneskatt 52 1

Lokalkostnader 222

Köp av aclrnirilstratlva tjänster 1 100

Övriga kostnader 165

SUMMA KOSTNADER 2  812

 
Av§kr‘vQ’ng§j;‘g§r

Möbler och inredning' 5~10 år

IT-utrustnlng 3 -5 år

 
Fördelning mellan medlemskommunerna

Alvesta 6,24  %  Region Blekmge 2,61  % 1

Karlskrona 20,69  %  Ronneby 9,02  % *

Karlshamn 10,12 %  Tlngsryd 3,94 E/D
Lessebo 2,61 %  Växjö 27,78 % l
Ljungby 8,82  %  Älmhult 5,10  % l

Markaryd 3,08  % i

 
 
Bankkustnader 1

K:VI“.!\’mmi!«’L>v‘i‘32 mu  

l
l

l
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
222000-3103

 
Ingående anskaffningsvärde 0

Nyanskaffnlng 796

Summa anskaffningsvärde 795

Ingående ackumulerade avskrivningar 0

Årets avskrivningar -51

Summa avskrivningar -81

BOKFÖRT VÄRDE 7  15

 
Kundfordringar 2

Förutbatalda kostnader/upplupna Intäkter 121

Mumsfordran 281

Övriga kortfristiga fordringar 3

SUMMA FORDRINGAR 407

 
Ingående eget kapital 0

Årets resultat 1 076

SUMMA  EGET  KAPITAL 1  075

   Avsatt tili pensioner exkl. Iuneskatt

Löneskatt 10

SUMMA AVSÄTTNINGAR 52

 
Leverantörsskulder 627

Fsijrutbetalda intäkter 1 623

Semesterlöneskuld 29

Upplupen arbetsgivaravgift 70

Personalens skatter 52

Övriga upplupna kostnader 71

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 2  472

 

i
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA

222000-3 1 03

 
Årsredovisningen är upprättad  i  enlighet med lagen om kommunal redovisning och

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bLa. lnnebär att:

 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt

sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

l

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där Inget annat anges.

Perlodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar har upptaglts till anskaffningsvärde minskat med planenliga

avskrivningar. Som anläggningstillgång räknas anskaffningar över ett halvt

prisbasbelopp och en beräknad livslängd på minst tre år.

i
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
222000-3103

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera

Växjö 4 mars 2016

 
Per Ribacke, ord orande

Alvesta Kommun

.................................. ..

Älmhults Kommun

 
Annika Stacke

Växjö Kommun

w" k

 
..............................................

/“'
”Börje Dovstad

Karlskrona Kommun

.............. A)
Annika Westerlund

Karlshamns Kommun

................. ..
Nils Ingmar horell  "  ,

Ronneby Kommun, um, G&°%%:Y‘*<3‘1‘~‘t(ée4
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i  SYDARKIVERA.

Till kommunfullmäktige i Alvesta,

Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby,

Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växiö och

Älmhults kommuner samt regionfullmäktige
i  Region Blekinge.

Revisionsberättelse år  2015

Vi har granskat Kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning 2015. Granskningen har

utförts enligt kommunallagen och god revisionssedi kommunal verksamhet.

Vi bedömer att det redovisade resultatet innebär att förbundet lever upp till kornmunallagons

krav på en ekonomi ibalans.

Fullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Vidare ska det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella
mål för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5).

Förbundsfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushålhting och har l

inte, i budget, antagit mål för god ekonomisk hushållning. Vi vill understryka vikten av att

detta fastställs.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande

räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivem beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets årsredovisning godkänns.

Växjö den 15 mars 2016

:i  z /  G ' w

Sven-E11'k Svensson (Ordf.) Anette Bjers Pål Wetterling

Av Tingsryds kommun Av Ljungbykommun Av Karlskrona kommun

utsedd revisor utsedd revisor utsedd revisor
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1. Sammanfattning

Vi bedömer att zlrsredtavisningen huvudsakligen redogör för verksamhetens

finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer att

firsrerlcnxrisningen delvis redogör för utfallet av verksamheten.

Förbundet lever upp till 1<on1muna11agensk11av på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).

Förbundet redovisar inga  m  ål för verksamheten eller finansiella mål i

årsredovisningen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att "kommuner och landsting ska ha

Em, god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Fullmiiktiga ska enligt

kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska

det ibudget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels .finansiella mål

för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5).

Fiirbundsfullxniilctige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning

och har inte, i budget, antagit mål för god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisuingssed.

1  av  7

PwC
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2. Inledning

.24.  Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för

konnnnnei- och landsting. lingen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare  -
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-

nämndens normering.

Revisionsobjekt är förbundsstyrelsen som enligt kommunallagen ansvarig för
årsredovisningens upprättande.

2.2. Revisionmfiga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om iriikenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om lcommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt komm u...

nafleigen (suga) 'avge en skriftlig bedömning av om. resultatet enligt årsredovisning-
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och iiskperspektiv, ska besvara

följande revisionsfrågor:

a  Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfzill avses utfallet i förhållande till ñaslställda mål och ekonomiska ramar.

n Har halanskrawt upprfyllts och hanteras eventuella underskotti enlighet

med balanskravets regler?

- Ar ärsreclovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

-  Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god red ovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

v  förvaltningsberättelse (inkl. drift- och invesleringsredovisning)

-  resultaträkning

-  kassaflödesanalys

-  balansräkning

Bilagor och specifikationer till åirsredovisningens olika delar har granskats

PwC
2av7
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och. utveckling, efterlevnaden
av balanskravct och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för

god ekonomisk hushållning sol-n fullmäktige beslutat om.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentligliets- och risk-

pcrspektiv för att i rimlig grad ltunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar restdtat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt

som. kan leda till ett felaktigt beslutsfattande_ Granskningen omfattar därför att

bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att

andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med

förbundets kansli. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med

utgångspunkt i sKYREVzs utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i katnmuner

och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Attditing).

Sorxrframgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför

tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas

i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer,

dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall

register-analys.

Förbundsstyrelsen fastställde årsredovisningen 2o16~o3—o4 och därefter behandlas

årsredovisningen av fullmäktige 2o16«o4~o1. Vår granskning och våra synpunkter

baseras på den av styrelsens fastställda årsredovisning.

Rapportens innehåll har sakgransltats av Sydarkiveras förbundschcf.

2.3. Revisiønskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för Lipprättandet av årsredovisningen som enligt 8
kap 18  §  KL ska godkännas av kommunfullmäktige.

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

-  Kommunallagen

-  Kommunal redovisningslag

-  Rekommendationer från rådet för lcommunal redovisning

r Fnllmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning

3 av7
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3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfal1,finansiering och
ekonomiska  ställning

3.1.1. F43malrrzirzgsberättelse
3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten
Bedömning och iakttagelser
Vi lnedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar delvis
överensstämmer med kraven iKRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning

Analysen av årets resultat och den ekonomiska stêillningexi ger en rättvisande bild.
Föivaltningsberättolson innehåller uppgifter om pensionsâtagande under avsnittet

”Finansiell analys”.

Ett utvecklingsornråde är att beskriva den förväntade utvecklingen inom förbundets
olika verksamheter. Koppling bör göras till hur (lotta kommer att påverka
förbundets ekonomi och prioriteringar inom olika områden.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall föivaltningsborättelsen innehålla en
utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 1 förvaltningsberättelsen åteüinns
en utvärdering av den ekonomiska ställningen. Redovisning sker bLa. av Soliditeten

och likviditet.

Enjämfiirelse med andra förbund kan med fördel göras för att bättre svara upp mot
lagstillarens krav. Redovisningen av nyckeltal kan även utvecklas

Händelser av väsentlig betydelse
Iförvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räken-

skapsåret.

Förväntad utveckling

l årsredovisningen finns information om förväntad utveckling på olika ställen i

förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar förbundet att samla denna information

under ett avsnitt. Koppling till hur framtiden kommer att påverka förbundets

prioriteringar inom olika områdena kan även tydliggöras.

Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
åldersindalad. Iövrigt lämnar den personalekononiislta redovisningen inga
uppgifter. Avsnittet kan med fördel utvecklas och omfatta medelålder,
pensionsavgångar, arbetsmiljö osv.

4  av  7
PwC
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Pensionsrcdovisning

Ifiirvaltningsheriittclscn redovisas upplysningar* om pensionsmedel och pensions-

féirpliktclser i enlighet med RKR 7.1.

3.1.1.2. Invosteiringsredcrvisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsen tligt ger en rättvisande bild av

årets investeringar. Årets nettoinvesteringar uppgår till 0,8 mnkr. Årets investering
avser datorutrustning, dataprogram saint kontorsinrcdning. Avstämning mot

budgetcrad volym görs inte vilket bör göras.

3.1.1.3. Driftmdovisluing

Bedömning och iakttagelser

Förbundet redovisar ingen driftredovisning i årsredovisningen.

Föivaltningsberättelsen saknar en sammanfattning över budgeterade och

redovisade kostnader och intäkter på verksamhetsnivåit. Sammanfatiningeii ska

kunna härledas till förbundevts resultaträkning. Vi bedömer att årsredovisningen
kommande år bör lcompletteras med. en sammanfattning över utfallet per

verksamhet i förhållande budget och föregående år för att verksamheternas *trtfall

ska framgå på ett tydligt sätt.

3.1.2. ,Balanskrau

Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet har uppfyllls

Avstämning av årets resultat har inte skett i enligt balanskravets bestämmelser 4

kapitlet i lcommunal redovisningslag.

God elconomislc ?mshållnivzg
Bedömning och iakttagelser

Förbundet redovisar .in ga mål flit verksamheten eller finansiella mål i

årsredovisningen som är av 'betydelse för engodnkonomisk hushållning,

Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att ”kommuner och landsting ska ha

en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet". Fullmäktige ska enligt

ltommunaliagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Vidare ska

det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål

för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5).

Förbundsfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning

och har inte, i budget, antagit mål för god ekonomisk hushållning.

3.2, Rättvisande räkenskaper
3.2.1. ResuIran-äkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRLzs krav och i övrigt är upprättad i

enlighet med god redovisningssed.
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Vi bedömer att rcsultnträlcningean ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
res ultat.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med och budget.

[Ttfall Budget Budget
Resultahäkmng (tkr) 001!" 2015 avvikelse'- u)

Verksamhetens intäkter 409  307 102

Verksamhetens kostnader -3 474 -4 530 1(J56

Avskrivningar -81 o -8.1.

Verksamhetens ‘
neliokastnader ü  146 -4 223 1  077
Bidrag mcdleixxskommunerna  4  223 4  223 o

Finansiella intäkter o o o

Finansiella kostnader -1 o —1

Årets resultat 1  076 0  1  076

Kommunalförbundet Sydarkivera redovisar ett positivt resultat för förbundets

första verksamhetsår, främst 'beroende på fördröjningar i uppstartsarbetet.
Verksamhetens .intäkter består främst av iivrigz-1 intäkter som avser överförda medel
från medlernslcømmunen Växjö saint lönebiclrzig.

Verksamhetens kostnad avser främst personalkostnader och köp av administrativa
tjänster.

Bidrag från Inedlexnskommunerna fördelas mellan elva komm uncr och Region
Blekinge.

3.2.2.  .8alansr'fikm'ng
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt gor en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen. är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Bilagor och
specifikationer tlnns i tillräcklig omfattning.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i

KRL.

3.2.3. Kassaflödssürzaåtjs
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassatlöclcsanalysen redovisar förbundets fin ansicring och invcs*
teringar.

Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar

av årsredovisningen.

6  av  7
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l
3.2.4. Tilkiggsupplysiziizgar

Bedömning och iakltagclsci-

Vi bedömer att årsredovisningarna: tilläggsupplysningar uppfyller KRLcs krav ochi

övrigt léim nas 1' enlighet med god reduvis ningssed, innebärande att:

u  “ñllämpade redovisningsprincipen‘ beskriver varje särskild rcciovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsred ovisningens

intressenter måste izänna tillför att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

-  Viktiga  uppgif Ler och poster  i  f<'Srva1t11ingsber'altte]se, resultat- och balans-

räkning samt kassafléidesrapport specificeras och preciseras i notupp1ys«

ningar som icrävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god

K redovisningssed i övrigt.

2016-0345

Rebecca  Lindström
Projektledare

x.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 
bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 
 
att Karlshamns kommun godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet 
Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019. 
 
att beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar motsvarande 
beslut om godkännande av ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunala förbundet Sydarkivera består idag av 11 medlemskommuner i Kronoberg och 
Blekinge. Nu har nio (9) ytterligare kommuner lämnat avsiktsförklaring om medlemskap 
till förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby, Oskarshamn, 
Vimmerby och Östra Göinge. Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka 
åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli medlem i 
förbundet. 
 
Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande organisationerna. Ny 
förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners 
kommunfullmäktige. Inför anslutning av nya kommuner har förbundsordningen i viss mån 
förändrats då det har framkommit synpunkter i en promemoria från Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade förtydligande. 
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka 
förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen behöver 
ändras. Det har funnits ett behov av att mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund 
med många medlemmar bör ha en viss struktur.  En speciell instruktion om 
förbundsordningen har utarbetats. 
 
Eftersom det är ett kommunalförbund som är bildat så krävs det beslut i fullmäktige från 
samtliga organisationer för att förbundet ska kunna uppta nya medlemmar. Anslutande 
kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till 
förbundsfullmäktige från den egna församlingen. 
 
Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut om 
antagande av ny förbundsordning. 
 
Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och beslut hos 
förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar. Detta innebär att 
kostnadsbilagan och medlemsbilagan kan komma att förändras beroende på om det 
kommer till nya förbundsmedlemmar. 
 
Ekonomi 
En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet efter samråd med 
förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en budget för 2017 och plan för 2018-2019. 
För år 2017 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. Den -�263�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att revideras då det är många kommuner som 
ansluter till kommunalförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 ny forbundordning_160418093236 
2 Instruktion_forbundsordning 
3 Förbundsordning_SYDARKIVERA_2016-04-01 
4 nya medlemmar_160418093157 
5 Budget_2017plan_2018_2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera, Båtsmanstorget 2, 352 30 Växjö 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-04-25 Dnr: 2016/1621 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 98 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 
bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 
 
att Karlshamns kommun godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet 
Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019. 
 
att beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar motsvarande 
beslut om godkännande av ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunala förbundet Sydarkivera består idag av 11 medlemskommuner i Kronoberg och 
Blekinge. Nu har nio (9) ytterligare kommuner lämnat avsiktsförklaring om medlemskap 
till förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby, Oskarshamn, 
Vimmerby och Östra Göinge. Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka 
åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli medlem i 
förbundet. 
 
Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande organisationerna. Ny 
förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners 
kommunfullmäktige. Inför anslutning av nya kommuner har förbundsordningen i viss mån 
förändrats då det har framkommit synpunkter i en promemoria från Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade förtydligande. 
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka 
förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen behöver 
ändras. Det har funnits ett behov av att mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund 
med många medlemmar bör ha en viss struktur.  En speciell instruktion om 
förbundsordningen har utarbetats. 
 
Eftersom det är ett kommunalförbund som är bildat så krävs det beslut i fullmäktige från 
samtliga organisationer för att förbundet ska kunna uppta nya medlemmar. Anslutande 
kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till 
förbundsfullmäktige från den egna församlingen. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-04-25 Dnr: 2016/1621 

 
 
 
Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut om 
antagande av ny förbundsordning. 
 
Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och beslut hos 
förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar. Detta innebär att 
kostnadsbilagan och medlemsbilagan kan komma att förändras beroende på om det 
kommer till nya förbundsmedlemmar. 
 
Ekonomi 
En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet efter samråd med 
förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en budget för 2017 och plan för 2018-2019. 
För år 2017 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. Den 
ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att revideras då det är många kommuner som 
ansluter till kommunalförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 ny forbundordning_160418093236 
2 Instruktion_forbundsordning 
3 Förbundsordning_SYDARKIVERA_2016-04-01 
4 nya medlemmar_160418093157 
5 Budget_2017plan_2018_2019 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera, Båtsmanstorget 2, 352 30 Växjö 
Författningssamlingen 
 
 
 
Jens Odevall 
Aministrativ chef 
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 Datum 2016-03-31 
 
 
 
 

 
 
 SYDARKIVERA.SE 0470-34 96 33 

 
Båtsmanstorget 2 

 
52 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 1 (3) 

INSTRUKTION –  
Sydarkiveras förbundsordning 
 
Det här dokumentet innehåller förtydliganden och förklaringar till Sydarkiveras 
förbundsordning.  
 
Förbundsordningen beslutas av fullmäktige för Kommunalförbundet Sydarkivera. 
Förbundsordningen fastslås därefter i förbundsmedlemmarnas fullmäktige.  
 
2. Medlemmar 
I förbundsordningen måste förbundsmedlemmarna räknas upp. Det finns en särskild 
bilaga (Bilaga 1) med en lista med alla förbundsmedlemmar. Det beror på att det finns 
bestämmelser i kommunallagen som reglerar detta.  
 
När nya förbundsmedlemmar undertecknat avsiktsiktsförklaring att ansluta uppdateras 
Bilaga 1 med de nya förbundsmedlemmarnas namn. För att kunna ta in nya 
medlemsorganisationer behöver bilagan godkännas av Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige, samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige samt anslutande 
förbundsmedlemmars fullmäktige. När kommunfullmäktige har antagit 
förbundsordningen ska kommunfullmäktige utse en ledamot och en ersättare till 
förbundets fullmäktige ur den egna fullmäktigeförsamlingen.  
 
3. Ändamål 
Sydarkivera kan åta sig alla uppgifter som handlar om arkiv och dokument-hantering 
och som regleras i Arkivlagen. Det innebär att förbundet inte kan åta sig uppgifter inom 
helt andra områden, som till exempel löneadministration, utan att förbundsordningen 
ändras i sin helhet.  
 
Inom ramen för arkivverksamheten beslutar respektive förbundsmedlem i detalj vilka 
uppgifter som ska överlämnas. Läs mer om hur avgränsningen av uppgifter hanteras i 
avsnitten om bastjänster, anslutande tjänster och tilläggstjänster.  
 
Beslut att överlämna arkivmyndighetsfunktioner fattas av förbundsmedlemmens eget 
fullmäktige genom arkivreglementet. Sydarkivera har tagit fram mallar för 
arkivreglementen. Det finns en mall där Sydarkivera tar över hela 
arkivmyndighetsfunktionen (både papper och elektroniska arkiv). Det finns också 
en mall där arkivmyndighetsfunktionen är delad mellan Sydarkivera som 
gemensam arkivmyndighet och Kommunstyrelsen (eller annan nämnd eller 
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52 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 2 (3) 

styrelse) som lokal arkivmyndighet. I det senare fallet tar Sydarkivera över hela 
ansvaret för tillsyn (både papper och elektroniska arkiv), och ansvar för 
överlämnade elektroniska arkiv. Medan kommunen till exempel kan behålla 
ansvaret för pappersarkiv som överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.  Det 
råder ett osäkert rättsläge avseende huruvida en kommun kan dela arkiv-
myndighetsfunktionaliteten. SKL har tidigare muntligt svarat att det är möjligt att 
dela myndighetsfunktionen på en myndighet för det digitala arkivet och en 
myndighet för pappersarkivet. I december 2015 har SKL gjort en annorlunda 
bedömning och rekommenderar att kommunen håller ihop arkivmyndighets-
funktionen.  
 
Förbundsmedlem kan välja att inte överlämna något ansvar som arkivmyndighet 
till Sydarkivera. Det får då effekten att förbundsmedlemmen inte kan ta del av 
bastjänsten gemensamt arkivsystem eller slutföra leveranser av elektronisk 
information från verksamhetssystem. Det får också till effekt att 
förbundsmedlemmen inte kommer att kunna få hjäp med tillsyn över arkiven hos 
kommunarkiven samt nämnder och bolag.  
 
Bastjänster 
I bastjänsterna ingår att hantera leveranser av information från verksamhets-
system. Sydarkivera leder och samordnar verksamheten för att utreda, specificera, 
överföra och godkänna leveranser av digital information från till Sydarkiveras 
digitala bevarandeplattform. Prioriteringsprinciper beslutas i det 
handlingsprogram som arbetas fram i samråd med förbundsmedlemmarna. Det 
första långsiktiga handlingsprogrammet arbetas fram under 2016.  
 
Det är i första hand information som inte längre används i den dagliga 
verksamheten som kan komma att överlämnas till Sydarkivera. Överlämnandet 
dokumenteras i särskilda leveransöverenskommelser som tecknas mellan 
Sydarkivera och överlämnande myndighet/förvaltning.  
 
Myndigheten har ansvar för sin verksamhetsinformation ända fram till den punkt 
myndigheten beslutar att överlämna informationen till Sydarkivera och leveransen 
har godkänts av båda parter. Beslutet baseras på utredningar som Sydarkivera gör 
tillsammans med avlämnande myndighet. Vid godkänd leverans övergår ansvaret 
för informationen till Sydarkivera.  
 
Eventuell sekretess följer med information i enlighet med bestämmelserna i 
Offentlighets- och sekretesslagen eftersom överlämnandet innebär att information 
överlämnas till arkivmyndighet. Det är därför som det är viktigt att Sydarkivera 
övertar ansvar som arkivmyndighet Sydarkivera. Det är en förutsättning för att 
kunna överta ansvar för vården av arkiven som överlämnats och kunna överta 
hantering med utlämnande av handlingar. Allt detta förklaras för avlämnande 
myndighet i leveransutredning och leveransöverenskommelse.  
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Den digitala bevarandeplattformen ingår också i bastjänsten. Det vill säga ett 
gemensamt arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarande som fungerar som 
slutarkiv för elektroniska akter och andra handlingar. 
 
Medlemsavgifterna finansierar bastjänsterna. Bastjänsterna beskrivs fortlöpande 
på förbundets webbplats www.sydarkivera.se  
 
Anslutande tjänster och tilläggstjänster 
Om förbundsmedlem vill överlämna ansvar även för slutarkiv för handlingar på 
papper, så innebär det att det behövs ett särskilt avtal om anslutande tjänst. Den 
anslutande tjänsten finansieras fullt ut av den förbundsmedlem som avtalat om 
anslutande tjänst. Den anslutande tjänsten regleras i särskilda överenskommelser 
som förhandlas fram mellan Sydarkivera och aktuell förbundsmedlem. Det 
innebär då att om till exempel en kommun önskar att överlämna förvaltning och 
ansvar för pappersarkiv så tillkommer det kostnader som inte täcks av 
medlemsavgiften.  
 
Även utredning av anslutande tjänster finansieras av de som beställer utredningen. 
Hanteringen av tilläggstjänster beskrivs i förbundsordningen och innebär i korthet 
att tjänster beställs och betalas i enlighet med särskild beslutad taxa. Tilläggs-
tjänster paketeras efter förbundsmedlemmarnas behov och taxa beslutas av 
förbundsfullmäktige.  
 
Verksamhetsnära arkiv, närarkiv eller mellanarkiv, i de fall då verksamheten 
önskar ha kvar ansvar för informationen ingår inte i bastjänsterna. Det beror på att 
förbundsmedlemmarna har väldigt varierande behov av arkivsystem i den dagliga 
verksamheten. I många fall fungerar de verksamhetssystem som används även 
som verksamhetsnära arkiv för elektroniska handlingar. Råd och stöd till exempel i 
samband med upphandling, förvaltning eller migrering av information i 
verksamhetsnära arkiv ingår i bastjänsterna.  
 
Anslutande tjänster och tilläggstjänster dokumenteras på Sydarkiveras webbplats i 
den takt som de har paketerats. Kostnaderna framgår då av de överenskommelser 
som tecknas mellan Sydarkivera och respektive förbundsmedlem.  
 
Kostnadsfördelning 
I bilaga 2 finns uppgifter om hur medlemsavgifterna fördelas. Förändringar av 
medlemsavgifterna hanteras i samband med ordinarie budgetprocess som sker i 
samråd med samtliga förbundsmedlemmar (§ 12.3). 
 
För att kunna ta in nya medlemsorganisationer behöver bilagan godkännas av 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige, samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige 
samt anslutande förbundsmedlemmars fullmäktige.  
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Förbundsordning SYDARKIVERA 
 
 
 
 
 

2016-04-01 
 

 

  

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA
Förbundsordning för
Kommunalförbundet SYDARKIVERA

Förbundsordningen gäller från och med 2016 - 0 4 - 01.

1 § Namn och säte

1.1 Kommunalförbundets namn är ” SYDARKIVERA ” .

1.2 Kommunalf örbundet har sitt säte i Växjö.

2 § Medlemmar

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1 .

3 § Ändamål

3.1 Kommunalförbundet ska i förbu ndsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till
kommunalförbundet , härefter gemensamt kallade Uppdraget . Ovanstående uppdrag ska
fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om
komm unalförbund.

De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med
bestämmelserna i 3.9 och 3.10.

Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat medd ela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlems organisationens arkivreglemente .

Bastjänster

3.2 U ppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag , innebärande konvertering av
doku ment och andra uppgifter i IT - baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform samt informations - och utbi ldningsuppgifter i verksamheten , samverkan
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndigh etsutövningsuppgifter
härefter kallat Bastjänster .

3.3 Inom ramen för B astjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivn ing
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas öv erlämnande av arkivhandlingar.
Kommunalförbundet ska vidare v ara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med
framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och
systematiska arkivförteckningar .
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet. 
 
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas handlingar och dokument. Handlingsprogrammet ska övergripande 
beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet 
ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen.  
 
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnade av IT-
baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som 
ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av 
de i handlingsprogrammet uppställda målen. 
 
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 
 
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 
 
Anslutande tjänster 

3.9  Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan tex innebära helt eller delat 
övertagande av deponi för papper. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna därmed blir 
uppgifter för kommunalförbundet.  Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt denna 
punkt 3.9 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 
 
Tilläggstjänster 

3.10 Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt 
punkt 3.9 ovan kan förbundsmedlemmarna inom ramen för den kommunala kompetensen och 
enligt gällande författningar uppdra åt kommunalförbundet att utföra andra uppgifter åt 
förbundsmedlemmarna. Sådana tilläggstjänster ska ligga inom ramen för 
kommunalförbundets ändamål. Ersättning för tilläggstjänster enligt denna punkt 3.10 utgår i 
enlighet med punkt 10.6 nedan. Uppdraget ska utföras i enlighet med de riktlinjer och 
regelverk kommunalförbundet beslutar om. 

4 § Organisation 
 
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  
 
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 
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4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter . Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlig he t
med kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet.
För varje ledamot ska en ersättare utses.

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.

5.4 V al av ledamot och ersättare ska ske i förbunds medlems fullmäktige.

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.

5.7 Förbundsfullmäktige s ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.

5.8 När val sker första gång en ska mandattiden , om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum.

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
• förbundsstyrelsen
• ledamot i förbundsfullmäktige

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.
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6 § Förbundsstyrelsen

6.1 Förbundsstyrelsen utses av f örbundsfullmäktige och ska bestå av sju ledamöter med sju
ersättare. Medlemsk ommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet
har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen.
Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt.

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.

6.3 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 6.2 ovan, vara tiden intill slutet av d et år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum. Förbundsm edlem som inträder under pågående mandatperiod kan få
representation i förbundsstyrelsen tidigas t efter nästkommande val till kommunfullmäktige i
hela landet.

6.4 Förbundsfullmäktige utse r för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förbundsstyrelsen . Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäkt ige bestämt vid valet. Om ersättarna
har ut setts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av
• ledamot i förbundsstyrelsen
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfu llmäktige eller

kommunstyrelsen
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt

6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vi d sammanträde med
förbundsstyrelsen.

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämna t till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige
fastställt styrdokument.

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.
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7 § Revisorer 
 
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer och tre ersättare för dessa. 
 
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.  
 
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 
 
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsstyrelsen. 
 
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
förbundet i dess helhet. 
 
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 
kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla.  

8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
 
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.  
 
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, mm 
 
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.  
 
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att 
för åren 2015, 2016 och 2017 svarar respektive medlemskommun med de summor som anges 
i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i förskott. 
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10.3 För tiden efter 2017 ska en justering kunna ske med beaktande av de erfarenheter som 
vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av 
olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband 
med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets 
budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga 
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
 
10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 
 
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 
  
10.6 När kommunalförbundet på begäran utför tilläggstjänster enligt punkt 3.10 ovan till 
någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana tilläggstjänster ersättas enligt av 
förbundsfullmäktige fastställd taxa. 
 
10.7 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 
ovan. 
 
10.8 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet skall samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner.   
 
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 
 
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 
 
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 
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12 § Budgetprocessen m.m. 
 
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana 
ekonomiska ramar ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 
 
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 
utgång. 
 
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
 
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om sammanträdet ska utfärdas. 

13 § Utträde m.m. 
 
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om 
inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. Överenskommelse träffas angående de av 
förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande 
förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej.  
 
13.2 De kvarvarande medlemmarna ska vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet.  Se § 17 punkt 1. 

14 § Likvidation och upplösning 
 
14.1 Om förbundsmedlemmarna beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess 
verksamhet upphöra. 
 
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 
 
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan  
tillämpas. 
 
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
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14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
14.6. Av förbundet övertagna arkivhandlingar ska återbördas till den förbundsmedlem som 
överlämnat handlingarna. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om 
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  
 
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 
 
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 
 
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 
arvodesbestämmelser.  

17 § Ändringar i förbundsordningen  
 
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Förbundsfullmäktige har rätt att 
delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen.  
 
17.2 Frågor rörande inträde av ny medlem och utträde av medlem ska handläggas i den 
ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 

18 § Särskilda bestämmelser 
 
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda.  
 
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 
 
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt punkt 10.5 och 10.6 ovan. 
 
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5 och 
10.6 ovan.  
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Vimmerby kommun 

Bromölla kommun  Ronneby kommun 

Hässleholms kommun  Tingsryds kommun 

Höörs Kommun Växjö kommun 

Karlshamns kommun Älmhults kommun 

Karlskrona kommun Östra Göinge Kommun 

Kristianstads Kommun Region Blekinge 

Lessebo kommun  

Ljungby kommun  

Markaryds kommun  

Olofströms kommun  

Osby Kommun   

Oskarshamns kommun  
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 
 
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området) 
 
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster och tilläggstjänster 
finansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut.  
 
För 2017 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 
 

    
Alvesta kommun    528 000 kr Vimmerby kommun    416 000 kr 
Bromölla kommun     338 000 kr Ronneby kommun    771 000 kr 
Hässleholms kommun  1 378 000 kr Tingsryds kommun    332 000 kr 
Höörs Kommun    431 000 kr Växjö kommun 2 373 000 kr 
Karlshamns kommun    856 000 kr Älmhults kommun    435 000 kr 
Karlskrona kommun 1 759 000 kr Östra Göinge Kommun    381 000 kr 
Kristianstads Kommun 2 228 000 kr Region Blekinge    227 000 kr 
Lessebo kommun     227 000 kr   
Ljungby kommun     745 000 kr   
Markaryds kommun     264 000 kr   
Olofströms kommun      356 000 kr   
Osby Kommun       350 000 kr   
Oskarshamns kommun      714 000 kr   
    

 
 
 
 
 
INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 
 
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området). 
 
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in.  
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Sydarkivera huvudbok 2015 2017 2018 2019
3 Intäkter/inkomster -75000 -75000 -75000
30 Försäljningsmedel (material,varor)
30201 KOSTNADSERSÄTTNINGAR
35 Bidrag -75000 -75000 -75000
35150 STATSBIDRAG LAN
36 Försäljning av verksamhet o entreprenad
36300 KONSULTUPPDRAG
39 Övriga intäkter 0 0 0
3987 ERHÅLLNA KOMMUNALA BIDRAG
5 Kostnader för arbetskraft 7420000 7420000 7420000
50 Löner arbetad tid 3921000 3921000 3921000
5012 SAMMANTR O FÖRRÄTTNARVODE 150000 150000 150000
5021 AB GRUPP 1(MÅNLÖN,VIKLÖN)
50211 AB GRUPP 1, OB-TILLÄGG
51 Löner ej arbetad tid 470000 470000 470000
5111 AB GRUPP 1, SEMESTERLÖN
5114 FÖRTROENDEMÄN
51211 AB GRUPP 1, SJUKLÖN 2-14
515 FÖRÄNDR SEMLÖNSKULD INTJÄNAD
5152 FÖRÄNDR SEMLÖNER UTTAG
55 Kostnadsersättningar 40000 40000 40000
5521 BILERSÄTTN,SKATTEFRI
5522 BILERSÄTTN,SKATTEPLIKTIG
56 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2839000 2839000 2839000
561 LAGSTADGADE ARBETSGIVARAV
5613 ARBETSG.AVG. SEMSTERSKULD
6 Övriga verksamhetskostnader 605000 605000 605000
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 205000 205000 205000
60100 LOKALHYRA
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 30000 30000 30000
61310 LOKALVÅRD, STÄDNING
62 Bränsle, energi och vatten 10000 10000 10000
62100 EL
63 Omhändertagande av avfall 25000 25000 25000
63260 HYRA IT HÅRDVARA
64 Förbrukn.inventarier o förbrukn.material 200000 200000 200000
64100 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER
64200 DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING
64300 BÖCKER, FACKLITTERATUR O TIDNINGAR
64600 FÖRBRUKNINGSMATERIAL
65 Kontorsmateriel och trycksaker 50000 50000 50000
65100 KONTORSMATERIAL
65400 IT-MATERIAL
65500 TRYCKSAKER
6590 ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER
68 Tele-, datakommunikation o postbefordran 75000 75000 75000
68100 TELEFONI OCH DATAKOMMUNIKATION
68500 PORTO
69 Kostnader för transportmedel 10000 10000 10000
69500 HYRA/LEASING BILAR O TRANSPORTMEDEL
7 Övriga verksamhetskostnader 1394800 1394800 1394800
70 Transporter och resor 70000 70000 70000
70110 FRAKTKOSTNADER
70520 HOTELL OCH LOGI
70530 BUSS OCH TAXI
70550 TÅGRESOR
70560 FLYGRESOR
7059 RESEKOSTNAD (ANSTÄLLD) - VIA LÖN
71 Representation (extern) 50000 50000 50000
71000 REPRESENTATION EXTERN
71100 PERSONALREPRESENTATION
72 Annonser, reklam, information 14800 14800 14800
72200 ANNONSERING
73 Försäkringsavgifter o riskkostnader 10000 10000 10000

-�285�-



73100 FÖRSÄKRINGSPREMIER
73300 LARM OCH BEVAKNING
74 Övriga främmande tjänster 1110000 1110000 1110000
74300 ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
74390 IT-LICENSER, DATAPROGRAM OCH SUPPORTAVTAL
74500 KONSULTER
74513 IT-KONSULTER
74515 REVISIONSKONSULTER
74900 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER
76 Diverse kostnader 60000 60000 60000
76110 MEDLEMSAVGIFTER
76500 KURS- OCH KONFERENSAVGIFTER
79 Avskrivningar mm 80000 80000 80000
79100 AVSKRIVNINGAR DATAPROGRAMVAROR, ENGÅNGSLICENSER
79300 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER
8 Resultaträkningens övriga intäkter/kostnader -9344800 -9344800 -9344800
81 Medlemsavgifter
81100 AVGIFTER FRÅN FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
84 Räntekostnader
84400 RÄNTEINTÄKTER
85 Finansiella kostnader
85500 RÄNTEKOSTNADER LEV.SKULDER
85700 BANKKOSTNADER
Totalsumma 0 0 0
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-06-03 Dnr: 2016/2155 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Utökad investeringsbudget för Karlshamns Hamn AB för förvärv av mark i 
anslutning till kaj och möjliga områden för kaj 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna Karlshamn Hamn AB:s inköp av ca 208 000 kvm mark av Karlshamns 
kommun till ett pris av 31 miljoner kronor 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB:s låneförpliktelser för ett 
nytt lån på 31 miljoner kronor. 
 
Sammanfattning 
 
En av de mest strategiska frågorna för Karlshamns Hamns framtida långsiktiga 
expansionsmöjlighet är mark i anslutning till kaj och möjliga områden för kaj.  
Kommunen äger idag ca 208 000 kvm mark söder om kombiterminalen vilket Karlshamns 
Hamn är intresserad av att köpa och Karlshamns kommun är intresserad att sälja. 
 
Karlshamns Hamn har nu, tillsammans med Slite Hamn, blivit förhandsnominerad som 
möjlig lagerhållare och omlastningshamn för Nordstreams gasledningsprojekt. Skulle 
Karlshamns Hamn få denna affär, med beräknad start i april 2017, är tiden mycket knapp 
för att bereda 20-30 ha yta för maskintrafik och lagerhållning, varför det är viktigt att 
omgående inleda och slutföra inköp av mark. För det erfordras också kommunfullmäktiges 
godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Styrelsens i Karlshamns Hamn AB protokoll  
 Stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll 2016-06-13, §  
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-13, §  

 
Bilagor 
1 Begäran från Karlshamns Hamn 2016-06-01 
2 Karta Stilleryd 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns Hamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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Karlshamns Hamn
Part ut Karlshnmn  -  tur mmurmw‘s business

I‘

Missivbrev

Investering i  mark

Äskande

Karlshamns Hamn AB äskar om Stadsvapnets godkännande för:

1. Inköp av ca 2,08 000 kvm mark av Karlshamns Kommunen till ett pris om

ca 31 miljoner kronor.

2. Utökning av borgensramen med 31 miljoner kronor för upptagande av nytt

lån till köpet.

Bakgrund

En av de mest strategiska frågorna för Karlshamns Hamns framtida långsiktiga

expansionsmöjliglwet är mark i anslutning till ka] och möjliga områden för ka]

Kommunen äger idag ca 208 000 kvm mark söder om kombiterminalen vilket
Karlshamns Hamn är intresserad att köpa och Karlshamns. Kommun är

intresserad att sälja..

Karlshamns I-lamn har nu, tillsammans med Slite Hamn, blivit

förhandsnominerad som möjlig lagerhållare och omlastnings hamn för
Norolstreams gasledningsprojekt.

Skulle Karlshamns Hamn få denna affär, med beräknad start april 2017, är tiden

mycket knapp för att bereda 20~30 ha yta för maskintrafik och lagerhållning,

varför det är viktigt att omgående inleder och slutför inköp av mark. Där det

erfordras också Kommun Fullmäktlges godkännande.

Priset är beslutat till 150 kr/kvm.

Karlshamn 2016-06-01

Mats Olsson

VD Karlshamns Hamn AB

Karlshamns Hamn AB, BoxB 374 21 Karlshamn Sweden
Phone: +4s(o)454<a0 ao oo Fax: +4e(0)454.so 50  so
info@karlshamnshamn.aewww,karlshamnshamn.se

i

5

ä
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Sida  3  av  5

Sjz'a'termina/
Ny lagringsaffär startade vecka 5. Diskussioner pågår om ökade traiiker inom sjöterminal.

Grieg Starhar lagt in Karlshamn  l  sitt anlöpsschema. Volvo utvecklas positivt. När det

gäller RoRo sldan är det en ökande andel Iöstrailer.

§  6 Karlshamn Tank Storage

Styrelsens beslut

Att ta informationen med godkännande till dagens protokoll.

Beslutsunderlag

VD rapporterade Karlshamn Tank Stol-ages positiva årsresultat samt föredrog bokslutet.

§7 Bokslut 2015-12-31

Styrelsens beslut

Att godkänna bokslutet och årsredovisning för 2015.

Beslutsunderlag

Martin Fredlund föredrog bokslut sami årsredovisning 2015-12’-31.

För 2015 så omsatte Karlshamns Hamn AB koncernen 143.5 mnkr och årets resultat blev

9,0 mnkr. Moderbolaget Karlshamns Hamn omsatte 142,5 och årets resultat blev 10,3

mnkr.

§  8 Markinköp

Styrelsens beslut

Att uppdra åt VD att genomföra markköpet under förutsättning att det godkänns av

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Karlshamns Hamn AB äskar om styrelsens godkännande för:

1.  Inköp av ca 208 000 kvm mark av Karlshamns Kommunen till ett pris om ca  31

miljoner kronor.

2. Utökning av borgensramen med  31  miljoner kronor för upptagande av nytt lån

3. Uppta av nytt lán om  31  miljoner kronorfrån Bank

/K MM

l

i
l
l

l
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den reviderade upphandlings- och inköpspolicyn 
 
Sammanfattning 
 
Upphandlings- och inköpspolicy och riktlinjer för upphandling och inköp föreslås revideras 
med avseende på beloppsgränser samt skrivning kring krav på miljö samt sociala och 
etiska krav har förändrats. Upphandlingspolicyn ska beslutas av fullmäktige och 
riktlinjerna av kommunstyrelsen under förutsättning av den föreslagna policyn antas. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Reviderad upphandlings- och inköpspolicy 2016-04-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Upphandlingschef Håkan Anderberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den reviderade upphandlings- och inköpspolicyn 
 
Sammanfattning 
 
Upphandlings- och inköpspolicy och riktlinjer för upphandling och inköp föreslås revideras 
med avseende på beloppsgränser samt skrivning kring krav på miljö samt sociala och 
etiska krav har förändrats. Upphandlingspolicyn ska beslutas av fullmäktige och 
riktlinjerna av kommunstyrelsen under förutsättning av den föreslagna policyn antas. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Reviderad upphandlings- och inköpspolicy 2016-04-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Upphandlingschef Håkan Anderberg 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-04-05 Dnr: 2016/1349 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19 91 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 96 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Reviderad upphandlings- och inköpspolicy 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den reviderade upphandlings- och inköpspolicyn 
 
Sammanfattning 
 
Upphandlings- och inköpspolicy och riktlinjer för upphandling och inköp föreslås revideras 
med avseende på beloppsgränser samt skrivning kring krav på miljö samt sociala och 
etiska krav har förändrats. Upphandlingspolicyn ska beslutas av fullmäktige och 
riktlinjerna av kommunstyrelsen under förutsättning av den föreslagna policyn antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad upphandlings- och inköpspolicy 2016-04-03 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Upphandlingschef Håkan Anderberg 
 
 
 
 
 
 
Håkan Anderberg 
Upphandlingschef 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Upphandlings- och inköpspolicy 

 
 
Upphandlings- och inköpspolicy 

1    Syfte   

Syftet med upphandlings- och inköpspolicyn är att tydliggöra och medvetandegöra alla berörda 
parter om kommunens förhållningssätt till upphandling och anskaffning av varor, tjänster och 
byggentreprenader.  

Denna policy ligger till grund för ”Riktlinjer för upphandling och inköp”, Dnr xxxxxx. I detta 
dokument beskrivs hur upphandlings- och inköpsarbetet ska bedrivas mer detaljerat. 

2  Mål 

Det övergripande målet är att upphandling och inköp inom kommunen ska präglas av effektivitet, 
kompetens, miljökrav, samverkan samt etik och moral, där målet är en god totalekonomi, och där 
samtliga kostnader och andra aspekter beaktas under produkten/utrustningen/tjänstens 
användningstid. Vid all upphandling ska kommunen upphandla de varor, tjänster och 
entreprenader som kan bedömas vara minst skadliga för människor och miljö. En helhetssyn för 
minskad påverkan på miljön ska prägla upphandlingen, med avseende på den yttre miljön och på 
arbetsmiljön. Miljö-, sociala- och etiska krav ska alltid ställas. 

Kommunen ska därför vid samtliga upphandlingar använda Upphandlingsmyndighetens kriterier 
för hållbar upphandling.  

Upphandlingar/inköp ska genomföras så att verksamheten får rätt varor och tjänster med rätt 
funktion, till rätt kvalitet, till rätt pris vid rätt tillfälle. 

Gällande regler och avtal som finns på arbetsmarknaden ska följas. 

3 Miljö- samt sociala och etiska krav 

Miljömedvetenheten ska hållas på en hög nivå och miljöanpassade lösningar ska prioriteras. 
Kommunens styrdokument och miljömål ska beaktas. Riktlinjer för användning av 
hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling, som är nationellt framtagna, dvs. av statliga 
myndigheter och verk, är ett stöd i arbetet för att kunna ställa relevanta miljökrav. 

Sociala och etiska hänsyn ska beaktas Vid upphandling av varor ska krav ställas att produktionen 
skett på ett sätt som är förenligt med ILO:s kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i 
arbetslivet. 

Krav som säkerställer god arbetsmiljö ska ställas. 

4   Organisation 

Upphandlingsfunktionen i Karlshamns kommun är centraliserad. Detta innebär att samtliga 
upphandlingar av varor och tjänster som överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU 

-�295�-



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Upphandlings- och inköpspolicy 

 

 2 

respektive LUF ska genomföras av kommunens upphandlingsenhet, se vidare ”Riktlinjer för 
upphandling och inköp”. Det politiska ansvaret för kommunens upphandlingsverksamhet fördelas 
på följande sätt och omfattar angivna uppgiftsområden: 

4.1         Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om att fastställa upphandlings- och inköpspolicy för kommunen. 

4.2         Kommunstyrelsen 

Styrelsen har det yttersta ansvarar för att upphandlings- och inköpspolicyn efterlevs. Styrelsen har 
därvid att tillse: 

 Att följa upp och vid behov föreslå erforderliga revideringar av policyn                        

 Att arbetet organiseras på ett ändamålsenligt sätt 

 Att erforderlig intern kontroll för kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet finns 

 Att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och övriga riktlinjer som behövs för 
upphandlingsverksamheten. 

4.3         Nämnder  

Varje nämnd har ett ansvar att beakta kommunens gemensamma bästa vid upphandling och 
inköp. I detta ansvar ligger bland annat att medverka i utvecklingen av samordnade inköp, att 
eftersträva att kommunens egna resurser utnyttjas effektivt samt känna till och vara köptrogen 
mot tecknade avtal. 

4.4         Bolag  
 

 Respektive bolag ska fastställa en upphandlings- och inköpspolicy som baseras på denna policy. 

 Respektive bolag har självständigt ansvar för bolagets upphandlingsverksamhet. 
 

 Respektive bolag har ett ansvar för att ta tillvara alla möjligheter till samverkan när  
  det gäller upphandling. 

 

       

 

 

_____ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-11-28 följande: 
 
att Karlshamns kommun ser över sin placeringspolicy så att inga placeringar sker i bolag 
som utvinner fossila bränslen. 
 
Motionen har remitterats till tf ekonomichefen för yttrande.  
 
Tf ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg, personalchef Jonas Jönsson och upphandlingschef 
Håkan Anderberg har i yttrande angivit följande: Karlshamns kommun har sedan 2016-04-
01 ett nytt avtal med KPA Pension angående pensionsförsäkring samt 
pensionsadministration. Det är KPA pension som placerar Karlshamns kommuns 
pensionspengar. KPA Pension har i bilagan ”Etik och hållbarhet” beskrivit hur de arbetar 
med etiska placeringar. KPA Pension är sedan 1998 miljöcertifierade enligt ISO 14 001. 
Enligt bilagan framgår att de varit klimatneutrala sedan 2003 samt att de arbetar aktivt 
med påverkan inom miljö, mänskliga rättigheter och anti korruption. Se bifogat yttrande 
för utdrag ur KPA Pensions bilaga ”Etik och hållbarhet”.  
 
Karlshamns kommun ställer krav avseende miljö, kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete, 
diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt, med mera vid upphandling av varor 
och tjänster. Vid upphandlingen av pensionsförsäkring och pensionsadministration ställdes 
dessa krav. Se bifogat yttrande för utförlig beskrivning av kraven.  
 
Då Karlshamns kommun vid upphandling av varor och tjänster redan ställer ovan 
beskrivna krav bedöms att det inte behövs en särskild placeringspolicy för att förhindra att 
placeringar sker i bolag som utvinner fossila bränslen. De ovan beskrivna kraven bedöms 
uppfylla motionens intentioner. Motionen bör därför avslås.  
 
 
Bilagor 
 
1 Motion om översyn av placeringspolicyn 
2 Yttrande motion placeringspolicy pensioner.docx 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) och Ted Olander (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Anders Englessons (MP) mfl 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per-Ola Mattssons (S) yrkande. 
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kommun 2016-04-01 Dnr: 2015/4664 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 106 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Motion om översyn av placeringspolicyn 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-11-28 följande: 
 
att Karlshamns kommun ser över sin placeringspolicy så att inga placeringar sker i bolag 
som utvinner fossila bränslen. 
 
Motionen har remitterats till tf ekonomichefen för yttrande.  
 
Tf ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg, personalchef Jonas Jönsson och upphandlingschef 
Håkan Anderberg har i yttrande angivit följande: Karlshamns kommun har sedan 2016-04-
01 ett nytt avtal med KPA Pension angående pensionsförsäkring samt 
pensionsadministration. Det är KPA pension som placerar Karlshamns kommuns 
pensionspengar. KPA Pension har i bilagan ”Etik och hållbarhet” beskrivit hur de arbetar 
med etiska placeringar. KPA Pension är sedan 1998 miljöcertifierade enligt ISO 14 001. 
Enligt bilagan framgår att de varit klimatneutrala sedan 2003 samt att de arbetar aktivt 
med påverkan inom miljö, mänskliga rättigheter och anti korruption. Se bifogat yttrande 
för utdrag ur KPA Pensions bilaga ”Etik och hållbarhet”.  
 
Karlshamns kommun ställer krav avseende miljö, kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete, 
diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt, med mera vid upphandling av varor 
och tjänster. Vid upphandlingen av pensionsförsäkring och pensionsadministration ställdes 
dessa krav. Se bifogat yttrande för utförlig beskrivning av kraven.  
 
Då Karlshamns kommun vid upphandling av varor och tjänster redan ställer ovan 
beskrivna krav bedöms att det inte behövs en särskild placeringspolicy för att förhindra att 
placeringar sker i bolag som utvinner fossila bränslen. De ovan beskrivna kraven bedöms 
uppfylla motionens intentioner. Motionen bör därför avslås.  
 
 

-�299�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-04-01 Dnr: 2015/4664 

 
 
 
Bilagor 
 
1 Motion om översyn av placeringspolicyn 
2 Yttrande motion placeringspolicy pensioner.docx 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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miljöpartiet
de  gröna

MOTION

angående placeringspolicy.

Karlshamns kommun försöker på olika sätt minska sitt beroende av
fossila bränslen och dänned minska sina koldioxidutsläpp. Kommunen
hanterar också stora pengar i pensionsåtaganden. Då är det
motsägelsefilllt om en del av dessa pengar går till investeringar i företag

som sysslar med att utvinna fossila bränslen. Nej låt oss i stället verka
för att oljan, gasen och kolet stannar kvar i jordens inre där de inte kan
bidra till att förändra klimatet på planeten!
Att sluta investera i fossilindustrin tror vi dessutom kan vara klokt ur en
rent ekonomisk synpunkt då dessa placeringar riskerar att snabbt tappa i

värde om marknaden omvärderar fossila bränslen på grund av

klimatförändringen.
Vi yrkar därför:
Att Karlshamns kommun ser över sin placeringspolicy så att inga

placeringar sker i bolag som utvinner fossila bränslen.

Karlshamn 2015 ll 28
Miljöpartiets fullmäktigegrupp
genom

Anders Englesson

-�301�-



                                                                                            

 
 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen 

Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-810 00 · Fax +46 454-810 41 
 Hemsida: http://www.karlshamn.se 

  
 

 

 

 
 
Yttrande motion angående placeringspolicy Dnr 2015/04664 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att Karlshamns kommun ser över sin 
placeringspolicy så att inga placeringar sker i bolag som utvinner fossila bränslen. 
 
Karlshamns kommun har sedan 2016-04-01 ett nytt avtal med KPA Pension angående 
pensionsförsäkring samt pensionsadministration. Det är KPA pension som placerar 
Karlshamns kommuns pensionspengar. KPA Pension har i bilagan ”Etik och hållbarhet” 
beskrivit hur de arbetar med etiska placeringar. KPA Pension är sedan 1998 
miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Enligt bilaga framgår att de varit klimatneutrala sedan 
2003 samt att de arbetar aktivt med påverkan inom miljö, mänskliga rättigheter och anti 
korruption.  

 
Utdrag ur KPA Pensions bilaga ”Etik och hållbarhet”: 
 

Uteslutande regler  
KPA Pension investerar inte i verksamhet som skadar människa och miljö. Inom de här områdena 
investerar KPA Pension inte alls:  
 
Vapen  
Vapen har vi definierat som produkter med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs till 
militära användare.  
 
Tobak  
KPA Pension investerar inte i företag som producerar tobaksprodukter. Med produktion av tobak 
avser vi ägande av tobaksplantager samt produktion av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak 
och andra tobaksprodukter.  
 
Alkohol  
KPA Pension investerar inte i företag som producerar alkohol. Med alkoholhaltiga drycker menas 
drycker som har en alkoholhalt mer än 2,25 volymprocent.  
 

 Spel  
KPA Pension investerar inte i företag som sysslar med kommersiell spelverksamhet. Med kommersiell 
spelverksamhet avser vi kasinon och spelklubbar.  
 
Påverkande regler  
Förändring genom påverkan. En av de viktigaste delarna i vårt arbete är att aktivt påverka de företag 
som vi investerar i att kontinuerligt förbättra sitt arbete och bli bättre på att ta sitt ansvar, framförallt 

Kommunstyrelsen 

2016-03-15 
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för mänskliga rättigheter, miljö och främja anti-korruption. Detta påverkansarbete görs i samarbete 
med Folksam.  
 
Mänskliga rättigheter  
Kundernas pengar placeras i företag där mänskliga rättigheter respekteras. Genom att föra en dialog 
med företagen, påverkar vi dem att ta ett större ansvar för frågor som rör mänskliga rättigheter.  
 
Miljö  
KPA Pension placerar kundernas pensionspengar i företag som aktivt arbetar med att minska sin 
negativa påverkan på miljön. Vi tar en aktiv roll i utvecklingen av grönare energi genom att endast 
investera i ett fåtal noggrant utvalda energibolag som arbetar för att utveckla hållbar energi.  
 
Korruption  
KPA Pension vill påverka företagen vi investerar igenom att förhindra korruption i sina 
affärsrelationer. Korruption är ett stort problem i många länder då  
konkurrensen sätts ur spel, tillväxten hämmas och den sociala utvecklingen bromsas.  
 

KPA Pensions ambition är att vara det ledande etiska alternativet på pensionsmarknaden. Som en 

del i vårt hållbarhetsarbete publicerar vi vår hållbarhetsredovisning och aktuella händelser på vår 

webb www.kpa.se. 
 
 

Karlshamns kommuns krav vid upphandlingar 
 
Karlshamns kommun ställer krav avseende miljö, kollektivavtal, barnarbete, 
tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt, med mera vid 
upphandling av varor och tjänster. 
 
Vid upphandlingen av pensionsförsäkring och pensionsadministration ställdes följande 
krav: 
 

1.0 MILJÖ 
Leverantören ska ha ett miljöledningssystem under avtalstiden. På begäran från 
Köparen ska lämna en skriftlig beskrivning av det miljöledningssystem som 
leverantören använder sig av i sin verksamhet alternativt en kopia av intyg om 
certifiering enligt ISO 14001 eller likvärdigt. 

En skriftlig beskrivning av det egna miljöledningssystemet ska innehålla: 

 Miljöpolicy 

 Övergripande miljömål 

 Miljökrav på egna tillverkare/underleverantörer 

2.0 KVALITET 
Leverantören ska ha ett kvalitetsledningssystem under avtalstiden. På begäran från 
Köparen ska Leverantören lämna en skriftlig beskrivning av det kvalitetsledningssystem 
som leverantören använder sig av i sin verksamhet alternativt en kopia av intyg om 
certifiering enligt ISO 9001:2000, eller likvärdigt. Om certifiering eller det egna 
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kvalitetssystemet är framtaget på koncernnivå ska det tydligt framgå att det är giltigt för 
leverantörens verksamhet. 

En skriftlig beskrivning av det egna kvalitetssystemet ska innehålla: 

 En kvalitetsmanual med rutiner för styrning av specificerade och redo-visade 
dokument. 

 Rutin för förebyggande och korrigerande åtgärder. 

 Rutin för hantering av avvikelser, reklamationer och eskaleringsprocesser. 

 Rutin för revision av kvalitetsledningssystemet. 

3.0 ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska 
kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal 
ska ändå motsvarande villkor gälla för leverantörens anställda. Detsamma ska gälla för 
eventuella underleverantörer som leverantören anlitat för att fullgöra avtalet. 

På begäran av beställaren ska leverantören lämna erforderliga uppgifter och handlingar 
för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. 

Skulle leverantören brista i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren häva avtalet 
om bristen är väsentlig. 

4.0 PERSONAL 
Leverantören ska se till att den personal som fullgör avtalet har den kompetens och 
erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna. 

Leverantören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra 
avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för 
den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna 
personal.  

Leverantören ska följa: 

ILO:s 8 grundkonventioner: 

 ingen förekomst av barnarbete (ILO nr 138 och 182) 

 ingen förekomst av tvångsarbete (ILO nr 29 och 105) 

 ingen förekomst av diskriminering (ILO nr 100 och 111) 

 föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO nr 87 och 98) 

 

FN: s barnkonvention, artikel 32 

Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. 

Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som 
gäller i tillverkningslandet 
Leverantören är skyldig att utan dröjsmål byta ut personal som brister i det som sägs 
ovan, eller i övrigt ej uppfyller köparens krav på utförande. 
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Förslag till beslut 
 
Då Karlshamns kommun vid upphandling av varor och tjänster redan ställer ovan 
beskrivna krav bedöms det inte behövas en särskild placeringspolicy för att förhindra att 
placeringar sker i bolag som utvinner fossila bränslen. 

 
 
 
 

 Ulrika Hägvall Lundberg                   Jonas Jönsson        Håkan Anderberg 
 Tf ekonomichef                 Personalchef        Upphandlingschef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-03-17 har Magnus Sandgren (M) föreslagit att fritidsnämnden får i 
uppdrag att utveckla en samarbetsmodell för hur Karlshamns kommun och 
föreningslivet ska samarbeta för att kunna hjälpa ungdomar inom idrottsvärlden med ät- och 
träningsstörningar. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) för 
beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med fritidsenheten och ANDT-strategen. 
Karlshamns kommun, fritidsenheten, har ett samarbetsavtal med SISU Idrottsutbildarna. 2015 
års avtal fokuserade på ledarutveckling och följande områden prioriterades: demokrati, 
värdegrund, folkhälsa, tillgänglighet, jämställdhet, etik och moral, integration, mångfald och 
respekt. De olika insatserna genomförs efter behov och aktuella situationer i olika föreningar. 
SISU Idrottsutbildarna har bland annat utbildningsmaterial kring ortorexi samt kost- och 
träningslära.  
 
Vidare menar fritidsenheten att om man vill fokusera extra på problematiken kring ät- och 
träningsstörningar skulle detta även kunna genomföras genom verksamheten Fritid för Alla. 
Under åren 2014-2015 har specifika utbildningsinsatser gjorts mot idrottsföräldrar 
(föreläsningar, bidrag till föreningar, utbildningsmaterial) men utbildningsinsatser kan även 
göras mot andra hälsofrämjande områden.   
 
Fritidsenheten anser inte att motionen behöver utredas eftersom det redan finns en 
samarbetsmodell för utbildningsinsatser (inkluderat ät- och träningsstörningar). 
 
Kommunkansliet och fritidsenheten anser att motionen inte behöver utredas eftersom det i 
dag, genom samarbetsavtal med SISU, finns en samarbetsmodell för utbildningsinsatser, 
inkluderat ät- och träningsstörningar. Specifika utbildningsinsatser inom det område motionen 
avser kan även göras genom verksamheten Fritid för alla.  
 
Med hänvisning till ovanstående bör motionen avslås med hänvisning till att en 
samarbetsmodell för utbildningsinsatser redan finns i dag samt att specifika 
utbildningsinsatser kan göras inom den befintliga verksamheten Fritid för alla.    
 
Bilagor 
 
1 Motion ät och träningsstörning 2015.docx 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen 
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-03-17 har Magnus Sandgren (M) föreslagit att fritidsnämnden får i 
uppdrag att utveckla en samarbetsmodell för hur Karlshamns kommun och 
föreningslivet ska samarbeta för att kunna hjälpa ungdomar inom idrottsvärlden med ät- 
och träningsstörningar. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med fritidsenheten och ANDT-strategen. 
Karlshamns kommun, fritidsenheten, har ett samarbetsavtal med SISU Idrottsutbildarna. 
2015 års avtal fokuserade på ledarutveckling och följande områden prioriterades: 
demokrati, värdegrund, folkhälsa, tillgänglighet, jämställdhet, etik och moral, integration, 
mångfald och respekt. De olika insatserna genomförs efter behov och aktuella situationer i 
olika föreningar. SISU Idrottsutbildarna har bland annat utbildningsmaterial kring ortorexi 
samt kost- och träningslära.  
 
Vidare menar fritidsenheten att om man vill fokusera extra på problematiken kring ät- och 
träningsstörningar skulle detta även kunna genomföras genom verksamheten Fritid för 
Alla. Under åren 2014-2015 har specifika utbildningsinsatser gjorts mot idrottsföräldrar 
(föreläsningar, bidrag till föreningar, utbildningsmaterial) men utbildningsinsatser kan 
även göras mot andra hälsofrämjande områden.   
 
Fritidsenheten anser inte att motionen behöver utredas eftersom det redan finns en 
samarbetsmodell för utbildningsinsatser (inkluderat ät- och träningsstörningar). 
 
Kommunkansliet och fritidsenheten anser att motionen inte behöver utredas eftersom det i 
dag, genom samarbetsavtal med SISU, finns en samarbetsmodell för utbildningsinsatser, 
inkluderat ät- och träningsstörningar. Specifika utbildningsinsatser inom det område 
motionen avser kan även göras genom verksamheten Fritid för alla.  
 
Med hänvisning till ovanstående bör motionen avslås med hänvisning till att en 
samarbetsmodell för utbildningsinsatser redan finns i dag samt att specifika 
utbildningsinsatser kan göras inom den befintliga verksamheten Fritid för alla.    
 
Bilagor 
 
1 Motion ät och träningsstörning 2015.docx 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen avslås  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Per-Ola Mattsson (S) yrkande mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Per-Ola Mattsson (S) yrkande. 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19 102 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 100 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Motion om hjälp till unga idrottsutövare med ät- och träningsstörningar 
 

Förslag till beslut 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-03-17 har Magnus Sandgren (M) föreslagit att fritidsnämnden får i 
uppdrag att utveckla en samarbetsmodell för hur Karlshamns kommun och 
föreningslivet ska samarbeta för att kunna hjälpa ungdomar inom idrottsvärlden med ät- 
och träningsstörningar. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med fritidsenheten och ANDT-strategen. 
Karlshamns kommun, fritidsenheten, har ett samarbetsavtal med SISU Idrottsutbildarna. 
2015 års avtal fokuserade på ledarutveckling och följande områden prioriterades: 
demokrati, värdegrund, folkhälsa, tillgänglighet, jämställdhet, etik och moral, integration, 
mångfald och respekt. De olika insatserna genomförs efter behov och aktuella situationer i 
olika föreningar. SISU Idrottsutbildarna har bland annat utbildningsmaterial kring ortorexi 
samt kost- och träningslära.  
 
Vidare menar fritidsenheten att om man vill fokusera extra på problematiken kring ät- och 
träningsstörningar skulle detta även kunna genomföras genom verksamheten Fritid för 
Alla. Under åren 2014-2015 har specifika utbildningsinsatser gjorts mot idrottsföräldrar 
(föreläsningar, bidrag till föreningar, utbildningsmaterial) men utbildningsinsatser kan 
även göras mot andra hälsofrämjande områden.   
 
Fritidsenheten anser inte att motionen behöver utredas eftersom det redan finns en 
samarbetsmodell för utbildningsinsatser (inkluderat ät- och träningsstörningar). 
 
Kommunkansliet och fritidsenheten anser att motionen inte behöver utredas eftersom det i 
dag, genom samarbetsavtal med SISU, finns en samarbetsmodell för utbildningsinsatser, 
inkluderat ät- och träningsstörningar. Specifika utbildningsinsatser inom det område 
motionen avser kan även göras genom verksamheten Fritid för alla.  
 

-�310�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-03-10 Dnr: 2015/1577 

 
 
Med hänvisning till ovanstående bör motionen avslås med hänvisning till att en 
samarbetsmodell för utbildningsinsatser redan finns i dag samt att specifika 
utbildningsinsatser kan göras inom den befintliga verksamheten Fritid för alla.    
 
Bilagor 
 
1 Motion ät och träningsstörning 2015.docx 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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Motion – Hjälp till unga idrottsutövare med ät – och träningsstörningar 

 

Idrott skall vara nyckeln till ett hälsosamt och friskt liv. Tyvärr kan det ibland leda till en skev relation 

till mat och träning med destruktiva beteenden kopplade till synen av sin kropp. Dessa problem 

startar ofta i de tidiga tonåren vid utövande av idrott. Ungdomar inom idrottsvärlden är i större 

utsträckning än den övriga befolkningen drabbade av olika ätstörningar. Detta kan följa de unga in i 

vuxenlivet. 

 

Ungdomarna lär sig tidigt att det vinnande konceptet på framgång är hård träning och en balanserad 

kost som ger resultat på idrottsbanan. Ju mer disciplinerade de är, ju hårdare de sliter desto bättre 

kommer deras resultat att bli. Att tidigt få lära sig att hårt arbete lönar sig är något positivt. Det är så 

verkligheten ser ut. Men när det går till överdrift och prestationslystna ungdomar ställer för höga 

krav på sig själva som sedan kan resultera i olika former av ätstörningar, har det gått för långt. 

 

Att tidigt få bukt med dessa problem skulle förhindra flera fall från att utvecklas till mer allvarliga fall 

av ätstörningar. Dessa typer av problem kan förebyggas genom ett tydligt samarbete med 

föreningslivet, den värld inom vilken uppkomsten av dessa problem ofta startar. Föreningsledare och 

tränare har ett stort ansvar att se tecken och vidta åtgärder som tex att utövaren måste vila från 

träning. Andra sätt att förebygga, är att öka kunskapen om kost och träning. Bland annat så har SISU 

Idrottsutbildningar kurser för föreningar, ledare, aktiva och föräldrar om kost och träningslära. 

 

Moderaterna i Karlshamn tycker det är dags att även Karlshamns Kommun skapar en 

samarbetsmodell för hur kommunen och föreningslivet ska samarbeta. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

- Att fritidsnämnden utvecklar en samarbetsmodell för hur Karlshamns Kommun och 

föreningslivet ska samarbeta för att kunna hjälpa ungdomar inom idrottsvärlden med ät- och 

träningsstörningar. 

 

Magnus Sandgren - Moderaterna Karlshamn 

 

 

Karlshamn 2015-03-17  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Emauel Norén (M) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-03-27 har Elin Petersson (M) föreslagit att Karlshamns kommun 
under ett år ska utöka serveringstiden till kl. 03.00 på fredagar och lördagar för samtliga 
restauranger och pubar i kommunen, om ägarna så önskar. Vidare förslås i motionen att 
utfallet efter ett år ska utvärderas och beslut fattas om en eventuell permanent utökning av 
serveringstiden. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med kommunpolisen. Frågan har utretts av 
kommunkansliet tidigare, senast hösten 2012.  
 
I sitt yttrande till den tidigare utredningen 2012 avstyrkte Polismyndigheten den 
föreslagna ändringen av serveringstid till klockan 03.00. Polismyndigheten menade då att 
om det påbörjas bråk av något slag inträffar detta oftast då nattklubben stänger. Bråken 
fortsätter sedan oftast till den nattöppna korvkiosken där många samlas efter besöket på 
restaurangen/nattklubben. 
 
Vidare menade Polismyndigheten att om serveringstiden utökas till 03.00 kommer de 
närboendestörningar som nu finns runt restauranger/nattklubbar, korvkiosker vid 02-
tiden att senareläggas. De korvkiosker som idag finns öppna kommer också att senarelägga 
sina sluttider och bidra med senare närboendestörningar.  
 
Beträffande polisverksamheten kommer den också att påverkas negativt med senare 
sluttider för flera poliser ute i polisområdena. Poliserna kommer heller inte att kunna 
finnas ute tidigt på kvällarna i förebyggande syfte för att stävja de problem som finns.  
Samråd har skett med kommunpolisen som uppger att Polismyndigheten i dag har samma 
uppfattning i frågan som år 2012 och man avstyrker även nu en förlängd serveringstid.  
Socialnämnden yttrade sig i frågan år 2012 och avstyrkte då en förlängd serveringstid med 
följande motivering:  
 
Av Karlshamns kommuns alkohol- och drogpolitiska program framgår att Karlshamns 
övergripande alkohol- och drogpolitiska mål är att minska alkoholens medicinska och 
sociala skadeverkningar. I programmet konstateras att det för att uppnå målet krävs 
insatser av tillgänglighets- och efterfrågebegränsande karaktär som påverkar 
kommuninvånarnas attityder, värderingar och vanor.  
 
Socialnämnden menar att motionens förslag om förlängda serveringstider står i direkt 
motsatsförhållande till det alkohol- och drogpolitiska programmets intentioner då 
tillgängligheten snarare ökar än begränsas. Socialnämndens uppdrag består bland annat i -�313�-
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att främja folkhälsan genom att motverka och förebygga missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Socialnämnden är av den bestämda uppfattningen att längre 
öppethållande och serveringstid kan leda till ökad alkoholkonsumtion vilket i sin tur 
innebär ökad risk för alkoholrelaterade problem för individen, för familjen och för 
samhället. 
 
Samråd har skett med socialnämndens ordförande som uppger att nämnden i dag har 
samma uppfattning i frågan som år 2012 och man avstyrker även nu en förlängd 
serveringstid. 
 
I alkoholforskningsrapporten ”Alkoholen och samhället” utgiven av IOGT-NTO och Svenska 
Läkaresällskapet 2013 tas frågan om sena öppettider påverkar förekomsten av våld upp: 
Sambandet mellan alkohol och våld är välkänt. I Sverige och Norden kan en majoritet av 
våldsbrotten kopplas till alkohol. År 2011 inträffade ca 450 000 misshandelsfall i Sverige 
och i omkring 65 procent av fallen uppger den som blivit utsatt för misshandel att 
gärningspersonen varit alkoholpåverkad. Restauranger och barer drar till sig mycket folk 
och utgör så kallade ”hot spots” för våld, men omfattningen av våld varierar kraftigt mellan 
olika uteställen. Tidigare studier har visat att ökat våld kring restauranger och uteställen är 
knutet till ökad alkoholförsäljning. Antingen genom ökning av antalet gäster eller genom 
ökning av varje gästs alkoholkonsumtion. En annan förklaring till det ökade våldet kan vara 
restaurangers och barers öppettider. Sena öppettider leder till att gästernas 
berusningsgrad stiger. När barer och restauranger stänger sent väljer också en del 
människor att sitta hemma och dricka innan de går ut. På så sätt stiger även deras 
berusningsgrad och sannolikheten ökar för att de ska bli inblandade i våld på eller kring 
barer och restauranger. 
 
En norsk studie har tittat närmare på vilka effekter förändrade öppettider fick på våldet i 
18 norska städer mellan år 2000 och 2010. De uteställen som ingick i studien hade samtliga 
öppet till mellan kl 01.00 och 03.00. I tio städer begränsades öppettiderna, i tre städer 
förlängdes de och i fem städer förlängdes öppettiderna först för att sedan begränsas. 
Förändringarna i öppettider var mellan en halvtimme och två timmar. Resultatet visade att 
en timme extra öppet på natten resulterade i en ökning av polisanmälda misshandelsfall 
med 16 procent, vilket motsvarar en ökning med fem misshandelsfall per 100 000 
invånare. Effekten var symmetrisk, det vill säga när öppettiderna begränsades minskade 
antalet misshandelsfall i samma utsträckning som de ökade när man förlängde 
öppettiderna. 
 
Kommunkansliet, socialnämnden och Polismyndigheten anser att motionen bör avslås med 
hänvisning till ovanstående redovisning. Frågan har tidigare utretts och det har i dagsläget 
inte framkommit något som förändrar myndigheternas ställningstagande i frågan. 
 
Bilagor 
 
1 Motion serveringstillstånd (M).docx 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar bifall till motionen 
 
Beslutsgång 
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Elin Peterssons (M) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-03-27 har Elin Petersson (M) föreslagit att Karlshamns kommun 
under ett år ska utöka serveringstiden till kl. 03.00 på fredagar och lördagar för samtliga 
restauranger och pubar i kommunen, om ägarna så önskar. Vidare förslås i motionen att 
utfallet efter ett år ska utvärderas och beslut fattas om en eventuell permanent utökning av 
serveringstiden. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med kommunpolisen. Frågan har utretts av 
kommunkansliet tidigare, senast hösten 2012.  
 
I sitt yttrande till den tidigare utredningen 2012 avstyrkte Polismyndigheten den 
föreslagna ändringen av serveringstid till klockan 03.00. Polismyndigheten menade då att 
om det påbörjas bråk av något slag inträffar detta oftast då nattklubben stänger. Bråken 
fortsätter sedan oftast till den nattöppna korvkiosken där många samlas efter besöket på 
restaurangen/nattklubben. 
 
Vidare menade Polismyndigheten att om serveringstiden utökas till 03.00 kommer de 
närboendestörningar som nu finns runt restauranger/nattklubbar, korvkiosker vid 02-
tiden att senareläggas. De korvkiosker som idag finns öppna kommer också att senarelägga 
sina sluttider och bidra med senare närboendestörningar.  
 
Beträffande polisverksamheten kommer den också att påverkas negativt med senare 
sluttider för flera poliser ute i polisområdena. Poliserna kommer heller inte att kunna 
finnas ute tidigt på kvällarna i förebyggande syfte för att stävja de problem som finns.  
Samråd har skett med kommunpolisen som uppger att Polismyndigheten i dag har samma 
uppfattning i frågan som år 2012 och man avstyrker även nu en förlängd serveringstid.  
Socialnämnden yttrade sig i frågan år 2012 och avstyrkte då en förlängd serveringstid med 
följande motivering:  
 
Av Karlshamns kommuns alkohol- och drogpolitiska program framgår att Karlshamns 
övergripande alkohol- och drogpolitiska mål är att minska alkoholens medicinska och 
sociala skadeverkningar. I programmet konstateras att det för att uppnå målet krävs 
insatser av tillgänglighets- och efterfrågebegränsande karaktär som påverkar 
kommuninvånarnas attityder, värderingar och vanor.  
 
Socialnämnden menar att motionens förslag om förlängda serveringstider står i direkt 
motsatsförhållande till det alkohol- och drogpolitiska programmets intentioner då 
tillgängligheten snarare ökar än begränsas. Socialnämndens uppdrag består bland annat i 
att främja folkhälsan genom att motverka och förebygga missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Socialnämnden är av den bestämda uppfattningen att längre -�316�-
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öppethållande och serveringstid kan leda till ökad alkoholkonsumtion vilket i sin tur 
innebär ökad risk för alkoholrelaterade problem för individen, för familjen och för 
samhället. 
 
Samråd har skett med socialnämndens ordförande som uppger att nämnden i dag har 
samma uppfattning i frågan som år 2012 och man avstyrker även nu en förlängd 
serveringstid. 
 
I alkoholforskningsrapporten ”Alkoholen och samhället” utgiven av IOGT-NTO och Svenska 
Läkaresällskapet 2013 tas frågan om sena öppettider påverkar förekomsten av våld upp: 
Sambandet mellan alkohol och våld är välkänt. I Sverige och Norden kan en majoritet av 
våldsbrotten kopplas till alkohol. År 2011 inträffade ca 450 000 misshandelsfall i Sverige 
och i omkring 65 procent av fallen uppger den som blivit utsatt för misshandel att 
gärningspersonen varit alkoholpåverkad. Restauranger och barer drar till sig mycket folk 
och utgör så kallade ”hot spots” för våld, men omfattningen av våld varierar kraftigt mellan 
olika uteställen. Tidigare studier har visat att ökat våld kring restauranger och uteställen är 
knutet till ökad alkoholförsäljning. Antingen genom ökning av antalet gäster eller genom 
ökning av varje gästs alkoholkonsumtion. En annan förklaring till det ökade våldet kan vara 
restaurangers och barers öppettider. Sena öppettider leder till att gästernas 
berusningsgrad stiger. När barer och restauranger stänger sent väljer också en del 
människor att sitta hemma och dricka innan de går ut. På så sätt stiger även deras 
berusningsgrad och sannolikheten ökar för att de ska bli inblandade i våld på eller kring 
barer och restauranger. 
 
En norsk studie har tittat närmare på vilka effekter förändrade öppettider fick på våldet i 
18 norska städer mellan år 2000 och 2010. De uteställen som ingick i studien hade samtliga 
öppet till mellan kl 01.00 och 03.00. I tio städer begränsades öppettiderna, i tre städer 
förlängdes de och i fem städer förlängdes öppettiderna först för att sedan begränsas. 
Förändringarna i öppettider var mellan en halvtimme och två timmar. Resultatet visade att 
en timme extra öppet på natten resulterade i en ökning av polisanmälda misshandelsfall 
med 16 procent, vilket motsvarar en ökning med fem misshandelsfall per 100 000 
invånare. Effekten var symmetrisk, det vill säga när öppettiderna begränsades minskade 
antalet misshandelsfall i samma utsträckning som de ökade när man förlängde 
öppettiderna. 
 
Kommunkansliet, socialnämnden och Polismyndigheten anser att motionen bör avslås med 
hänvisning till ovanstående redovisning. Frågan har tidigare utretts och det har i dagsläget 
inte framkommit något som förändrar myndigheternas ställningstagande i frågan. 
 
Bilagor 
 
1 Motion serveringstillstånd (M).docx 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen avslås  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Per-Ola Mattsson (S) yrkande mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Per-Ola Mattsson (S) yrkande. -�317�-
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Motion om förlängt serveringstillstånd på fredagar och lördagar i Karlshamn 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
I motion daterad 2015-03-27 har Elin Petersson (M) föreslagit att Karlshamns kommun 
under ett år ska utöka serveringstiden till kl. 03.00 på fredagar och lördagar för samtliga 
restauranger och pubar i kommunen, om ägarna så önskar. Vidare förslås i motionen att 
utfallet efter ett år ska utvärderas och beslut fattas om en eventuell permanent utökning av 
serveringstiden. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen (kommunkansliet) 
för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med kommunpolisen. Frågan har utretts av 
kommunkansliet tidigare, senast hösten 2012.  
 
I sitt yttrande till den tidigare utredningen 2012 avstyrkte Polismyndigheten den 
föreslagna ändringen av serveringstid till klockan 03.00. Polismyndigheten menade då att 
om det påbörjas bråk av något slag inträffar detta oftast då nattklubben stänger. Bråken 
fortsätter sedan oftast till den nattöppna korvkiosken där många samlas efter besöket på 
restaurangen/nattklubben. 
 
Vidare menade Polismyndigheten att om serveringstiden utökas till 03.00 kommer de 
närboendestörningar som nu finns runt restauranger/nattklubbar, korvkiosker vid 02-
tiden att senareläggas. De korvkiosker som idag finns öppna kommer också att senarelägga 
sina sluttider och bidra med senare närboendestörningar.  
 
Beträffande polisverksamheten kommer den också att påverkas negativt med senare 
sluttider för flera poliser ute i polisområdena. Poliserna kommer heller inte att kunna 
finnas ute tidigt på kvällarna i förebyggande syfte för att stävja de problem som finns.  
Samråd har skett med kommunpolisen som uppger att Polismyndigheten i dag har samma 
uppfattning i frågan som år 2012 och man avstyrker även nu en förlängd serveringstid.  
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Socialnämnden yttrade sig i frågan år 2012 och avstyrkte då en förlängd serveringstid med 
följande motivering:  
 
Av Karlshamns kommuns alkohol- och drogpolitiska program framgår att Karlshamns 
övergripande alkohol- och drogpolitiska mål är att minska alkoholens medicinska och 
sociala skadeverkningar. I programmet konstateras att det för att uppnå målet krävs 
insatser av tillgänglighets- och efterfrågebegränsande karaktär som påverkar 
kommuninvånarnas attityder, värderingar och vanor.  
 
Socialnämnden menar att motionens förslag om förlängda serveringstider står i direkt 
motsatsförhållande till det alkohol- och drogpolitiska programmets intentioner då 
tillgängligheten snarare ökar än begränsas. Socialnämndens uppdrag består bland annat i 
att främja folkhälsan genom att motverka och förebygga missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Socialnämnden är av den bestämda uppfattningen att längre 
öppethållande och serveringstid kan leda till ökad alkoholkonsumtion vilket i sin tur 
innebär ökad risk för alkoholrelaterade problem för individen, för familjen och för 
samhället. 
 
Samråd har skett med socialnämndens ordförande som uppger att nämnden i dag har 
samma uppfattning i frågan som år 2012 och man avstyrker även nu en förlängd 
serveringstid. 
 
I alkoholforskningsrapporten ”Alkoholen och samhället” utgiven av IOGT-NTO och Svenska 
Läkaresällskapet 2013 tas frågan om sena öppettider påverkar förekomsten av våld upp: 
Sambandet mellan alkohol och våld är välkänt. I Sverige och Norden kan en majoritet av 
våldsbrotten kopplas till alkohol. År 2011 inträffade ca 450 000 misshandelsfall i Sverige 
och i omkring 65 procent av fallen uppger den som blivit utsatt för misshandel att 
gärningspersonen varit alkoholpåverkad. Restauranger och barer drar till sig mycket folk 
och utgör så kallade ”hot spots” för våld, men omfattningen av våld varierar kraftigt mellan 
olika uteställen. Tidigare studier har visat att ökat våld kring restauranger och uteställen är 
knutet till ökad alkoholförsäljning. Antingen genom ökning av antalet gäster eller genom 
ökning av varje gästs alkoholkonsumtion. En annan förklaring till det ökade våldet kan vara 
restaurangers och barers öppettider. Sena öppettider leder till att gästernas 
berusningsgrad stiger. När barer och restauranger stänger sent väljer också en del 
människor att sitta hemma och dricka innan de går ut. På så sätt stiger även deras 
berusningsgrad och sannolikheten ökar för att de ska bli inblandade i våld på eller kring 
barer och restauranger. 
 
En norsk studie har tittat närmare på vilka effekter förändrade öppettider fick på våldet i 
18 norska städer mellan år 2000 och 2010. De uteställen som ingick i studien hade samtliga 
öppet till mellan kl 01.00 och 03.00. I tio städer begränsades öppettiderna, i tre städer 
förlängdes de och i fem städer förlängdes öppettiderna först för att sedan begränsas. 
Förändringarna i öppettider var mellan en halvtimme och två timmar. Resultatet visade att 
en timme extra öppet på natten resulterade i en ökning av polisanmälda misshandelsfall 
med 16 procent, vilket motsvarar en ökning med fem misshandelsfall per 100 000 
invånare. Effekten var symmetrisk, det vill säga när öppettiderna begränsades minskade 
antalet misshandelsfall i samma utsträckning som de ökade när man förlängde 
öppettiderna. 
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Kommunkansliet, socialnämnden och Polismyndigheten anser att motionen bör avslås med 
hänvisning till ovanstående redovisning. Frågan har tidigare utretts och det har i dagsläget 
inte framkommit något som förändrar myndigheternas ställningstagande i frågan. 
 
 
Bilagor 
 
1 Motion serveringstillstånd (M).docx 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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Motion angående förlängt serveringstillstånd på fredagar och 

lördagar i Karlshamn 

Vi strävar ständigt efter lösningar som gör kommunen mer attraktiv. För många unga är 

serveringstillståndsreglerad verksamhet viktiga sociala mötesplatser. En stor del av kraften 

som driver kommunens utveckling är unga människor som väljer att stanna i Karlshamn efter 

gymnasiet eller de som flyttar hit, för jobb eller för studier. Att fler ungdomar väljer 

Karlshamn som sitt hem är viktigt. 

Nattlivets betydelse för fortsatt tillväxt är stor. Nattlivet är en viktig social mötesplats och 

nöjesplats, men också en viktig arbetsplats. Krogar och nattklubbar är precis som restauranger 

viktiga första arbetsplatser för många unga. Att stärka denna viktiga sektor möjliggör fler 

arbetade timmar och nya jobb som skapar möjligheter för ungdomar att få sin första merit och 

löneutbetalning, men också den viktiga sociala gemenskapen ett arbete medför. Med fler 

arbetade timmar i kommunen kan vi satsa mer på skolan, vården och omsorgen. 

Om Karlshamn ska ha kraft att växa till en större kommun måste vi vara en attraktiv stad med 

mötesplatser som möter efterfrågan och att ha en arbetsmarknad som ger fler ungdomar 

chansen att få ett jobb. 

 

Med hänvisning till det som anförts ovan föreslår jag kommunfullmäktige besluta 

Att
1
 Under ett års period förlänga serveringstillståndet av alkohol för samtliga 

restauranger och pubar i Karlshamns kommun under fredagar och lördagar till 

klockan 03.00 om ägarna så önskar 

Att
2
 Efter ett år utvärdera utfallet och fatta beslut om ett eventuellt permanent 

serveringstillstånd av alkohol under fredagar och lördagar till klockan 03.00 

 

 

Elin Petersson 

Kommunfullmäktigeledamot (M) 

2015-03-26 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, inkommen 2015-01-30, att möjligheten 
att utöka tiden för vanlig torghandel fram till och med tidpunkten för övriga affärers 
stängningstidpunkter undersöks och att möjligheten för hantverkare och lokala 
småproducenter att från den så kallade ”Äggaraden”, eller annan ledig torgarea, bedriva 
handel alla dagar från kl 08.00 till och med tidpunkten för övriga affärers 
stängningstidpunkter undersöks. 
 
Motionen har av kommunstyrelsens arbetsutskott remitterats till kommunstyrelsen 
(kommunkansliet) för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med avdelningen för tillväxt och utveckling.  
Det har nyligen sammansatts en arbetsgrupp som består, förutom av tjänstepersoner från 
kommunen, av representanter från Centrumföreningen och torghandlarna. Gruppen ska 
arbeta fram förslag på utformning och innehåll utifrån den medborgarenkät som 
genomfördes hösten 2015. Tiderna för torghandeln bör ingå som en del i den aktuella 
arbetsgruppens arbete. Kommunkansliet och avdelningen för tillväxt och utveckling anser 
därför att motionen kan bifallas med hänvisning till att motionens intentioner uppfylls i 
och med att en arbetsgrupp tillsatts för att utreda torgets framtida utformning och innehåll. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om torghandel MP Sara Möllergren.docx 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, inkommen 2015-01-30, att möjligheten 
att utöka tiden för vanlig torghandel fram till och med tidpunkten för övriga affärers 
stängningstidpunkter undersöks och att möjligheten för hantverkare och lokala 
småproducenter att från den så kallade ”Äggaraden”, eller annan ledig torgarea, bedriva 
handel alla dagar från kl 08.00 till och med tidpunkten för övriga affärers 
stängningstidpunkter undersöks. 
 
Motionen har av kommunstyrelsens arbetsutskott remitterats till kommunstyrelsen 
(kommunkansliet) för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med avdelningen för tillväxt och utveckling.  
Det har nyligen sammansatts en arbetsgrupp som består, förutom av tjänstepersoner från 
kommunen, av representanter från Centrumföreningen och torghandlarna. Gruppen ska 
arbeta fram förslag på utformning och innehåll utifrån den medborgarenkät som 
genomfördes hösten 2015. Tiderna för torghandeln bör ingå som en del i den aktuella 
arbetsgruppens arbete. Kommunkansliet och avdelningen för tillväxt och utveckling anser 
därför att motionen kan bifallas med hänvisning till att motionens intentioner uppfylls i 
och med att en arbetsgrupp tillsatts för att utreda torgets framtida utformning och innehåll. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om torghandel MP Sara Möllergren.docx 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19 104 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 102 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Motion om utökad tid för torghandeln 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, inkommen 2015-01-30, att möjligheten 
att utöka tiden för vanlig torghandel fram till och med tidpunkten för övriga affärers 
stängningstidpunkter undersöks och att möjligheten för hantverkare och lokala 
småproducenter att från den så kallade ”Äggaraden”, eller annan ledig torgarea, bedriva 
handel alla dagar från kl 08.00 till och med tidpunkten för övriga affärers 
stängningstidpunkter undersöks. 
 
Motionen har av kommunstyrelsens arbetsutskott remitterats till kommunstyrelsen 
(kommunkansliet) för beredning och yttrande.  
 
Kommunkansliet har berett ärendet i samråd med avdelningen för tillväxt och utveckling.  
Det har nyligen sammansatts en arbetsgrupp som består, förutom av tjänstepersoner från 
kommunen, av representanter från Centrumföreningen och torghandlarna. Gruppen ska 
arbeta fram förslag på utformning och innehåll utifrån den medborgarenkät som 
genomfördes hösten 2015. Tiderna för torghandeln bör ingå som en del i den aktuella 
arbetsgruppens arbete. Kommunkansliet och avdelningen för tillväxt och utveckling anser 
därför att motionen kan bifallas med hänvisning till att motionens intentioner uppfylls i 
och med att en arbetsgrupp tillsatts för att utreda torgets framtida utformning och innehåll. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om torghandel MP Sara Möllergren.docx 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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Motion om torghandel – för ett levande torg      

 

Till kommunfullmäktige Karlshamn 

Bakgrund 

I Karlshamn finns en blomstrande torghandel på del av Stortorget mitt i stadens centrum, sex dagar i 

veckan året runt. Karlshamns kommun tillhandahåller 34 platser för torghandel och storleken på dessa 

varierar mellan 24-35 kvm. Varje plats är numrerad och gatsten i en mörkare nyans markerar var 

platserna börjar och slutar.  

 

Samtliga torgplatser innehas med avtal om nyttjanderätt som löper per halvår. Efter klockan 8.00 varje 

morgon är man välkommen att i mån av tillgång nyttja de platser som är lediga, detta behöver inte 

anmälas och plats kan ej heller bokas i förväg utan det är först till kvarn som gäller.  

 

En torgvakt tar upp betalning på plats. En plats kostar 200 kronor per dag, i mån av tillgång går det 

även att få tillgång till el mot en extra avgift.  

 

Försäljning får ske måndag-fredag mellan kl. 7-15 och lördag eller helgaftnar kl. 7-14. Varor och 

redskap ska vara bortförda senast klockan 16.00 på vardagar och klockan 15.00 på lördagar och 

helgaftnar.  

 

Plats 29-34, den så kallade "äggaraden", får endast begagnas på fredagar och lördagar. 

Ytterligare information finns i de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. 

 

 Publicerat: 2014-09-22 av annette.sandberg@karlshamn.se 

Källa: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Bo/Trafik-gator-och-torg/Torghandel/ 

 

Hantverk och närodlat 

Idag har vi ett fint och levande torg men vi i MP anser att detta kan bli ännu bättre. Vi tänker oss att att 

det finns torghandlare som skulle kunna tänka sig att bedriva handel längre tid än vad som hittills varit 

möjligt. Då kunde de kanske också ha fler anställda.  

Vi tror också att det finns små producenter av både grönsaker, förädlade varor och hantverk som skulle 

kunna begagna Äggaraden oftare om tiden var mer generös. Därför yrkar vi: 

 

Yrkande 

1. Att undersöka möjligheten att utöka tiden för vanlig torghandel fram till och med tidpunkten 

för övriga affärers stängningstidpunkter. 

2. Att undersöka möjligheten för hantverkare och lokala småproducenter att från den så kallade 

”Äggaraden”, eller annan ledig torgarea, bedriva handel alla dagar från kl.8.00  till och med 

tidpunkten för övriga affärers stängningstidpunkter. 

 

 

Sara Månsson Möllergren MP, Karlshamn 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Thurén (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) förestår i motion daterad  
2015-11-27 att Karlshamns kommun på prov inför nolltaxa för kollektivtrafiken inom 
kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade så sent som 2016-02-15, efter en motion från Jens 
Henningsson (V) och Monica Andersson (V), att Karlshamns kommun ska utreda 
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen bör belysa, 
utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som avgiftsfri 
kollektivtrafik skulle innebära.  
 
Uppdraget ligger väl i linje med kommunprogrammet som antagits för mandatperioden. 
Där lyfts utvecklingen av kollektivtrafiken upp som en viktig faktor både för tillväxten och 
miljön. 
 
Att, såsom motionen föreslår, införa en provperiod med gratis bussresor, utan att veta de 
ekonomiska konsekvenserna för kommunen, torde inte vara förenligt med 
kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning, varför motionen med 
hänvisning till redan beslutat uppdrag bör motionen avslås alternativt kunna anses 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om nolltaxa för busstrafik inom Karlshamns kommun 
2 Protokollsutdrag Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till motionen 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebring (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Thurén (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) förestår i motion daterad  
2015-11-27 att Karlshamns kommun på prov inför nolltaxa för kollektivtrafiken inom 
kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade så sent som 2016-02-15, efter en motion från Jens 
Henningsson (V) och Monica Andersson (V), att Karlshamns kommun ska utreda 
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen bör belysa, utöver 
de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som avgiftsfri 
kollektivtrafik skulle innebära.  
 
Uppdraget ligger väl i linje med kommunprogrammet som antagits för mandatperioden. Där 
lyfts utvecklingen av kollektivtrafiken upp som en viktig faktor både för tillväxten och miljön. 
 
Att, såsom motionen föreslår, införa en provperiod med gratis bussresor, utan att veta de 
ekonomiska konsekvenserna för kommunen, torde inte vara förenligt med kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning, varför motionen med hänvisning till redan 
beslutat uppdrag bör motionen avslås alternativt kunna anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om nolltaxa för busstrafik inom Karlshamns kommun 
2 Protokollsutdrag Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till motionen 
Anders Englesson (MP) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen kan anses besvarad. 
  
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Anders Englesson (MP) mfl yrkande mot Magnus Gärdebring (M) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Anders Englesson (MP) mfl yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Anders Thurén och Sara Månsson Möllergren  
Kommunstyrelsen 
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Motion om nolltaxa för busstrafik inom Karlshamns kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Thurén (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) förestår i motion daterad  
2015-11-27 att Karlshamns kommun på prov inför nolltaxa för kollektivtrafiken inom 
kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade så sent som 2016-02-15, efter en motion från Jens 
Henningsson (V) och Monica Andersson (V), att Karlshamns kommun ska utreda 
förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Utredningen bör belysa, utöver 
de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och nackdelar som avgiftsfri 
kollektivtrafik skulle innebära.  
 
Uppdraget ligger väl i linje med kommunprogrammet som antagits för mandatperioden. Där 
lyfts utvecklingen av kollektivtrafiken upp som en viktig faktor både för tillväxten och miljön. 
 
Att, såsom motionen föreslår, införa en provperiod med gratis bussresor, utan att veta de 
ekonomiska konsekvenserna för kommunen, torde inte vara förenligt med kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning, varför motionen med hänvisning till redan 
beslutat uppdrag bör motionen avslås alternativt kunna anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om nolltaxa för busstrafik inom Karlshamns kommun 
2 Protokollsutdrag Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Anders Thurén och Sara Månsson Möllergren  
Kommunstyrelsen 
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Jens Odevall  
Administrativ chef  
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miljöpartiet
de gröna x

Motion

angående nolltaxa för busstrafik inom Karlshamns kommun

Den rödgröna regeringen ärvde en målsättning från alliansen för mindre utsläpp i trafiken inklusive en

fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Och  2050  skall hela det svenska samhället vara klimatneutralt.

Detta innebär att biltrafiken måste minska  och  samhället måste utvecklas i den inriktningen.

I  utredningen "Fossiloberoende fordonsflotta" (wwwregeringense) frainliölls ett transportsnålt samhälle

som centralt. Det handlar således om att skapa nya resvanor genom satsningar på kollektivtrafik liksom

bättre cykel- och gångbanor. Det finns därför numera möjlighet för kommuner att ansöka till regeringen

gällande pengar till utbyggd kollektivtrafik förutsatt att byggandet sker  på  ett hållbart sätt.

Hållbar mobilitet handlar om att lösa stadens transporter på ett bra sätt, att bygga ut kollektivtrafiken så

att den blir bekväm för invånarna att använda sig av. Detta innebär minskad användning av bilar som gör

det lättare för bland annat barn och ungdomar att cykla till skolan. Miljönyttan av detta blir minskade

koldioxidutsläpp men även minskade mängd luftföroreningar (avgaser/partiklar). Hälsoeffekterna är

uppenbara med minskat stillasittande  och  mindre luftföroreningar. Det bör inte vara svårt att planera

städerna så att det blir enklare att gå, cykla  och  åka kollektivti framtiden. Forskare menar att vi i

framtiden inte kommer att äga egna fordon i städerna.

Detta sammantaget har inneburit att det idag finns ett stort antal städer runtom i världen som har infört

nolltaxa inom allmänna kommunikationer, och  det har bildats ett nätverk

(wwwfarefreepublictransport.com). Nätverket omfattar  27  länder  och  ca 95 städer ingår för närvarande.

Även svenska städer ingår i nätverket, och  det mest kända exemplet är Avesta.

IAvesta kommun bor det drygt 20.000 invånare och kommunen är således storleksinässigt jämförbart

med Karlshamn. Avesta införde nolltaxa under  2012  på försök under ca 2 år, efter att man förstjämfört

olika kostnader för busstrafiken. De beräknade att den ökade kostnaden för avgiftsfri busstrafik enbart var

22.O00:-jän1fört med kostnaden för avgiftsbelagd trafik. Nolltaxan gällde enbart den lokala busstrafiken

samt tätortstrañk  och  ej den regionala trafiken.  I  slute av 2013 gjorde man en utvärdering

(wwwdalatrafik. se) och kom fram till att bussresandet hade ökat med 80%, samt att koldioxidutsläppen

minskat med 40 ton. Drygt 100.000 bilresor/är hade ersatts av bussresor.

Andra kommuner i Sverige som har infört nolltaxa är: Gällivare, Hallstahammar/ Surahammar,

Jokkmokk, Kiruna, Kristinehamn, Ockelbo, Älvsbyn och Övertorne (wwwdalatrafikse rapport från

Ramböll)

Som en jämförelse kan nämnas att kostnaderna för den kommunala busstrafiken i Karlshamn under  2014

har beräknats till ca  19  miljoner, varav direkta biljettintäkter motsvaras av ca  4  miljoner (info från Sören

Bergerland, Länstrafiken i Blekinge).
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Att införa nolltaxa på försök i Karlshamn skulle förhoppningsvis visa på ett ökat bussresande och

minskade koldioxidutsläpp från en minskad biltrafik.

Genom ett sådant beslut skulle Karlshamn visa att kommunen vill vara ett modellområde for hållbar

utveckling!

Vi skulle därigenom också visa att vi tar vårt medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Biosfärområde

Blekinge Arkipelag på allvar.

Mot denna bakgrund föreslår Miljöpartiet att Karlshamns kommun på prov inför nolltaxa för

kollektivtrafiken inom kommunen.

Karlshamn  201510 27

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

Anders Thuren Sara Månsson Möllergren
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-02-15 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Rådhussalen, klockan 17:00 – 20:10, med ajournering mellan 18:30-18:50. 

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson Vice Ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Vice Ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Suzanne Svensson Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Maja Lingerud Sorinder Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Petrus Eriksson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Leif Håkansson (S) tjg för Sara Sakhnini (S) 
Ingrid Hagberg-Hake (S) tjg för Kerstin Gustafson (S) 
Mano Hakimy (S) tjg för Henrik Hult (S) 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-02-15 

sid 2 av 4 

 

Inger Löfblom Sjöberg(S)tjg för  Tobias Folkesson (S) 
Roland Ohlsson (S) tjg för Johnny Persson (S) 
Carl-Eric Birgersson (M) tjg för Marco Paulsson (M) 
Britt Kilsäter (M) tjg för Per Erlandsson (M) 
Anders Thurén (MP) tjg för Sara Månsson-Möllergren (MP) 
Ingrid Ågård (MP) tjg för Johanna Karlsson (MP) 
Bo Bogheim (SD) tjg för Anna Wihlstrand (SD) 
Karin Johansson (V) tjg för Monica Andersson (V) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Anneli Bengtsson (S), Fredrik Nilsson (S), Siri Näslund (S), Ingvar Andersson 
(S), Katrin Johansson (S), Patrik Engström (S), Lena Häggblad (C) Bodil 
Ericsson (L) och Marie Brodén (L). 

Övriga: Daniel Wäppling, förvaltningschef SHBF, § 1 
 

 

 

Utses att justera: Anki Hansson (S) och Paul Hedlund (L)  

Paragrafer: §§ 1 - 28 

Justeringsdatum:  2016-02-19 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Ann Åstrand  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

 Anki Hansson (S) Paul Hedlund (L) 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2016-02-15   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-02-19 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-14 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________________ 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-02-15 

sid 3 av 4 

 
§ 10 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik 2015/1339 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) föreslår i motion, daterad 2015-02-26, att 
Karlshamns kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. 
 
Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, de ekonomiska för- och 
nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära. 
 
Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i 
trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den 
upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken. 
Karlshamns kommun finansierar årligen kollektivtrafiken med ca 24 mnkr via ägarbidrag mm. 
Sammantaget betalar, enligt Blekingetrafiken, kommunerna och landstinget hälften av 
kostnaderna för kollektivtrafiken.  
 
Det nyligen antagna trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge under perioden 2016-2019 har 
en hög ambitionsnivå med många satsningar för ett ökat kollektivtrafikutbud. Dessa satsningar 
måste, liksom ett eventuellt införande av avgiftsfri kollektivtrafik, prioriteras inom kommunens 
allt trängre budgetramar.  
 
I kommunprogrammet som antagits för mandatperioden lyfts utvecklingen av kollektivtrafiken 
upp som en viktig faktor både för tillväxten och miljön.  
 
Med hänvisning till ovanstående kan motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik – Jens Henningsson (V) och Monica Andersson (V) 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-02, § 25. 
 

Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), med instämmande av Jens Henningsson (V), Gertrud Ivarsson (C), Görgen 
Lennartsson (SD) och Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Magnus Gärdebring (M), med instämmande av Elin Petersson (M), yrkar avslag på motionen. 
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PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
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sid 4 av 4 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Per-Ola Mattssons (S) och 
Magnus Gärdebrings (M) yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller Per-Ola 
Mattssons (S) yrkande om bifall till motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anna Kälvestam (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2015-12-30 föreslagit 
att ett funktionsstödsråd inrättas med bred politisk förankring.  
 
Kommunstyrelsen beslutade så sent som 2016-02-02 att inrätta ett råd för 
funktionsnedsatta. Beslutet kom efter överläggningar, som pågått under sommaren och 
hösten 2015, med handikapporganisationerna i Karlshamn. Det nya rådet är ett organ för 
samråd och ömsesidig information avseende övergripande planeringsfrågor som berör de 
funktionsnedsattas villkor samt på strategisk nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar som särskilt berör funktionsnedsatta. Rådet utgörs av representanter från 
föreningen handikappföreningarna i Karlshamn och representanter för kommunstyrelsen 
inklusive ledamöter från oppositionen. 
 
Med anledning av tidigare fattat beslut om att inrätta ett råd för funktionsnedsatta bör 
motionen kunna anses behandlad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion Funktionsstödsråd.pdf 
2 Protokollsutdrag Inrättande av kommunalt råd för funktionsnedsatta 
3 Reglemente för rådet för funktionsnedsatta 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anna Kälvestam (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2015-12-30 föreslagit 
att ett funktionsstödsråd inrättas med bred politisk förankring.  
 
Kommunstyrelsen beslutade så sent som 2016-02-02 att inrätta ett råd för 
funktionsnedsatta. Beslutet kom efter överläggningar, som pågått under sommaren och 
hösten 2015, med handikapporganisationerna i Karlshamn. Det nya rådet är ett organ för 
samråd och ömsesidig information avseende övergripande planeringsfrågor som berör de 
funktionsnedsattas villkor samt på strategisk nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar som särskilt berör funktionsnedsatta. Rådet utgörs av representanter från 
föreningen handikappföreningarna i Karlshamn och representanter för kommunstyrelsen 
inklusive ledamöter från oppositionen. 
 
Med anledning av tidigare fattat beslut om att inrätta ett råd för funktionsnedsatta bör 
motionen kunna anses behandlad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion Funktionsstödsråd.pdf 
2 Protokollsutdrag Inrättande av kommunalt råd för funktionsnedsatta 
3 Reglemente för rådet för funktionsnedsatta 
 
Beslutet skickas till 
 
Anna Kälvestam och Emanuel Norén 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-04-01 Dnr: 2016/45 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19 106 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 104 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Motion om inrättande av ett kommunalt funktionsstödsråd 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anna Kälvestam (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2015-12-30 föreslagit 
att ett funktionsstödsråd inrättas med bred politisk förankring.  
 
Kommunstyrelsen beslutade så sent som 2016-02-02 att inrätta ett råd för 
funktionsnedsatta. Beslutet kom efter överläggningar, som pågått under sommaren och 
hösten 2015, med handikapporganisationerna i Karlshamn. Det nya rådet är ett organ för 
samråd och ömsesidig information avseende övergripande planeringsfrågor som berör de 
funktionsnedsattas villkor samt på strategisk nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar som särskilt berör funktionsnedsatta. Rådet utgörs av representanter från 
föreningen handikappföreningarna i Karlshamn och representanter för kommunstyrelsen 
inklusive ledamöter från oppositionen. 
 
Med anledning av tidigare fattat beslut om att inrätta ett råd för funktionsnedsatta bör 
motionen kunna anses behandlad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion Funktionsstödsråd.pdf 
2 Protokollsutdrag Inrättande av kommunalt råd för funktionsnedsatta 
3 Reglemente för rådet för funktionsnedsatta 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Anna Kälvestam och Emanuel Norén  
 
 
Jens Odevall 
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Administrativ chef 
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Kommunalt Funktionsstödsråd 
Ett handikappvänligare samhälle blir ett bekvämare samhälle för alla. 
 
Motion 
30 december 2015 
Till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
Av Anna Kälvestam och Emanuel Norén (m) 
 
 
Handikapprådet i Karlshamn lades ner i smyg 2003 av Socialdemokraterna. Varken 
Handikaporganisationerna som satt i rådet eller den politiska oppositionen informerades. 
Istället skulle varje förvaltning organisera egna samarbetsorgan. Ett så kallat Boråd inrättades 
på Samhälsbyggnadsförvaltningen men i övrigt finns idag inga motsvarande konstruktioner på 
andra förvaltningar i kommunen. Detta är vi Moderater kritiska till. Vi har idag fungerande 
Pensionärsråd, Landsbygdsråd, Näringslivsråd och Moderaterna har också föreslagit ett 
Ungdomsråd. Vi tycker det är självklart att även den stora grupp medborgare i kommunen 
som har någon form av funktionsnedsättning ska få delaktighet och insyn. Ett 
Funktionsstödsråd, som det hellre bör kallas, skulle kunna ta sig an de åtgärder som måste 
vidtas för att öka tillgängligheten bland annat genom att: 
 
• Verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället 
• Ge funktionshindrade medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som 
berör dem. 
• Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i 
beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade. 
 
Myndigheten för delaktighet följer årligen upp hur kommuner arbetar med tillgänglighet. 
 
http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/kommun/fysisk/?selectedkommun=1082 
 

En gång om året skickas enkäter ut med frågor om tillgänglighetsarbete till kommunerna. 
Kommunuppföljningen genomförs på uppdrag av Regeringen och är en viktig del i den årliga 
uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen är frivillig och 
omfattar de sex områdena: 

• arbetsmarknad 
• utbildning 
• kultur 
• idrott 
• fysisk tillgänglighet 
• transport. 
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Resultaten från uppföljningen för 2015 visar att Karlshamn får underkänt på samtliga område. 
 

Karlshamns resultat 

Område Poäng (andel av max) 

Arbetsmarknad Enkät ej besvarad 

Fysisk tillgänglighet 45% 

Idrott 49% 

Kultur 46% 

Utbildning 29% 

Transport 63% 

 
Moderaterna konstaterar också att kommunens tillgänglighetsprogram bara gällde till och med 
2011.  
 
 
Med anledning av vad som ovan anförts förslår vi Kommunfullmäktige anger för 
Kommunstyrelsen som sin mening: 
 
 
Att ett Funktionsstödsråd inrättas med bred politisk förankring  
 
 
 
Anna Kälvestam (m) 
Emanuel Norén (m) 
 
 
Karlshamn dag som ovan 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-02-02 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:30 – 14:35  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Andreas Saleskog (S) tjg för Annika Westerlund (S) 
Lena Sandgren (S) tjg för Leif Håkansson (S) 
 
 

Närvarande 
ersättare: 

Bärthil Ottosson (M), Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S),  
Anna Kälvestam (M), Vivianne Andersson (S), Magnus Sandgren (M), 
Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD) Charlott Lorentzen (MP) 

Övriga: Göran Persson kommundirektör  
 

Utses att justera: Jan Bremberg  

Paragrafer: 1-29 

Justeringsdatum:  2016-02-03 

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

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Jan Bremberg 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-02-02 

sid 2 av 3 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2016-02-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-02-03 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-02-25 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-02-02 

sid 3 av 3 

 
§ 19 Inrättande av kommunalt råd för funktionsnedsatta 2016/208 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att inrätta ett kommunalt råd för funktionsnedsatta 
 
att godkänna förslaget till reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att utse två ledamöter i kommunala rådet 
för funktionsnedsatta. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag att inrätta ett råd för funktionsnedsatta, som är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen, har under sommaren och hösten 2015 utarbetats tillsammans med 
handikapporganisationerna i Karlshamn. Rådet ska vara ett organ för samråd och 
ömsesidig information avseende övergripande planeringsfrågor som berör de 
funktionsnedsattas villkor samt på strategisk nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar som särskilt berör funktionsnedsatta.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Reglemente för rådet för funktionsnedsatta 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen ”Handikappföreningarna i Karlshamn” 
Författningssamlingen 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m:  Lagakraftvunnet beslut 

Beslut:  

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kommunala rådet 

för funktionsnedsatta  

 

 

Reglemente för kommunala rådet för 

funktionsnedsatta (KRF) 
 

 

 

Syfte och uppgifter 
 

 KRF ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information avseende övergripande 

planeringsfrågor som berör de funktionsnedsattas villkor. 

 

 KRF ska på strategisk nivå ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar som 

särskilt berör funktionsnedsatta.  

 

 

Organisation och sammansättning 
 

KRF är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

 

Föreningen ”Handikappföreningarna i Karlshamn” ska erbjudas representation i KRF med 

maximalt 12 ledamöter. 

 

Utsedda ledamöter ska anmälas till KRF:s sekreterare. 

 

KRF ska förutom representanter från föreningen ”Handikappföreningarna i Karlshamn” bestå 

av: 

 

 Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens första och andra vice ordförande, 

vilka tillika ska vara ordförande och vice ordförande för KRF, samt två ledamöter som 

utses av kommunstyrelsen på förslag av oppositionspartierna. 

 

Karlshamns kommun svarar för sekreterarstöd till KRF. 

 

 

Arbetsformer 
 

KRF skall sammanträda minst fem gånger per år. Extra sammanträde skall hållas om KRF:s 

ordförande eller vice ordförande, eller mer än hälften av KRF:s ledamöter, begär det. 

 

Ärenden som ledamöter önskar aktualisera ska anmälas till KRF:s ordförande senast 14 dagar 

innan KRF:s sammanträde. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kommunala rådet 

för funktionsnedsatta  

 

 

 2 

 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till KRF:s ledamöter senast 7 dagar före 

KRF:s sammanträden. 

 

KRF har rätt att till sammanträde kalla berörda politiker och tjänstemän. 

 

Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande och en ledamot som utsetts av 

föreningen ”Handikappföreningarna i Karlshamn”. Protokollsutdrag skickas till dem som är 

berörda av besluten. Fullständiga protokoll skall delges ledamöter i KRF samt 

kommunstyrelsen. 

 

 

Ändringar av reglemente 
 

Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av KRF och kommunstyrelsen. 

 

 

Fastställelse 
 

Reglementet för Kommunala rådet för funktionsnedsatta skall fastställas av kommunstyrelsen. 

_______ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Tor Billing (SD) har i motion daterad 2015-11-20 föreslagit 
följande: 
 
att låta utreda om det kommunala vattnet är tillräckligt skyddat mot skadegörelse och 
sabotage med den hotbild som finns idag, samt 
att det nya kommunala vattenverket konstrueras så att det är skyddat mot skadegörelse 
och sabotage.  
 
Yttrande 
 
Dricksvatten är definitivt en av vårt samhälles mest tydliga sk ”samhällsviktiga 
verksamheter” och ”kritiska beroende” vilket i praktiken innebär att upphör tillgången så 
är förutsättningarna för en omfattande samhällskris påtaglig. Detta påstående är samtliga 
ansvariga myndigheter och andra aktörer i vårt samhälle helt överens om. 
 
Generellt när man resonerar skyddsåtgärder så värderar man det som ska skyddas mot 
sannolikhet för att något ska inträffa och dess konsekvens. Nästa steg blir att se hur man 
kan etablera olika skyddsåtgärder och vad dessa innebär för ekonomisk belastning, varpå 
man får väga de olika parametrarna mot varandra. Sannolikheten att Karlshamns 
dricksvattendistribution ska utsättas för ett terrorangrepp får i en sådan bedömning anses 
som mycket liten, baserat på historik och händelser i samhällen som motsvarar vårt. Det 
ska nämnas att det finns många andra mer eller mindre sannolika händelser som kan störa 
eller avbryta distributionen t ex olyckor, torka, algblomning, smittor i recipient-råvatten, 
strömbortfall mm. Se Karlshamns kommuns Risk och Sårbarhetsanalys (RSA) 2015-2018. 
 
Att hundra procent skydda och därmed garantera en så omfattande och allmän distribution 
som dricksvatten mot en motiverad ”terroraktion” får nog anses som omöjlig. Däremot ska 
verksamheten självklart kontinuerligt arbeta med att skydda sin produktion och 
distribution, vilken den gör. En del i grundskyddet av verksamheten är att den i stora delar 
är sekretesskyddad varför några detaljer om skyddsåtgärder inte kan redovisas i detta 
utlåtande. Verksamheten (va-enheten) arbetar tätt tillsammans med bl a Karlshamns 
kommuns säkerhets-/försäkringsansvarige och larmtekniker m fl för att säkra driften och 
förhindra avbrott mm. 
 
Flera mer och mindre ekonomiskt omfattande åtgärder för att förhindra störningar i 
verksamheten är pågående så som framtagande av ny reservvattentäkt, planering av nytt 
vattenverk, ny reservkraft till vattenverk, skalskydds- och larmöversyn av reservoarer 
samt rörnät mm.  
 
Övervägande 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
Verksamheten är väl medveten om och arbetar kontinuerligt med att stärka identifierade 
svagheter för att stärka skyddet mot skadegörelse och sabotage varför en särskild 
utredning ej anses nödvändig. 
 
I samband med projektering av nytt vattenverk kommer skyddet mot skadegörelse och 
sabotage att ingå som en given del i projektet varför en parallell särskild utredning ej anses 
nödvändig. 
 
Vid etablering av nytt vattenverk bör däremot ett aktivt ställningstagande till huruvida 
objektet ska utgöra skyddsobjekt eller inte tas.  
 
Övervägande har skett i samråd med förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-chefen och VA-ingenjören. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om ett tryggare vatten 
 
Yrkanden 
 
Tor Billing (SD) och Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tor Billings (SD) mfl yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-05-03 105 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Motion om ett tryggare vatten 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Tor Billing (SD) har i motion daterad 2015-11-20 föreslagit 
följande: 
 
att låta utreda om det kommunala vattnet är tillräckligt skyddat mot skadegörelse och 
sabotage med den hotbild som finns idag, samt 
att det nya kommunala vattenverket konstrueras så att det är skyddat mot skadegörelse 
och sabotage.  
 
Yttrande 
 
Dricksvatten är definitivt en av vårt samhälles mest tydliga sk ”samhällsviktiga 
verksamheter” och ”kritiska beroende” vilket i praktiken innebär att upphör tillgången så 
är förutsättningarna för en omfattande samhällskris påtaglig. Detta påstående är samtliga 
ansvariga myndigheter och andra aktörer i vårt samhälle helt överens om. 
 
Generellt när man resonerar skyddsåtgärder så värderar man det som ska skyddas mot 
sannolikhet för att något ska inträffa och dess konsekvens. Nästa steg blir att se hur man 
kan etablera olika skyddsåtgärder och vad dessa innebär för ekonomisk belastning, varpå 
man får väga de olika parametrarna mot varandra. Sannolikheten att Karlshamns 
dricksvattendistribution ska utsättas för ett terrorangrepp får i en sådan bedömning anses 
som mycket liten, baserat på historik och händelser i samhällen som motsvarar vårt. Det 
ska nämnas att det finns många andra mer eller mindre sannolika händelser som kan störa 
eller avbryta distributionen t ex olyckor, torka, algblomning, smittor i recipient-råvatten, 
strömbortfall mm. Se Karlshamns kommuns Risk och Sårbarhetsanalys (RSA) 2015-2018. 
 
Att hundra procent skydda och därmed garantera en så omfattande och allmän distribution 
som dricksvatten mot en motiverad ”terroraktion” får nog anses som omöjlig. Däremot ska 
verksamheten självklart kontinuerligt arbeta med att skydda sin produktion och 
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 2016-04-29 Dnr: 2015/4662 

 
 
distribution, vilken den gör. En del i grundskyddet av verksamheten är att den i stora delar 
är sekretesskyddad varför några detaljer om skyddsåtgärder inte kan redovisas i detta 
utlåtande. Verksamheten (va-enheten) arbetar tätt tillsammans med bl a Karlshamns 
kommuns säkerhets-/försäkringsansvarige och larmtekniker m fl för att säkra driften och 
förhindra avbrott mm. 
 
Flera mer och mindre ekonomiskt omfattande åtgärder för att förhindra störningar i 
verksamheten är pågående så som framtagande av ny reservvattentäkt, planering av nytt 
vattenverk, ny reservkraft till vattenverk, skalskydds- och larmöversyn av reservoarer 
samt rörnät mm.  
 
Övervägande 
Verksamheten är väl medveten om och arbetar kontinuerligt med att stärka identifierade 
svagheter för att stärka skyddet mot skadegörelse och sabotage varför en särskild 
utredning ej anses nödvändig. 
 
I samband med projektering av nytt vattenverk kommer skyddet mot skadegörelse och 
sabotage att ingå som en given del i projektet varför en parallell särskild utredning ej anses 
nödvändig. 
 
Vid etablering av nytt vattenverk bör däremot ett aktivt ställningstagande till huruvida 
objektet ska utgöra skyddsobjekt eller inte tas.  
 
Övervägande har skett i samråd med förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-chefen och VA-ingenjören. 
 
 
Bilagor 
 
1 Motion om ett tryggare vatten 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 

Ulf Melander 
Kris- och säkerhetssamordnare 
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Karlshamn 2015-11-20

Motion till Karlshamn  kommunfullmäktige

Angående ett tryggare vatten

Det ñnns psykiskt sjuka individer, människor som kan begå fasansfulla handlingar under depression

samt terrorister. I vilket fall som, så är en av våra idag självklaraste behov också ett av de

känsligaste, tillgången till friskt vatten.

Sverigedemokraterna vill se över säkerheten vid kommunens vattenverk och om verksamheten är

tillräckligt skyddad mot inbrott, skadegörelse och sabotage. Skulle ett gift spridas med vattnet

skulle detta kunna få förödande konsekvenser för kommunens medborgare.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att: låta utreda om det kommunala vattnet är tillräckligt skyddat mot skadegörelse och sabotage

med den hotbild  samfinns  idag.

Att: det nya kommunala vattenverket konstrueras sä det är skyddat mot skadegörelse och sabotage.

Tommy Strannemalm Tor Billing

Sverigedemokraterna Karlshamn Sverigedemokraterna Karlshamn

Gruppledare Ledamot
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Magnus Alfredsson (SD) och Mona Wettergren (SD) föreslår i 
motion daterad 2015-11-15 följande: 
att ge förskolorna direktiv om att inte köpa in mat med förhöjda värden av BPA, 
att vid köp av köksutrustning välja bort köksredskap som innehåller BPA, samt 
att vid inköp av leksaker välja bort de som innehåller BPA. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-23 att remittera ärendet till 
nämndens för barn, ungdom och skola samt tekniska nämnden för yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2016-04-20 att förorda avslag på motionen på grund av att 
utfasning av arbetsutrustning samt förpackningsmaterial innehållande spår av bisfenol A 
pågår redan 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola beslutade 2016-04-19 att ställa sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande vilket i korthet säger att det redan idag inte 
görs inköp av leksaker som innehåller Bisfenol A. 
 
Övervägande 
Med hänvisning till nämndernas svar bör motionen avslås då arbetet redan pågår.   
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till skolorna 
2 Protokollsutdrag Yttrande - motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till 

skolorna - Tommy Strannemalm (SD) m fl 
3 Protokollsutdrag Yttrande över motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A 

till skolorna 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Tor Billing (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tommy Strannemalm (SD) mfl yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Magnus Alfredsson (SD) och Mona Wettergren (SD) föreslår i 
motion daterad 2015-11-15 följande: 
att ge förskolorna direktiv om att inte köpa in mat med förhöjda värden av BPA, 
att vid köp av köksutrustning välja bort köksredskap som innehåller BPA, samt 
att vid inköp av leksaker välja bort de som innehåller BPA. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-23 att remittera ärendet till 
nämndens för barn, ungdom och skola samt tekniska nämnden för yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2016-04-20 att förorda avslag på motionen på grund av att 
utfasning av arbetsutrustning samt förpackningsmaterial innehållande spår av bisfenol A 
pågår redan 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola beslutade 2016-04-19 att ställa sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande vilket i korthet säger att det redan idag inte 
görs inköp av leksaker som innehåller Bisfenol A. 
 
Övervägande 
 
Med hänvisning till nämndernas svar bör motionen avslås då arbetet redan pågår.   
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till skolorna 
2 Protokollsutdrag Yttrande - motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till 

skolorna - Tommy Strannemalm (SD) m fl 
3 Protokollsutdrag Yttrande över motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A 

till skolorna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-05-10 Dnr: 2015/4663 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17 122 
Kommunstyrelsen 2016-05-31 126 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till skolorna 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Magnus Alfredsson (SD) och Mona Wettergren (SD) föreslår i 
motion daterad 2015-11-15 följande: 
att ge förskolorna direktiv om att inte köpa in mat med förhöjda värden av BPA, 
att vid köp av köksutrustning välja bort köksredskap som innehåller BPA, samt 
att vid inköp av leksaker välja bort de som innehåller BPA. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-23 att remittera ärendet till 
nämndens för barn, ungdom och skola samt tekniska nämnden för yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2016-04-20 att förorda avslag på motionen på grund av att 
utfasning av arbetsutrustning samt förpackningsmaterial innehållande spår av bisfenol A 
pågår redan 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola beslutade 2016-04-19 att ställa sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande vilket i korthet säger att det redan idag inte 
görs inköp av leksaker som innehåller Bisfenol A. 
 
Övervägande 
Med hänvisning till nämndernas svar bör motionen avslås då arbetet redan pågår.   
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till skolorna 
2 Protokollsutdrag Yttrande - motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till 

skolorna - Tommy Strannemalm (SD) m fl 
3 Protokollsutdrag Yttrande över motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A 

till skolorna 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-05-10 Dnr: 2015/4663 

 
 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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åk S: 'zu Fr".- ze'.':.a'uzzsi-'zvr.z

Karlshamn 2015-11-15

Motion till Karlshamn kommunfullmäktige

Angående ett inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till skolorna

I Sverige har användandet av Bisfenol A (BPA) i diverse produkter ökat de senaste årtionden. Sedan

några år tillbaka är det förbjudet med BPA tillexempel l nappflaskor. Idag så finns det BPA i mat som 'ar

paketerade på ett visst sätt oavsett om produkten är ekologisk eller inte. Det främsta exemplet är mat

som har förpackats i konservburkar där det kan förekomma upp till 840 mikrogram/ kg vilket kan
jämföras med  4  mikrogram per kilo kroppsvikt som är det tolerabla dagliga intaget för vuxna.

BPA är ett hormonstörande ämne som stör människans fortplantningsförmåga och förändrar

ämnesomsättningen av hormoner. Vid djurförsök har det konstaterats att BPA ökar risken för fetma

och cancer samt hos människor finns det ett samband med hjärt och kärlsjukdomar, missfall och

diabetes.

Referens och rapport:
https://wwwkemise/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapp0rt2_11_Bisfen0lA.pdf

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att: gefärrzéo/oma direktiv om att  inte  kåpa in /mzt I//erifl2'r/yo"/"(la värden av BPA

Alt:  vid köp av »éäzéxuimrtrzing uizyiz bar! kz'2)éxrez1'I/egg) mm imze/ui//er BPA

All:  viz! z'n,€ir]2 av /ekraker 12 'ya bon* de rom innehåller BPA

Tommy Strannemalm Magnus Alfredsson

Sverigedemokraterna Karlshamn Sverigedemokraterna Karlshamn

Gruppledare Ledamot

Mona Wettergren

Sverigedemokraterna Karlshamn

Ledamot
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-04-20 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15 – 16:30 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson V Ordf (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, S, 
tjänstgör för Ivo Akum, S 

  

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson, C, Mats Olausson, M, §§ 65-73, Catarina Flod, M, Bo 
Sandgren, S, Lennarth Malm, L 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, §§ 65-87, bitr 
gatuchef Jonas Johansson, §§ 65-72, utredningsingenjör 
Linnea Persson, §§ 65-73, trafikingenjör Per 
Ingströmer, §§ 65-72, samordnare/enhetschef kost 
Christina Svensson, §§ 74-79, markförvaltare Martin 
Einarsson, §§ 79-80, nämndsekreterare Gertrud 
Persson §§65-87 

 

 

Utses att justera: Magnus Dagmyr, S  

Paragrafer: §§ 65-87 

Justeringsdatum:  2016-04-26 

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

                                   Magnus Dagmyr 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-04-20 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-04-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-04-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-05-18 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
                         Gertrud Persson, nämndsekreterare 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-04-20 

sid 3 av 3 

 
§ 75 Yttrande – motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till skolorna – Tommy 
Strannemalm (SD) m fl 2015/4663 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förorda avslag på motionen på grund av att utfasning av arbetsutrustning samt 
förpackningsmaterial innehållande spår av bisfenol A pågår redan 
 
 
Sammanfattning 
En motion om inköpsstopp av mat som innehåller bisfenol A till skolorna har lämnats in till 
kommunfullmäktige av Tommy Strannemalm (SD)m fl. Tekniska nämnden har 2016-03-04 
fått motionen för yttrande. 
 
Kostenheten har redan under 2015 börjat fasa ut köksredskap och köksutrustning med 
bisfenol A. 
 
Enligt kostenhetens KRAV-certifiering får inga förpackningar innehållande bisfenol A 
köpas in från januari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Christina Svensson, enhetschef/samordnare kost daterad 2016-03-17 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef/samordnare kost Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-04-19 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 09:30 – 13.50 

Ajournering klockan 12.00-13.15 

Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Susanne Olsson Vice Ordförande (S) 
Qristina Ribohn Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Bengt-Olof Björck  Ledamot (S) §46-56 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Charlotta M Sjöqvist tjg för (M) Mona Wettergren 
Torgny Lindqvist §43-45 tjg för (S) Bengt-Olof Björck 
Kristin Lundberg tjg för (L) Kenneth Svanberg 
Sofi Wennerberg tjg för (MP) Rasmus Åkesson 
 

Närvarande 
ersättare: 

Sten Wijkander (S) §43-45, Richard Holmberg (M), Marin Ladan (M), 
Kenneth Svanberg (L) §45-56 

Övriga: Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Tf verksamhetschef Ingrid Stoltz §43-45 
Förskolechef Gunilla Svanberg §43-45 
Enhetschef Tommy Persson §43-45 
Personalföreträdare Martin Svensson 
Sekreterare Madelaine Forsberg 

 

 

Utses att justera: Magnus Sandgren (M)  

Paragrafer: §§43-56 

Justeringsdatum:  2016-04-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Madelaine Forsberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande …………………………………………………… 

Magnus Sandgren 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-04-19 

sid 2 av 4 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

barn, ungdom 
och skola 

  

Sammanträdesdatum: 2016-04-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-04-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-05-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
  

-�364�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-04-19 

sid 3 av 4 

 
§ 47 Yttrande över motion om inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till skolorna 
2015/4663 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande vad gäller inköp av 
leksaker och  
 
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

 
Nämnden för Barn, ungdom och skola har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått en 
motion för yttrande angående att vid inköp av leksaker välja bort de som innehåller BPA 
(Bisfenol A). Vad gäller den del av motionen som handlar om kosten besvaras den av 
kostenheten. 
 
I november 2015 fick all förskolepersonal i kommunen en fortbildning om ”Giftfri 
förskola”. Därefter följde inventering och sanering av hälsofarliga produkter på 
förskolorna. Alla äldre plastleksaker, plasttallrikar och plastmuggar har rensats ur. Det har 
också tagits bort elektronik i form av gamla mobiltelefoner och tangentbord.  
 
Upphandlingsmyndigheten har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett kravpaket som 
hjälper kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och 
hälsofarliga ämnen i förskolan. Det innebär att det är lättare att göra medvetna val och 
miljövänligare inköp.  
 

År 2011 trädde ett nytt leksaksdirektiv i kraft inom EU med skärpta kemikaliekrav för 
leksaker. Kemikaliekravet i direktivet började tillämpas den 20 juli 2013. Enligt 
leksaksdirektivet får leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för 
människors hälsa.  
 
Vid osäkerhet om varans innehåll: se nedan 
 
Begäran om information om ämnen i en vara 
Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ska du som tillverkar, importerar eller 
säljer en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av vissa ämnen lämna information om 
detta till konsumenter som begär det. Du ska lämna informationen kostnadsfritt. Det gäller 
ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen över vissa farliga kemikalier. Regeln 
finns i artikel 33 i Reach-förordningen (EU) nr 1907/2006.  
Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet. Den senaste versionen finns på den 
Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats: echa.europa.eu/sv/candidate-list-table.  
Att upprätta riktlinjer för giftfri förskola är en av BUS-nämndens insatser/aktiviteter för att 
uppnå nämndsmålet om att barn och unga utvecklas i attraktiva och ändamålsenliga 
förskolor och skolor med en hållbar livsmiljö och närmiljö. Detta nämndsmål baseras i sin 
tur på kommunfullmäktiges mål om att ha en ekologiskt hållbar verksamhet.  
 
Redan idag görs inga inköp av leksaker som innehåller Bisfenol A. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-04-19 

sid 4 av 4 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Yrkanden 
Ordförande Tobias Folkesson (S) yrkar att det förtydligas att den del av motionen som 
handlar om kosten besvaras av kostenheten. BUS-nämnden har endast fått i uppdrag att 
besvara den del som handlar om inköp av leksaker. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till yttrandet kan motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Thuren och Anders Englesson (MP) föreslår i motion daterad 2015-09-15) att 
kommunen installerar båtbottentvättar i kommunens hamnar och därmed gör det möjligt 
för båtägare att sluta måla sin båtbotten med giftiga bottenfärger! 
 
Kommunen planlägger nu området ute vid Sternö för att skapa möjligheter för en framtida 
Marina. Inom ramen för denna satsning bör kommunen säkerställa att det i någon form 
anläggs en båtbottentvätt och därmed tar ansvar för miljön. 
Som motionärerna skriver så finns det idag möjlighet att ansöka om LOVA-bidrag hos 
Länsstyrelsen, dessa bidrag kan endast sökas av kommuner och ideella föreningar, 
bidragsdelen är 50 procent och egen tid kan läggas in som medfinansiering. Om intresse 
finns från någon förening bistår gärna kommunen med hjälp med ansökan och på så vis 
lägga tid i projektet. Ansökan görs en gång om året, vanligen den 30 november. 
Länsstyrelsen har svårt att få in ansökningar för LOVA-projekt så det är ganska stor chans 
att sökande beviljas bidrag.  
 
Redan i slutet av 2010 ansökte Karlshamns kommun om LOVA-medel för anläggande av en 
båtbottentvätt i Väggaviken. I beslutet står angivet att kommunen avser träffa avtal med 
Marinkompaniet om skötsel och drift av tvätten samt utföra provtagning av tungmetaller i 
området och genomföra informationsinsatser i samband med anläggandet. Projektet skulle 
genomförts under maj-sep 2011. Av olika anledningar genomfördes aldrig projektet. I 
oktober 2013 begärde länsstyrelsen därav återbetalning på sökandes begäran av de 
utbetalda medlen, eftersom projektet inte genomförts. 
 
Dialog har redan skett med ett antal näringsidkare i frågan och vi bedömer att det inom en 
nära framtid tas initiativ från näringslivet att anlägga en båtbottentvätt. 
Kommunen bör verka för att en båtbottentvätt anläggs i någon av hamnarna och att vi 
bidrar till att skapa förutsättningar för detta genom att tillhandahålla mark.  
Motionärerna föreslår också att kommunen bör anta en miljöpolicy till nollutsläpp från 
båtbottnar. Miljöstrategen har tillsammans med Fritidsenheten och hamnfogden tagit 
initiativ till en folder ”Hållbart båtliv” (bifogas) som kommer att gå ut i början av maj till 
alla båtägare som har en kommunal båtplats. 
Miljöstrategen anser att man kan överväga att införa någon form av reglering för färger, ett 
ställningstagande från kommunen sida, om man som kommun vill satsa på 
fritidsbåtsturism bör man också göra det hållbart.  
I foldern för ett ”Hållbart båtliv” informerar kommunen att det finns många alternativ till 
att undvika giftiga färger utöver båtbottentvätt, såsom skrovduk, att ta upp båten på land 
ett tag mm.  
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås att kommunen skapar 
förutsättningar för näringslivet eller föreningar att kunna anlägga båtbottentvätt i någon av 
våra hamnar samt att kommunen skall vara behjälplig vid intresse från föreningar som vill 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
ansöka om LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att anlägga en båtbottentvätt. 
 
Övervägande 
Med hänvisning till yttrande bör motionen därmed kunna anses motionen besvarad. 
 
Bilagor 
 
Motion båtbottentvätt 
Folder ”Hållbart båtliv” 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivschef, Ulrika Nordén Johansson 
Miljöstrateg, Gisela Åberg 
Fritidschef, Peter Larsson 
Hamnfogde, Jonny Johansson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till yttrandet kan motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Thuren och Anders Englesson (MP) föreslår i motion daterad 2015-09-15) att 
kommunen installerar båtbottentvättar i kommunens hamnar och därmed gör det möjligt 
för båtägare att sluta måla sin båtbotten med giftiga bottenfärger! 
 
Kommunen planlägger nu området ute vid Sternö för att skapa möjligheter för en framtida 
Marina. Inom ramen för denna satsning bör kommunen säkerställa att det i någon form 
anläggs en båtbottentvätt och därmed tar ansvar för miljön. 
Som motionärerna skriver så finns det idag möjlighet att ansöka om LOVA-bidrag hos 
Länsstyrelsen, dessa bidrag kan endast sökas av kommuner och ideella föreningar, 
bidragsdelen är 50 procent och egen tid kan läggas in som medfinansiering. Om intresse 
finns från någon förening bistår gärna kommunen med hjälp med ansökan och på så vis 
lägga tid i projektet. Ansökan görs en gång om året, vanligen den 30 november. 
Länsstyrelsen har svårt att få in ansökningar för LOVA-projekt så det är ganska stor chans 
att sökande beviljas bidrag.  
 
Redan i slutet av 2010 ansökte Karlshamns kommun om LOVA-medel för anläggande av en 
båtbottentvätt i Väggaviken. I beslutet står angivet att kommunen avser träffa avtal med 
Marinkompaniet om skötsel och drift av tvätten samt utföra provtagning av tungmetaller i 
området och genomföra informationsinsatser i samband med anläggandet. Projektet skulle 
genomförts under maj-sep 2011. Av olika anledningar genomfördes aldrig projektet. I 
oktober 2013 begärde länsstyrelsen därav återbetalning på sökandes begäran av de 
utbetalda medlen, eftersom projektet inte genomförts. 
 
Dialog har redan skett med ett antal näringsidkare i frågan och vi bedömer att det inom en 
nära framtid tas initiativ från näringslivet att anlägga en båtbottentvätt. 
Kommunen bör verka för att en båtbottentvätt anläggs i någon av hamnarna och att vi 
bidrar till att skapa förutsättningar för detta genom att tillhandahålla mark.  
Motionärerna föreslår också att kommunen bör anta en miljöpolicy till nollutsläpp från 
båtbottnar. Miljöstrategen har tillsammans med Fritidsenheten och hamnfogden tagit 
initiativ till en folder ”Hållbart båtliv” (bifogas) som kommer att gå ut i början av maj till 
alla båtägare som har en kommunal båtplats. 
Miljöstrategen anser att man kan överväga att införa någon form av reglering för färger, ett 
ställningstagande från kommunen sida, om man som kommun vill satsa på 
fritidsbåtsturism bör man också göra det hållbart.  
I foldern för ett ”Hållbart båtliv” informerar kommunen att det finns många alternativ till 
att undvika giftiga färger utöver båtbottentvätt, såsom skrovduk, att ta upp båten på land 
ett tag mm.  
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås att kommunen skapar 
förutsättningar för näringslivet eller föreningar att kunna anlägga båtbottentvätt i någon av 
våra hamnar samt att kommunen skall vara behjälplig vid intresse från föreningar som vill 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
ansöka om LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att anlägga en båtbottentvätt. 
 
Övervägande 
 
Med hänvisning till yttrande bör motionen därmed kunna anses motionen besvarad. 
 
Bilagor 
 
Motion båtbottentvätt 
Folder ”Hållbart båtliv” 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att med hänvisning till yttrandet kan motionen anses besvarad. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Anders Englesson (MP) yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Per-Ola Mattssons (S) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Chefen för avdelningen för tillväxt och utveckling 
Miljöstrategen 
Fritidschefen 
Hamnfogden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-04-24 Dnr: 2015/3701 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17 123 
Kommunstyrelsen 2016-05-31 127 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Motion angående båtbottentvättar i Karlshamns Kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till yttrandet kan motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Thuren och Anders Englesson (MP) föreslår i motion daterad 2015-09-15) att 
kommunen installerar båtbottentvättar i kommunens hamnar och därmed gör det möjligt 
för båtägare att sluta måla sin båtbotten med giftiga bottenfärger! 
 
Kommunen planlägger nu området ute vid Sternö för att skapa möjligheter för en framtida 
Marina. Inom ramen för denna satsning bör kommunen säkerställa att det i någon form 
anläggs en båtbottentvätt och därmed tar ansvar för miljön. 
Som motionärerna skriver så finns det idag möjlighet att ansöka om LOVA-bidrag hos 
Länsstyrelsen, dessa bidrag kan endast sökas av kommuner och ideella föreningar, 
bidragsdelen är 50 procent och egen tid kan läggas in som medfinansiering. Om intresse 
finns från någon förening bistår gärna kommunen med hjälp med ansökan och på så vis 
lägga tid i projektet. Ansökan görs en gång om året, vanligen den 30 november. 
Länsstyrelsen har svårt att få in ansökningar för LOVA-projekt så det är ganska stor chans 
att sökande beviljas bidrag.  
 
Redan i slutet av 2010 ansökte Karlshamns kommun om LOVA-medel för anläggande av en 
båtbottentvätt i Väggaviken. I beslutet står angivet att kommunen avser träffa avtal med 
Marinkompaniet om skötsel och drift av tvätten samt utföra provtagning av tungmetaller i 
området och genomföra informationsinsatser i samband med anläggandet. Projektet skulle 
genomförts under maj-sep 2011. Av olika anledningar genomfördes aldrig projektet. I 
oktober 2013 begärde länsstyrelsen därav återbetalning på sökandes begäran av de 
utbetalda medlen, eftersom projektet inte genomförts. 
 
Dialog har redan skett med ett antal näringsidkare i frågan och vi bedömer att det inom en 
nära framtid tas initiativ från näringslivet att anlägga en båtbottentvätt. 
Kommunen bör verka för att en båtbottentvätt anläggs i någon av hamnarna och att vi 
bidrar till att skapa förutsättningar för detta genom att tillhandahålla mark.  

-�371�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-04-24 Dnr: 2015/3701 

 
 
Motionärerna föreslår också att kommunen bör anta en miljöpolicy till nollutsläpp från 
båtbottnar. Miljöstrategen har tillsammans med Fritidsenheten och hamnfogden tagit 
initiativ till en folder ”Hållbart båtliv” (bifogas) som kommer att gå ut i början av maj till 
alla båtägare som har en kommunal båtplats. 
Miljöstrategen anser att man kan överväga att införa någon form av reglering för färger, ett 
ställningstagande från kommunen sida, om man som kommun vill satsa på 
fritidsbåtsturism bör man också göra det hållbart.  
I foldern för ett ”Hållbart båtliv” informerar kommunen att det finns många alternativ till 
att undvika giftiga färger utöver båtbottentvätt, såsom skrovduk, att ta upp båten på land 
ett tag mm.  
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås att kommunen skapar 
förutsättningar för näringslivet eller föreningar att kunna anlägga båtbottentvätt i någon av 
våra hamnar samt att kommunen skall vara behjälplig vid intresse från föreningar som vill 
ansöka om LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att anlägga en båtbottentvätt. 
 
Övervägande 
 
Med hänvisning till yttrande bör motionen därmed kunna anses motionen besvarad. 
 
Bilagor 
 
Motion båtbottentvätt 
Folder ”Hållbart båtliv” 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Chefen för avdelningen för tillväxt och utveckling 
Miljöstrategen 
Fritidschefen 
Hamnfogden 
 
 
 
 
Göran Persson Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Näringslivschef 
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Motion 
angående båtbottentvättar i Karlshamns kommun

Vi har i Karlshamns kommun ca 1700 båtplatser/båtar. Kommunen ansvarar för skötsel av hamnarna, 
fördelning av båtplatser, samt uppläggningsplatser. I vissa större hamnar  finns det bryggföreningar 
som samarbetar med kommunen. Kommunen ansvarar därför att det skall finnas 
tömningsanläggningar för båttoaletter (lagstiftat), samt båttvättar/spolplattor.

För att undvika påväxt på sina båtar målar båtägare sina båtar årligen med bottenfärger. Dessa 
bottenfärger innehåller zink eller koppar för att förhindra påväxt. Många båtägare använder sig av 
”Västkustfärg” som innehåller högre halter av tungmetaller. Dessa tungmetaller har visat sig giftiga 
och påverkar både bottenlevande djur, fiskar samt växter. Det finns idag alternativa metoder för att 
hålla sin båtbotten ren från påväxt (havstulpaner) och som innebär att man inte behöver bottenmåla sin
båt. 

Hav-och Vattenmyndigheten har därför gett ut riktlinjer hur man skall minska spridningen av dessa 
gifter. De skriver så här på sin hemsida: ”Den nu helt dominerande metoden för att minska påväxt på 
båtbotten är att måla skrovet med båtbottenfärg, men genom användandet av dessa färger sprids 
miljöfarliga ämnen i våra hav och sjöar. För att minska miljöpåverkan bör man istället tvätta båtbotten 
ett par gånger per år över en spolplatta eller i en avsedd borsttvätt”. En spolplatta med 
reningsutrustning används av båtar som har bottenmålats med giftfärger, medan en båtbottentvätt 
används av båtar som ej har målats med giftfärger. Det finns idag bottentvättar som fungerar som 
biltvättar och där man som båtägare själv kan tvätta sin båt.

Båtmiljörådet förespråkar enhälligt installation av båttvättar, som innebär att inga giftfärger behöver 
användas. Det räcker att tvätta sin båt 2-3 ggr/säsong, och kostnaden blir mindre för båtägaren än att 
måla sin båt med giftig bottenfärg. En båttvätt blir självfinansierad om det finns ca 200 båtägare som 
använder den.

I Karlshamns kommun finns det för närvarande inga båtbottentvättar eller spolplattor, vilket innebär 
att alla båtägare känner sig tvingade att måla sina båtar med giftiga bottenfärger. Vi vill därför föreslå 
att kommunen installerar 3 st tvättanläggningar (Tex Sternö, Vägga och Matvik) inom kommunen.

Det finns även möjlighet att söka LOVA-bidrag från Länsstyrelsen, där man kan få 50% i bidrag. 
Dessa ansökningar skall lämnas in i november. En annan möjlighet till finansiering är att 
entreprenören kan ansvara för båttvätten om man kan samla 200 båtägare som är villiga att använda 
anläggningen.

Kommunen bör samtidigt anta en miljöpolicy till nollutsläpp från båtbottnar, vilket innebär att båtar 
som ligger i våra hamnar ej tillåts måla sin båtbotten med giftfärger. På detta vis stimuleras att fler och
fler använder sig av båttvättar.
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Att sluta använda giftiga bottenfärger är både bra för miljön i havet men även på land. 
Uppläggningsplatser, där båtägare slipar och målar sina båtar, är ofta starkt förorenade av tungmetaller
(tennorganiska ämnen, koppar och zink), och behandlas som ett förorenat område. Det är förenat med 
höga kostnader att sanera marken som använts för båtuppläggning.

Karlshamns kommun ingår även i Biosfärområde Blekinge Arkipelag som skall vara ett modellområde
för hållbar utveckling samt är medlem i Sveriges Ekokommuner. 

Mot denna bakgrund föreslår vi 
att kommunen installerar båtbottentvättar i våra hamnar och därmed gör det möjligt för 
båtägare att sluta måla sin båtbotten med giftiga bottenfärger!

Karlshamn 2015 09 15

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

Anders Thuren  och  Anders Englesson
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Hållbart båtliv i  
Karlshamns kommun
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1 . Båtbottentvätt
Att tvätta sin båt i en båtbottentvätt är ett billigt och miljövänligt alternativ till giftiga färger.
På mekanisk väg borstas havstulpanerna bort och samlas upp i en bassäng under båten. Båten
behöver tvättas ca 2-3ggr/år.

Båtbottentvättar nära Karlshamn
I Karlshamn nns inga båtbottentvättar i nuläget, istället kan man som båtägare besöka:

2. Förvaring ovan vatten
Ett annat sätt att undvika giftig färg är att tillfälligt förvara båten ovan land när du inte använder
den. Luften gör att havstulpanerna dör efter ungefär fyra dygn. En båtlift eller trailer behövs för
detta.

3. Skrovduk
En skrovduk är en membranduk som placeras på båtplatsen som du sedan kör upp båten på.
Duken gör det ogästvänligt för tulpanerna att sätta sig på skrovet och det blir därmed ingen
påväxt. Vissa dukar gnuggar också mekaniskt bort påväxten. På hösten tas duken upp och
spolas ren. Pris: 5 000-1 0 000 kr beroende på tillverkare.

4. Ta en tur i sötvatten
Om du har tillgång till en sjö eller annat sötvatten kan du köra in din båt där. Sötvattnet gör att
de saltvattenberoende organismerna dör utan att du själv behöver göra något. Men det gäller
att ha lite timing, har tulpanerna utvecklat sitt kalkskal helt och hållet blir det till att skrubba!

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder med över 800 000 fritidsbåtar.
I Karlshamn har vi en lång kuststräcka med era öar och dessutom många sjöar
och åar som rinner genom kommunen. Båtlivet påverkar miljön, särskilt i känsliga,
grunda skärgårdsmiljöer men med enkla medel kan man minska de negativa
e ekterna. Det handlar om allt från båtbottenfärger till val av bränsle.

Båtbottenfärger
Alla vet vi att de esta båtbottenfärger är giftiga men vad ska man göra när havstulpanerna
sätter sig på skrovet?
Det bästa är att undvika färgerna helt och hållet och numera nns det en rad olika sätt att få en
båt fri från påväxt utan att utsätta miljön för påfrestningar.

Tänk på att om du tvättar din båt själv är det viktigt att ta hand om tvättvattnet. Har du någon
gång målat din båt innehåller tvättvattnet giftiga ämnen från färgerna som inte får släppas ut
i naturen. Detsamma gäller om du skrapar bort gammal färg eller lack från båten. Färgresterna
ska lämnas in på en miljöstation.

Fakta båtbottenfärger

• Båtbottenfärger räknas som bekämpningsmedel och måste godkännas av
Kemikalieinspektionen. Men även de godkända färgerna innehåller giftiga ämnen.
Det bästa är att undvika färgerna helt och hållet!

• Det nns även fysikaliska båtbottenfärger som inte behöver godkännas av
Kemikalieinspektionen men de är också giftiga.

• På godkända färger ska registreringsnummer och behörighetsklass nnas med.
Där ska också stå hur medlet får användas.

• Reglerna beror på var du har båten. I insjöar behövs ingen färg och på västkusten är
andra färger godkända. För att få använda färgen i Blekinges skärgård ska följande
text stå på burken: Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt
över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten (från Örskär till Trelleborg).

• Båtbottenfärger innehåller ofta tungmetaller, organiska löningsmedel
och allergiframkallande ämnen. Äldre båtar är ofta målade med färger
innehåller ofta TBT som varit förbjudet i Sverige sedan 1989. Både du
själv och havet mår dåligt av att utsättas för ämnena!

Hälleviks båttvätt:
Hälleviks hamn
För båtar 12x3,4 m
Djupgående 1,8 m
Pris: ca 200-700 kr
www.halleviksbatklubb.se
Kontakta hamnkapten för tidsbokning

Karlskrona båttvätt:
Hattholmen Preem sjömacken
För båtar 1 2x4 m
Djupgående 2,2 m
Pris: ca 300 kr
Maila: karlskrona@rentunder.se
för tidsbokning

2 3
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Bränslen & båtmotorer
De vanligaste drivmedlen för fritidsbåtar är bensin eller diesel. Tyvärr går upp emot 1/3 av
bränslet bara igenom motorn och rätt ut i havet vilket är förödande för vår skärgård! Också
oljespill är ett stort miljöproblem som varje år dödar många sjöfåglar och här bidrar även
fritidsbåtarna. Själva avgaserna innehåller de giftiga ämnena PAH:er som är skadliga både
för människor och natur.

Ett sätt att minska miljöbelastningen är att tänka över vilket bränsle man använder. Att byta
ut den 95-oktaniga bensinen mot alkylatbensin minskar utsläppen med upp till 80-90% !
Alkylatbensin kan köpas på dunk i vissa mackar och fungerar bäst just för båtmotorer så som
äldre 2-taktare. Där är miljönyttan störst! Köp bränslet på dunk eller besök närmsta sjömack
som nns på Hattholmen i Karlskrona. Tänk också på vilken olja du köper och använd biologisk
nedbrytbar 2-taktsolja.

Att byta sin äldre båtmotor mot en nyare 2-taktare eller 4-taktare är ett bra knep för att minska
utsläppen, och spara bränsle vilket inte bara är bra för miljön utan också för din plånbok!
Skillnaden i utsläpp av bränsle mellan en äldre och nyare motor kan vara så stor som 300l
jämfört med 15l.

Det nns numera även elmotorer för fritidsbåtar som förutom att vara helt utsläppsfria också
är tysta. De nns på marknaden för ca 5000kr. Också kombinationsmotorer nns att köpa.

Miljövänlig körning
Ditt körsätt kan minska bränsleförbrukningen med upp till 40%!

Försök att:

• Köra båten några knop under toppfart

• Ställ in båtens gångläge så att den går lättare

• Köra båten i en hastighet över eller under planingströskeln

• Låt inte motorn gå på tomgång i onödan

• Ta en omväg när du möter vågor istället för att sakta ned och gasa upp igen

Avfall
Varje år dumpas 6,4 miljoner ton skräp i haven. Tusentals fåglar och djur dör efter att ha trasslat
in sig i och ätit plast i tron att det är föda. Det tar ca 450 år för en plast aska att brytas ned i
naturen.

Sedan 2002 är det lag på att fritidshamnar ska
kunna ta emot normalt avfall som anlöpande
båtar har med sig. Det innebär att det aldrig
nns någon anledning att lämna skräpet i

naturen!

Källsortera ditt avfall och lämna det hos
avfallsstationerna i hamnarna. Undvik plast
och använd om möjligt material som trä, papp
och metall eftersom de inte gör så stor skada
i naturen om du skulle tappa dem. Undvik en -
gångsartiklar, särskilt engångsgrillarna är en
riktig miljöbov!

Byt ut tändvätskan som är baserad på det
giftiga ämnet para n till en etanolbaserad
variant eller använd tändpapper eller stearin.
Titta efter FSC-märkningen för ”Hållbart
skogsbruk” när du köper kol eller briketter.

Om du använder linor eller tampar av nylon, köp
dem av bra kvalitet så de inte smulas sönder och
äts upp av sjöfåglarna. Lämna aldrig linor i
naturen.

Havstulpaner

• Havstulpanen är ett litet kräftdjur med hårt kalkskal
som lever av att ltrera plankton.

• Det nns en art i Östersjön,Balanus improvisuseller slät
havstulpan som är en ettårig organism om ca 10 mm i
diameter. Norr om Umeå och i insjöar nns inga havstulpaner.

• På ostkusten sätter sig tulpanerna oftast två gånger per säsong:
i mitten eller slutet av juli och i augusti/september.

• Genom att tidigt tvätta bort havstulpaner undviker du
problem. En havstulpan går från larv till vuxen på ca 2 veckor.

4 5
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Tömning 
Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma latrintanken direkt ut i havet. Istället ska 
tömning göras i land på särskilda tömningsstationer. Förbudet infördes för att minska  
problemen med övergödning i Östersjön som orsakar syrefria bottnar och ökad algblomning. 
Förbudet gäller alla fritidsbåtar i alla Sveriges vattendrag. Förteckning över var du kan tömma 
latrinavfallet finns på Transportstyrelsens hemsida.  

 

Allemansrätten
Allemansrätten är unik för Sverige och 
innebär att alla får vistas i naturen så 
länge man inte lämnar några permanenta 
spår efter sig. Man får tälta ett dygn, 
röra sig över mark och vatten så länge 
det inte är tomtmark och plocka bär 
och svamp. Man får också förtöja sin 
båt nästan överallt förutom vid privata 
bryggor. 

Däremot får du inte tälta mer än ett 
dygn, bryta av eller förstöra levande 
träd och buskar samt störa djurlivet 
eller deras boplatser. Hundar ska hållas 
kopplade mellan 1 mars — 20 augusti. 
Du får inte heller skräpa ned eller 
förstöra gröda. Givetvis är det heller 
inte tillåtet att plocka fridlysta växter 
och svampar.
 

Skyddade områden
I Sverige finns ett flertal olika varianter på skyddade områden där naturreservat är mest känt. 
I naturreservat måste man följa de föreskrifter som finns för varje enskilt reservat. Dessa står 
oftast angivna på infotavlor i anslutning till reservaten eller på Länsstyrelsen i Blekinge Läns 
hemsida. Det finns också ett flertal marina naturreservat i Sverige med samma funktion som 
vanliga naturreservat. I Blekinge är Tjärö, Eriksberg, Gö, Utklippan och Tromtö marina 
naturreservat. Reglerna skiljer sig åt mellan olika reservat men till exempel på Tjärö är det 
”förbjudet att inom ett avstånd på 150 meter från huvudön Tjärös strandlinje framföra 
motorbåt med högre hastighet än 5 knop.”

Förutom naturreservat finns också 
fågelskyddsområden och  
sälskyddsområden. Dessa är förbjudna att 
lägga till vid och beträda under en särskilt 
tid på året när djuren och fåglarna har 
ungar.  
 

I fågelskyddsområden är det förbjudet 
att uppehålla sig mellan 1 april — 15 juli 
medan det i sälskyddsområden är  
förbjudet att vistas mellan 1 april — 30  
september.  Vissa områden har andra 
tidpunkter beroende på vilka arter det  
är som ska skyddas. 

I västra Blekinge finns 25 st   
fågelskyddsområden varav ca 12 st i 
Karlshamns kommun. På Länsstyrelsen i 
Blekinge Läns hemsida finns kartor och 
beskrivningar av områdena. 

 Matvik

 Stärnö vindhamn

 Svanevik

 Vägga fiskehamn






 Ekenäs gästhamn 

 Hanö hamn 

 Hällevik gästhamn 

 Pukaviks båtklubb

 Saltö fiskhamn







6 7

På följande platser kan du  
tömma i Karlshamns kommun:

I närheten av Karlshamn  
kan du tömma på:
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 www.batmiljo.se

Havs– och vattenmyndighetens guider för ske, fritid & fritidsbåtar

Naturskyddsföreningens guider för ett miljövänligt båtliv

Båtmiljörådets lilla miljöguide

Transportstyrelsen — Båtliv och miljö

Länsstyrelsen Blekinge Län — Naturreservat och skyddade områden

Karlshamns kommun
0454-810 00 | info@karlshamn.se | www. karlshamn.se

Referenser:
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) föreslår i motion daterad 2015-12-08 följande:  
att man på försök inför sex timmars arbetsdag i del av hemtjänstorganisationen, samt  
att man knyter till sig forskarkompetens som ska följa och utvärdera projektet. 
 
I motionen ges exempel på hur sex timmars arbetsdag har provats inom olika 
verksamheter. Det finns således redan projekt med denna inriktning. Ett av de senaste 
projekten som uppmärksammats, är försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecentrum, Stadsdelsnämnden Västra Hisingen, Göteborgs stad. Kommunstyrelsen i 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen har i dagarna tillstyrkt en motion som föreslår att 
projektet ska avslutas då det saknas medel. Ärendet kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige. Ett annat exempel är Kiruna kommun som införde sex timmars 
arbetsdag för personal inom hemtjänsten redan 1989. Denna arbetstidsförkortning 
upphörde 2006-01-01. En av erfarenheterna var att de positiva effekterna beträffande 
sjukfrånvaron som uppstod till en början inte blev bestående.  
De exempel som finns inom industrin är inte jämförbara med den personalintensiva 
verksamhet som bedrivs i en kommun. Inom industrin täcks de ökade 
personalkostnaderna av ökat utnyttjandegrad av maskiner och annan utrustning och 
därmed ökad vinst. 
 
Inom kommunal verksamhet är det viktigt att alltid organisera arbetet med kunder och 
brukare i centrum, samtidigt ska medarbetarperspektivet också stå i fokus. Kontinuitet och 
kvalitet är viktiga ledord i detta sammanhang. En god arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv 
ska vara en självklarhet. 
 
Det finns en mängd forskning kring hur en god arbetsmiljö kan åstadkommas. Från 
Karolinska institutets sektion för personskadeprevention har tydliga rekommendationer 
getts genom åren. Ett exempel är från HAKUL-projektet (Eva Vingård) med följande 
slutsatser: 
 

 Organisera inte om utan mycket staka skäl 
 Hejda nedskärningarna 
 Skapa en fungerande struktur för rehabilitering 
 Skaffa/vårda en bra företagshälsovård 
 Försök att minska den fysiska belastningen 
 Fack och arbetsgivare måste samverka – alla äger frågorna 
 Öka den enskildes och gruppens inflytande och ansvar över arbetet och dess 

planering 
 Försök anpassa kraven till kompetensen 
 Målformuleringen bör vara tydlig och alla bör vara delaktiga 
 Uppföljning bör ske av mål och beslut på alla nivåer 
 Är ledarskapet möjligt att utöva – satsa på mellancheferna 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 

 Visa uppmärksamhet, uppskattning och ge feedback 
 Erbjud möjlighet till friskvård 

 
Enligt våra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Karlshamns kommun 
undersöks den psykosociala arbetsmiljön samt livsstil och hälsa hos medarbetarna genom 
den enkät (AHA-enkäten) som via forskning har tagits fram av Karolinska institutet. Denna 
enkätundersökning genomfördes senast 2014 och är tänkt att göras igen 2017.   
 
Det samlade resultatet för hela kommunen 2014 visade att förbättringsområdena är: 

 Spänt arbete (arbetsstress) 
 Sömn återhämtning 
 Engagemang (dvs vara ambassadör för arbetsgivaren/organisationen) 

 
Bevarandeområdena (arbetsglädje och drivkrafter) är: 
 

 Hög motivation i arbetet 
 Gott medarbetarskap 
 Hög måltydlighet, uppdraget är tydligt 

 
Kommunfullmäktige har antagit indikatorer i Kompass Karlshamn vars genomförande 
kommer att bidra till att Karlshamns kommun blir en attraktiv arbetsgivare. 
Bra exempel för att främja en god arbetshälsa och samtidigt sätta brukare och kunder i 
centrum är projekten Bicab inom Omsorgsförvaltningen samt kvalitetssäkrad 
personalplanering inom förskoleverksamheten.  
 
Om Karlshamns kommun arbetar enligt ovanstående kommer resultatet att bli en god 
arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv där även brukar-och kundperspektivet finns med. 
 
Motionens intention att Karlshamns kommun ska vara i framkant när det gäller låg 
sjukfrånvaro och god arbetsmiljö delas helt, dock delas inte uppfattningen att detta skulle 
ske genom sex timmars arbetsdag. 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) föreslår i motion daterad 2015-12-08 följande:  
att man på försök inför sex timmars arbetsdag i del av hemtjänstorganisationen, samt  
att man knyter till sig forskarkompetens som ska följa och utvärdera projektet. 
 
I motionen ges exempel på hur sex timmars arbetsdag har provats inom olika 
verksamheter. Det finns således redan projekt med denna inriktning. Ett av de senaste 
projekten som uppmärksammats, är försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecentrum, Stadsdelsnämnden Västra Hisingen, Göteborgs stad. Kommunstyrelsen i 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen har i dagarna tillstyrkt en motion som föreslår att 
projektet ska avslutas då det saknas medel. Ärendet kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige. Ett annat exempel är Kiruna kommun som införde sex timmars 
arbetsdag för personal inom hemtjänsten redan 1989. Denna arbetstidsförkortning 
upphörde 2006-01-01. En av erfarenheterna var att de positiva effekterna beträffande 
sjukfrånvaron som uppstod till en början inte blev bestående.  
De exempel som finns inom industrin är inte jämförbara med den personalintensiva 
verksamhet som bedrivs i en kommun. Inom industrin täcks de ökade 
personalkostnaderna av ökat utnyttjandegrad av maskiner och annan utrustning och 
därmed ökad vinst. 
 
Inom kommunal verksamhet är det viktigt att alltid organisera arbetet med kunder och 
brukare i centrum, samtidigt ska medarbetarperspektivet också stå i fokus. Kontinuitet och 
kvalitet är viktiga ledord i detta sammanhang. En god arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv 
ska vara en självklarhet. 
 
Det finns en mängd forskning kring hur en god arbetsmiljö kan åstadkommas. Från 
Karolinska institutets sektion för personskadeprevention har tydliga rekommendationer 
getts genom åren. Ett exempel är från HAKUL-projektet (Eva Vingård) med följande 
slutsatser: 
 

 Organisera inte om utan mycket staka skäl 
 Hejda nedskärningarna 
 Skapa en fungerande struktur för rehabilitering 
 Skaffa/vårda en bra företagshälsovård 
 Försök att minska den fysiska belastningen 
 Fack och arbetsgivare måste samverka – alla äger frågorna 
 Öka den enskildes och gruppens inflytande och ansvar över arbetet och dess 

planering 
 Försök anpassa kraven till kompetensen 
 Målformuleringen bör vara tydlig och alla bör vara delaktiga 
 Uppföljning bör ske av mål och beslut på alla nivåer 
 Är ledarskapet möjligt att utöva – satsa på mellancheferna 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 

 Visa uppmärksamhet, uppskattning och ge feedback 
 Erbjud möjlighet till friskvård 

 
Enligt våra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Karlshamns kommun 
undersöks den psykosociala arbetsmiljön samt livsstil och hälsa hos medarbetarna genom 
den enkät (AHA-enkäten) som via forskning har tagits fram av Karolinska institutet. Denna 
enkätundersökning genomfördes senast 2014 och är tänkt att göras igen 2017.   
 
Det samlade resultatet för hela kommunen 2014 visade att förbättringsområdena är: 

 Spänt arbete (arbetsstress) 
 Sömn återhämtning 
 Engagemang (dvs vara ambassadör för arbetsgivaren/organisationen) 

 
Bevarandeområdena (arbetsglädje och drivkrafter) är: 
 

 Hög motivation i arbetet 
 Gott medarbetarskap 
 Hög måltydlighet, uppdraget är tydligt 

 
Kommunfullmäktige har antagit indikatorer i Kompass Karlshamn vars genomförande 
kommer att bidra till att Karlshamns kommun blir en attraktiv arbetsgivare. 
Bra exempel för att främja en god arbetshälsa och samtidigt sätta brukare och kunder i 
centrum är projekten Bicab inom Omsorgsförvaltningen samt kvalitetssäkrad 
personalplanering inom förskoleverksamheten.  
 
Om Karlshamns kommun arbetar enligt ovanstående kommer resultatet att bli en god 
arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv där även brukar-och kundperspektivet finns med. 
 
Motionens intention att Karlshamns kommun ska vara i framkant när det gäller låg 
sjukfrånvaro och god arbetsmiljö delas helt, dock delas inte uppfattningen att detta skulle 
ske genom sex timmars arbetsdag. 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Magnus Gärdebrings (M) mfl yrkande mot Anders Englesson (MP) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Magnus Gärdebrings (M) mfl 
yrkande. 
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Motion att införa ett projekt med 6-timmars arbetsdag i kommunens 
hemtjänstorganisation 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson (V) föreslår i motion daterad 2015-12-08 följande:  
att man på försök inför sex timmars arbetsdag i del av hemtjänstorganisationen, samt  
att man knyter till sig forskarkompetens som ska följa och utvärdera projektet. 
 
I motionen ges exempel på hur sex timmars arbetsdag har provats inom olika 
verksamheter. Det finns således redan projekt med denna inriktning. Ett av de senaste 
projekten som uppmärksammats, är försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens 
äldrecentrum, Stadsdelsnämnden Västra Hisingen, Göteborgs stad. Kommunstyrelsen i 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen har i dagarna tillstyrkt en motion som föreslår att 
projektet ska avslutas då det saknas medel. Ärendet kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige. Ett annat exempel är Kiruna kommun som införde sex timmars 
arbetsdag för personal inom hemtjänsten redan 1989. Denna arbetstidsförkortning 
upphörde 2006-01-01. En av erfarenheterna var att de positiva effekterna beträffande 
sjukfrånvaron som uppstod till en början inte blev bestående.  
De exempel som finns inom industrin är inte jämförbara med den personalintensiva 
verksamhet som bedrivs i en kommun. Inom industrin täcks de ökade 
personalkostnaderna av ökat utnyttjandegrad av maskiner och annan utrustning och 
därmed ökad vinst. 
 
Inom kommunal verksamhet är det viktigt att alltid organisera arbetet med kunder och 
brukare i centrum, samtidigt ska medarbetarperspektivet också stå i fokus. Kontinuitet och 
kvalitet är viktiga ledord i detta sammanhang. En god arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv 
ska vara en självklarhet. 
 
Det finns en mängd forskning kring hur en god arbetsmiljö kan åstadkommas. Från 
Karolinska institutets sektion för personskadeprevention har tydliga rekommendationer 
getts genom åren. Ett exempel är från HAKUL-projektet (Eva Vingård) med följande 
slutsatser: 
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 Organisera inte om utan mycket staka skäl 
 Hejda nedskärningarna 
 Skapa en fungerande struktur för rehabilitering 
 Skaffa/vårda en bra företagshälsovård 
 Försök att minska den fysiska belastningen 
 Fack och arbetsgivare måste samverka – alla äger frågorna 
 Öka den enskildes och gruppens inflytande och ansvar över arbetet och dess 

planering 
 Försök anpassa kraven till kompetensen 
 Målformuleringen bör vara tydlig och alla bör vara delaktiga 
 Uppföljning bör ske av mål och beslut på alla nivåer 
 Är ledarskapet möjligt att utöva – satsa på mellancheferna 
 Visa uppmärksamhet, uppskattning och ge feedback 
 Erbjud möjlighet till friskvård 

 
Enligt våra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Karlshamns kommun 
undersöks den psykosociala arbetsmiljön samt livsstil och hälsa hos medarbetarna genom 
den enkät (AHA-enkäten) som via forskning har tagits fram av Karolinska institutet. Denna 
enkätundersökning genomfördes senast 2014 och är tänkt att göras igen 2017.   
 
Det samlade resultatet för hela kommunen 2014 visade att förbättringsområdena är: 

 Spänt arbete (arbetsstress) 
 Sömn återhämtning 
 Engagemang (dvs vara ambassadör för arbetsgivaren/organisationen) 

 
Bevarandeområdena (arbetsglädje och drivkrafter) är: 
 

 Hög motivation i arbetet 
 Gott medarbetarskap 
 Hög måltydlighet, uppdraget är tydligt 

 
Kommunfullmäktige har antagit indikatorer i Kompass Karlshamn vars genomförande 
kommer att bidra till att Karlshamns kommun blir en attraktiv arbetsgivare. 
Bra exempel för att främja en god arbetshälsa och samtidigt sätta brukare och kunder i 
centrum är projekten Bicab inom Omsorgsförvaltningen samt kvalitetssäkrad 
personalplanering inom förskoleverksamheten.  
 
Om Karlshamns kommun arbetar enligt ovanstående kommer resultatet att bli en god 
arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv där även brukar-och kundperspektivet finns med. 
 
Motionens intention att Karlshamns kommun ska vara i framkant när det gäller låg 
sjukfrånvaro och god arbetsmiljö delas helt, dock delas inte uppfattningen att detta skulle 
ske genom sex timmars arbetsdag. 
 
 
 
 
 
Jonas Jönsson  
Personalchef  
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Karlshamn 2015-12-08 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

Motion om att införa ett projekt med sex timmars arbetsdag i 

kommunens hemtjänstorganisation 

En arbetstidsförkortning är en frihetsreform. Den ger oss mer tid för återhämtning och 

för att utvecklas som människor. Vi tror att den moderna människan inte bara vill ha, 

utan även behöver, mer tid för rekreation och familjeliv. 

Med kortare arbetstid skapas bättre förutsättningar för jämställdhet i hemmet och på 

arbetsmarknaden. Alla som arbetar får mer makt över sin egen tid. 

Arbetstidsförkortningar kan också vara ett viktigt instrument i omställningen till ett 

ekologiskt hållbart samhälle. 

 

Vi vill att Karlshamns kommun skall vara i framkant när det gäller arbetsmiljöfrågor 

och vill därför att kommunen inför sex timmars arbetsdag på någon del av 

kommunens hemtjänstorganisation för att se om arbetsförkortning medför bättre 

hälsa och att effekten blir minskad sjukskrivning. Vi har också där problematiken med 

delad arbetsdag som man kan frångå under projekttiden.  

Givetvis skall vi knyta till oss forskarkompetens som ska följa försöket och utvärdera 

vetenskapligt. Hur blir det med den faktiska kostnaden? Hur påverkas arbetsklimatet 

och sjukskrivningar?  

Försöket ska ges tillräcklig tid för att det ska gå att utvärdera med säkerhet. 

När den rödgröna majoriteten i Göteborg beslöt att Svartedalens äldreboende skulle 

gå över till sex timmarsarbetsdag blev det en enorm global nyhet.  

Vi vill att även Karlshamns kommun skall visa på framtidens arbetsplatser. 

Det är även privata företag som inför sex timmarsarbetsdag, Toyotas verkstad i 

Hisingen har haft det sedan 2002 och även IT-företaget Brah i Örnsköldsvik har infört 

det. Ytterligare ett gott exempel som skall lyftas fram är Handels a-kassa. Under två 

år fick 60 anställda möjlighet att gå ner till sextimmarsdag med full lön. Handels a-

kassa upplevde inte att kostnaderna ökade och projektet blev så lyckat att 

arbetstidsförkortningen infördes permanent 2013. 

 

Vänsterpartiet föreslår  

att man på försök inför sex timmars arbetsdag i del av hemtjänstorganisationen och 

att man knyter till sig forskarskarkompetens som skall följa och utvärdera projektet. 

Vänsterpartiet Karlshamn 
JensHenningsson  
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Inkomna motioner juni 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Två motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Enligt rutinerna 
ska de översändas till kommunstyrelse för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om otillåtna containrar – Anders Englesson (MP), daterad 2016-04-22 
 Motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI – 

Elin Petersson (M) och Cecilia Holmberg (M), daterad 2016-05-30. 
 
Bilagor 
1 Motion om otillåtna containrar 
2 Motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Motion 

angående otillåtna containrar

På flera återvinningsstationer i Karlshamn står insamlingscontainrar utan information och 
relevant märkning. 
På en vanligt förekommande variant står det bara “klädinsamling” utan information i övrigt. 
Ingen vet vem som äger containern och i vilket syfte kläderna samlas.
En annan typ av container som syns på återvinningsstationerna  har texten “Svensk 
Textilåtervinning AB”, som är ökänt genom sin oförmåga att redovisa hjälpinsatser .
Det är tydligt att kommunens medborgarnas vilja att hjälpa människor i nöd utnyttjas av 
oseriösa entreprenörer. Detta är oacceptabelt ur många aspekter. Dels för att människor blir 
bedragna och dels för att viljan till solidaritet i allmänhet riskerar naggas om det inte går att 
lita på de som sköter insamlingen. Men värst är det kanske om kommunen ser mellan 
fingrarna och tillåter bluff och bedrägeri på sin mark. 
Kommunen äger marken men insamlingsföretaget FTI hyr marken för sina containrar för 
plast, papper och dylikt. På denna yta har någon smugit dit sina containrar utan att fråga, än 
mindre betalat hyra. 
Det finns kommuner, tex Landskrona, som har tagit itu med det här problemet och arbetat 
fram en rutin för hur man ska hantera insamlingscontainrar på kommunal mark. Den innebär 
bland annat att otillåtna containrar forslas bort. *)

Mot denna bakgrund yrkar vi:
Att kommunen utarbetar en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark 
ska hanteras.

*) http://www.hd.se/nyheter/sverige/2014/10/21/mer-klader-ska-samlas-in/ 

Karlshamn 2016 04 22
Miljöpartiet
g.m.

Anders Englesson
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Motion angående fler aktörer kan erbjuda SFI 

 

Det råder inget tvivel om de kommande utmaningar samtliga kommuner står inför 

gällande en trygg och säker integration. Karlshamn är en av de kommuner som tagit 

stort ansvar vid mottagandet av flyktingar och nu måste vi fortsätta ta ansvaret för att 

ge de bästa förutsättningarna för alla våra nya invånare. 

Vi har många både äldre och yngre vuxna människor som är placerade på våra 

flyktingboenden runt om i kommunen. Samtliga är ivriga att lära sig språket för att 

sedan kanske kunna studera färdigt en redan påbörjad utbildning, göra sig 

anställdbar, eller starta eget företag, engagera sig i föreningar, anledningarna är 

många. 

Ju fler aktörer som kan erbjuda utbildning, hjälp eller jobb åt våra nyanlända ju bättre 

och snabbare går det att integreras. Idag är det många frivilliga som åker ut på 

boendena för att lära ut svenska i väntan på hela personnumret, men vi kan inte 

räkna med att volontärer ska lösa integrationen i Karlshamn. 

Vi vill göra det möjligt för andra aktörer att erbjuda SFI, dels för att minska trycket på 

kommunens verksamhet men också för att öppna upp fler möjligheter att lära sig 

svenska. Vi blir bättre om vi kan hjälpa varandra, och detta är ett utmärkt förslag för 

att tillsammans förbättra integrationen i Karlshamn! 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

 

Att Öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i 

kommunen 

 

Elin Petersson (M) 

Cecilia Holmberg (M) 

Kommunfullmäktige 

2016-05-30 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-04-26 Dnr: 2016/1411 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Fråga om efterlevnad av beslut i kommunfullmäktige - Anders Englesson (MP) 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande fråga 
till ordföranden i kommunstyrelsen Per-Ola Mattsson (S) alternativt ordföranden i 
kommunfullmäktige Marie Sällström (S): 
 
”I en motion daterad 2012-06-12 föreslog Miljöpartiet följande: Att kommunen tar initiativ 
till att i anslutning till återvinningscentralerna i Mörrum och Tubbaryd skapa möjligheter 
att lämna fungerande saker till återanvändning. (Motionen bifogas) 
 
I protokollet från Kommunfullmäktiges möte den 4 februari 2013 kan följande läsas: 
Kommunfullmäktiges beslut att bifalla motionen och att dess intentioner beaktas av VMAB 
och tekniska nämnden i det fortsatta arbetet med att utveckla förutsättningarna för ökad 
återanvändning. 
 
Detta citat kan inte tydas på annat sätt än att kommunens högsta beslutande organ har gett 
uppdraget till VMAB och tekniska nämnden att skapa möjligheter för återanvändning enligt 
motionens förslag. Trots detta har det fortfarande, tre år efter beslutet, inte hänt någonting 
som tyder på att fullmäktiges beslut någonsin kommer att förverkligas. 
 
Mot denna bakgrund undrar undertecknad: 
Anser du, att det ur en demokratisk synvinkel är acceptabelt att kommunfullmäktiges 
beslut inte efterlevs?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
 
 ”         ”    
 
 
 
Bilagor 
1 Motion 
 
 
 
 
 

-�391�-



-�392�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-04-28 Dnr: 2016/1378 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Statistikrapport enligt 16 kap 6 h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal I år 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att ta statistikrapporten till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisar gynnande beslut enligt 4 kap 1 § i 
socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdagen 
och beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader. Besluten 
har rapporterats till Socialstyrelsen och revisionsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Statistikrapport 2016-04-06. 
 
Bilagor 
 
1 Statistikrapport 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
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KARLSHAMN

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-04-06

Kommunfullmäktige

Statistikrapport enligt 16 kap 6 h) §  i  Socialtjänstlagen och 28 f-g §§ Lagen om

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal  1  år 2016

Dnr 2016/1378

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ta rapporten till protokollet

Sammanfattning

Kommunens omsorgsnämnd och Socialnämnd är skyldiga att till Inspektionen för Värd

och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader.

Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts

på nytt inom tre månader.

Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och

IVO (individbaserade rapporter).

I  nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens och Socialnämndens gynnande

beslut enligt  4  kap l  §  i  socialtjänstlagen och enligt  9 §  LSS som inte verkställts inom  3

månader från beslutsdagen samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på

nytt inom tre månader.

Per kvartal l 2016 finns, inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, tjugotvå gynnande

beslut som ej verkställts inom  3  månader. Under samma period finns ingen beviljad

insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Inom Socialnämndens ansvarsområde finns, under samma period, tretton gynnande

beslut som ej verkställts inom  3  månader. Dessutom finns en beviljad insats som

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Redovisning har skett till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt

revisionsnämnden i Karlshamns kommun.

Karlshamns Kommun  -  omsorgsförvaltningen
Rådhuset- Besöksadress Kungsgatan  27 - 374  81 Karlshamn  -  Tfn 0454-817 00  -  Fax  0454-817  60

E-post: 0ms0rg@karIshamn.se  -  Internet: www.karlshamn.se
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Antal Typ av bistånd

Omsorgsnämndens ansvarsområde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bostad med särskild service

for vuxna eller  annan  särskilt

anpassad bostad for vuxna 9.9

LSS

Permanent bostad jml 5 kap 5

§  eller 5 kap 7  §  SoL

Bostad med särskild service

för vuxna eller  annan  särskilt

anpassad bostad for vuxna jml

9.9 LSS

Kortidsvistelse utantör det

egna hemmet enl 9.6  LSS

Bostad med särskild service

för vuxna eller annan särskilt

anpassad bostad för vuxna jml

9.9 LSS

Permanent bostad jml 5 kap 5

§ eller 5 kap 7 § SoL

Permanent bostad jml 5 kap 5

§  eller 5 kap 7  §  SOL

Bostad med särskild service

för vuxna eller annan särskilt

anpassad bostad for vuxna jml

9.9 LSS

Besluts-

datum/

Avbrotts-

datum

131008

141024

150417

150512

150616

150717

150812

150820

X

X

X

X

Man Kvinna

X

X

X

X

Verkställt datum  /

Annan kommentar

Ledig bostad saknas för

närvarande. 1 väntan på

verkställighet av beslut om

bostad har den enskilde

erbjudits korttidsvistelse vid

tre tillfällen. Den enskilde har

idag även verkställda beslut

avseende personlig assistans,

kontaktperson och daglig

verksamhet enligt LSS.

Den enskilde har 150225,

150226 samt 151210 tackat
nej till erbjudande om bostad

med särskild service men valt

att stå kvar i kön.

Den enskilde har 150115

150415,150707, 151014 samt

160111 tackat nej till

erbjudande om särskilt boende

men valt att stå kvar i kön.

Ledig bostad saknas för

närvarande.

Lämplig uppdragstagare

saknas.

Den enskilde har 151 l 19

tackat nej till erbjudande om

bostad med särskild service

men valt att stå kvar i kön.

Den enskilde har 151012 och

160108 tackat nej till

erbjudande men valt att stå

kvar i kön.

Den enskilde har 151021 samt

160122 tackat nej till

erbjudande men valt att stå

kvar i kön.

Den enskilde har 160224

tackat nej till erbjudande men
valt att stå kvar i kön.

2
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Antal

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Typ av bistånd

Permanent bostad jml 5 kap 5

§  eller 5 kap 7  §  SoL

Biträde av kontaktperson

enligt 9.4  LSS

Korttidsboende/Växelvård

enligt SoL

Korttidsboende/växelvård

enligt SoL

Boende i familjehem eller

bostad med särskild service

för barn eller ungdomar enligt

9.8 LSS

Permanent bostadjml 5 kap 5

§  eller 5 kap 7  §  SoL

Permanent bostad jml 5 kap 5

§  eller 5 kap 7  §  SoL

Bostad med särskild service

för vuxna eller annan särskilt

anpassad bostad for Vuxna jml

9.9 LSS

Permanent bostadjml 5 kap 5

§  eller 5 kap 7  §  SoL

Besluts- Man  Kvinna

datum/

Avbrotts-

datum

151001 X

151001 X

151008 X

151008  X

151013  x

151023  X

151111 X

151 1 17  X

151203  X

Verkställt datum  /

Annan kommentar

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande  15121  1 samt

160322  men valt att stå kvar i

kön.

Ärendet avslutas  160330  p g a

återtaget samtycke.

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande.

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande  151202  men valt

att stå kvar i kön.

Beslutet verkställdes  160217

men var då mer än tre

månader gammalt varför det

rapporteras som ej verkställt

kvartal  1,  2016.

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande  151203  men valt

att stå kvar i kön.

Beslutet verkställdes  160217

men var då mer än tre

månader gammalt varför det

rapporteras som ej verkställt

kvartal  1, 2016.

Ledig bostad saknas för

närvarande

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande  160108  men valt

att stå kvar i kön.

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande  160125  men valt

att stå kvar i kön.

Lämplig bostad saknas for

närvarande

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande  160217  men valt

att stå kvar i kön.

Beslutet verkställdes  160324

men var då mer än tre

månader gammalt varför det

rapporteras som ej verkställt

kvartal  1, 2016.

3
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Antal

18.

19.

20.

21.

22.

Typ av  bistånd

Permanent bostad jml 5 kap 5
§  eller 5 kap 7  §  SOL

Permanent bostad jml 5 kap 5

§  eller 5 kap 7  §  SoL

Permanent bostad jml 5 kap 5

§ eller 5 kap 7 §  SoL

Permanent bostad jml 5 kap 5

§ eller 5 kap 7  §  SoL

Biträde av kontaktperson

enligt 9.4  LSS

Socialnämndens ansvarsområde

Antal

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Typ av bistånd

Kontaktfamilj/ SoL

Kontaktfarnilj/ SoL

Kontaktfamilj/ SoL

Kontaktfamilj/ SoL

Kontaktfamilj/ SoL

Kontaktfamilj/ SoL

Besluts- Man Kvinna

datum/

Avbrotts-

datum

15 l 204 X

15 l 208 X

151221  X

151221 X

160101 X

Besluts- Man Kvinna

datum/

Avbrotts-

datum

140723 X

150508 X

150508 X

150521 X

150828 X

150828 X

Verkställt datum  /

Annan kommentar

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande 160208 men valt

att stå kvar i kön.

Beslutet verkställdes 160307

genom särskilt boende i annan

kommun. Beslutet var då mer

än tre månader gammalt

varför det rapporteras som ej

verkställt kvartal 1, 2016.

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande 160301 men valt

att stå kvar i kön.

Beslutet verkställdes 160315

men var då mer än tre

månader gammalt varför det

rapporteras som ej verkställt

kvartal 1, 2016.

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande 160318 men valt

att stå kvar i kön.

Den enskilde har tackat nej till

erbjudande 160318 men valt

att stå kvar i kön.

Lämplig uppdragstagare

saknas for närvarande.

Verkställt datum  /

Annan kommentar

Insatsen avbröts 140723 p g a
att lämplig uppdragstagare

saknas. Insatsen har därefter

ej verkställts på nytt.

Lämplig uppdragstagare

saknas for närvarande.

Lämplig uppdragstagare

saknas for närvarande.

Lämplig uppdragstagare

saknas for närvarande.

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande.

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande.

4
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29_ Kontaktfamilj/SOL

3  0_ Kontaktfamilj/SOL

31  ,  Kontaktperson/ SoL

3 2, Kontaktperson/ SoL

3 3  .  K0ntaktfami1j/ S0L

34_ Familj Chem/SOL

3 5. Kontaktfamilj/SOL

36, Kontaktperson/ SoL

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-06

Enligt Omsorgsnämndens och socialnämndens uppdrag:

'  .5  r'

Inger lzgja i

Nämndsekreterare

Omsorgsförvaltirin gen

 

150903

150903

150911

150911

150929

151029

151203

151223

X

X

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande.

Lämplig uppdragstagare

saknas förnärvarande.

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande

Beslutet verkställdes 160225

men var då mer än tre

månader gammalt varför det

rapporteras som ej verkställt

kvartal l, 2016.

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande

Lämplig uppdragstagare

saknas för närvarande

5
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-05-18 Dnr: 2016/419 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom för kommunfullmäktige. 
 
Bilagor 
1 KS § 93 Karlshamns Pistolskytteklubb - Markbyte i Mörrum 
2 Avtal - ersättning vägrätt.pdf 
3 Överenskommelse_anläggande förslag slutligt.pdf 
4 Bilaga markbyte.pdf 
5 Överenskommelse om markbyte 
6 KS § 99 Förtydligande av yttrande över revisionsrapport om Karlshamns kommuns 

näringspolitiska verksamhet 
7 Begäran om förtydligande av yttrande över revisionsrapport om näringspolitisk 

verksamhet 
8 Protokollsutdrag Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet 
9 Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet 
10 Granskningsrapport - Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:30 – 14:55  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Andreas Saleskog (S) tjg ers för Sara Sakhnini (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S), Anna 
Kälvestam (M), Vivianne Andersson (S), Magnus Sandgren (M), Göran 
Svensson (S), Ulf Lind (SD), Charlott Lorentzen (MP), Bodil Frigren (L) 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör 
Ulrika Hägvall Lundberg, tf ekonomichef § 82-84 
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Tor Billing  

Paragrafer: 79-113 

Justeringsdatum:  2016-05-03 

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

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Tor Billing 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 2 av 4 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2016-05-03   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-05-04 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-05-26 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 3 av 4 

 
§ 93 Karlshamns Pistolskytteklubb – Markbyte i Mörrum 2014/1066 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna bifogad överenskommelse om markbyte samt ge kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 
 
att godkänna bifogad överenskommelse med Karlshamns pistolskytteklubb som 
säkerhetsställer anläggandet av pistolskytteanläggningen och att pistolskytteklubbens krav 
om ersättningsbana gentemot kommunen är tillfullo uppfylld och ge avdelningschefen för 
enheten för tillväxt och utveckling i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 
 
att ersättning om vägrätt m.m., som år 2015 utbetalats av Trafikverket till kommunen om 
330 200 kronor, utbetalas till Håkan Andersson, 19730115-3578 och Helén Andersson, 
19781108-3505, Oretorpsvägen 158-16, 295 94 Näsum då kommunstyrelsens beslut om 
markbytet vunnit laga kraft. 
 
att ersättningen om 330 200 kronor finansieras genom Kommunstyrelsens 
investeringsprojekt för strategiska utveckling, verksamhet 102 och projekt 1100. 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Sammanfattning 
 
Då kommunen detaljplanelade Östra Skogsborg för bostäder tvingades Karlshamns 
pistolskytteklubb att avsluta sin verksamhet på närbelägen bana. Samtidigt gjordes en 
överenskommelse med Karlshamns pistolskytteklubb om ersättning med en likvärdig bana 
inom fastigheten Dala 2:3. Denna plats och flera andra har prövats enligt miljöbalken men 
med tuffa regleringar om skjuttider har dessa förkastats. Platsen där anläggandet nu skall 
göras innebär att ett markbyte måste genomföras enligt följande: de kommunalägda 
fastigheterna Mörrum 23:2 > 3 och Mörrum 82:2 om ca128 239 kvm byts mot Mörrum 
7:11> 2 om ca.93 800 kvm. (se bilaga). Då innehållet skog inom Mörrum 7:11> 2 är större 
än inom fastigheten Mörrum 23:2 > 3 är det kalkylerade värdet på de 2 fastigheterna 
jämställda.  
 
Kostnaden för anläggande av pistolskyttebanan betalas ut till klubben som 
investeringsbidrag och belastar investeringskontot för Östra Skogsborg (0104). 
 
Avdelningen för tillväxt och utveckling har, av kommunfullmäktige 2016-03-25, § 35, fått i 
uppdrag att återkomma med förslag på avtal för markbytet mellan de kommunala 
fastigheterna Mörrum 23:2 och Mörrum 82:2 och den privatägda fastigheten Mörrum 7:11 
samt förslag på överenskommelse med Karlshamns pistolskytteklubb som säkerhetsställer 
anläggandet av pistolskytteanläggningen och att pistolskytteklubbens krav om 
ersättningsbana gentemot kommunen är tillfullo uppfylld. 
 
I ärendet lyftes även frågan om intrångsersättningen som kommunen erhållit från 
trafikverket för intrång i samband med utbyggnad av väg E22, Stensnäs-Sölve. Då 
diskussioner och förutsättningar för markbytet påbörjades innan arbetet med E22 bör 
denna ersättning följa markbytet. Ersättningen uppgår till 330 200 kr. Avtal bifogas.  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 4 av 4 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Överenskommelse anläggande förslag slutligt.pdf 
2 Avtal - ersättning vägrätt.pdf 
3 Bilaga markbyte.pdf 
4 Överenskommelse om markbyte 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Pistolskytteklubb 
Håkan och Helén Andersson 
Näringslivschefen 
Ekonomichefen 
Kommunfullmäktige 
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AVTAL OM ERSÄTT

1. Parter

Staten gm. Trafikverket 202100-6297
JJmnumimmiÃi

Karlshnins kommun 212000-0845

ägare till Karlshamn Mörrum 23:2

2.  Vägrätt

Trafikverket innehar med vägrätt den mark som behövsföi* vägföretaget E 2.2 Sölvesborg-
Karlskrona, delen Sölve-Stensnäs, 0bjektiiurnmer1o6707, enligtfastställd och laga kraft

vunnen vägplan. Tillträde har skett den 15 rnars 2011.

3. Ersättning

För upplåtelsen av vägmark samtför övriga skador av varjehanda slag betalar Trafikverket
till fastighetsägaren, i ett för allt, TREHUNDRATRETTIOTUSENTVÅHUNDRA KRONOR
(33o.2oo kr)

Ersättningsposternaframgår av särskild specifikation.

Inträngsersättningen räknas upp med konsumentprisindexfrån tillträdesdagen till senast
kända index vid utbetalning.

Ränta utgår enligt räntelagen (referensrc'1'nta+2%)frc'in tillträdesdagen tills betalning sker.

4. Betalning

Ersättningen ska betalas inom en månad efter det båda parter undertecknat detta avtal.

Ersättningen insätts på  konto  .....

5. Övrigt

9 ................ ..

Fastighetsägaren svararfiir och bekostar allafiirekommande uppgörelser med eventuella

arrendatorer avseende deras brukande av fastigheten Mörrum 23:2.

Genom detta avtal har samtliga nu kända ersättningsfrågor och övrigafrägor till följd av

utbyggnaden av ovanstående vägprojekt slutligt reglerats.

Fastighetsägarenförklarar sig nöjd och har inga ytterligare krav pä Trafikverket.

Av detta avtal har två exempl r upprätt s varav parterna tagit varsitt.

  
Nils  Å  Lindqvist

Trafikverket   

Karlshamn

á
620..,

">¢——%
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(K i  Y:
«LE1 TRAFIKVERKET

Bedömning av ersättningsposter

Markförhandlare: Nils Å Lindqvist

Fastighet: Karlshamn Mörrum 23:2 inkl arrendator

Utbetaid ersättning avser följande ersättningsposter

LöseskilIing/intrångsersättning

Köp av rotpost (0,9745 ha)

Ianspråkstagen åkermark (O,7079 ha)

25  %  påslag

Annan ersättning

Anpassningsersättning

Ommätning av EU-karta

Ersättning som avser både marknadsvärdeminskning och annan skada

Försvårad brukning

Fältkantverkan

25 %  påslag

Övrigt

Utjämning

Summering

Summa

Belopp

146 439 kr

70 800 kr

54 310 kr

8 077 kr

3 OOO kr

31 509 kr

6 482 kr

9 498 kr

85 kr

330 200 kr

i
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Karlshamns kommun – Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00,  Fax. 0454-816 25 

    
 
  

Överenskommelse om anläggande av pistolskyttebana  
 
Härmed intygas att Karlshamns Kommun och Karlshamns Pistolskytteklubb, 
under förutsättning att markbyte mellan Mörrum 23:2, Mörrum 82:2 samt 
Mörrum 7:11 genomförs och vinner laga kraft, är överens om anläggande av 
pistolskyttebana i enlighet med Byggnadsnämnden, Karlshamns kommuns 
bygglov, daterat 2015-10-07, § 192. 
 
Anläggandet utförs av Karlshamns Pistolskytteklubb som ansvarig byggherre 
med support av Karlshamns kommun i de fall klubben skulle sakna nödvändig 
expertis. Kostnaden för anläggande av pistolskyttebanan betalas ut till 
Karlshamns pistolskytteklubb som investeringsbidrag om maximalt 1 200 000 
kronor. Utbetalning av investeringsbidraget görs generellt månadsvis mot 
faktura från Karlshamns pistolskytteklubb där även kopior på fakturor och 
sammanställning av utfört arbete skall bifogas. I undantagsfall kan direkt 
utbetalning bli aktuellt men även i dessa fall skall kopior på fakturor och 
sammanställning av utfört arbete bifogas. Investeringsbidraget om 1 200 000 
kronor skall även täcka kostnader för avveckling av klubbens byggnader på den 
nedlagda pistolskyttebanan inom Karlshamn 5:1, Östra Skogsborg. 
 
Karlshamns kommun ansöker om och bekostar anslutningsavgift för el till 
anläggningsplatsen samt står för bygglovs- och miljöprövningskostnader vilket 
inte belastar investeringsbidraget. Kommunen åtar sig också att återställa 
grusvägen mellan länsväg 508 och den nya platsen för anläggande av 
pistolskyttebanan, till det skick den hade innan ombyggnaden av E22 inleddes. 
Framtida skötsel av vägen kommer dock att fördelas på användarna. Kommunen 
åtar sig även att undersöka möjligheten till anslutning till kommunalt VA-nät 
samt ta fram offert på detta. 
 
Kostnader som berör markbytet mellan fastigheterna Mörrum 23:2, Mörrum 
82:2 samt Mörrum 7:11, kommer inte att belasta klubbens investeringsbidrag 
om 1 200 000 kr.  
 
Under förutsättning att inga oförutsedda hinder påträffas under anläggandet av 
pistolskyttebanan innebär denna överenskommelse att Karlshamns pistolskytte-
klubb inte har några ytterligare krav på Karlshamns Kommun angående 
nedläggning av pistolskyttebana inom Karlshamn 5:1, Östra Skogsborg. 
 
Överenskommelsen förutsätter att markbyte mellan fastigheterna Mörrum 23:2, 
Mörrum 82:2 samt Mörrum 7:11 genomförs och vinner laga kraft. Sker inte 
detta, upphör överenskommelsen till alla delar att gälla. 
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Karlshamns kommun – Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00,  Fax. 0454-816 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlshamn 2016 -   -      Malmö 2016 -   -    
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson   Selim Neziraj 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen  Ordförande 
Karlshamns kommun   Karlshamns PK 
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KARLSHAMN

Parter

Objekt

Överenskommelse

Fastigheterna

Köpeskilling

Tillträdesdag

Servitut, panträtter mm

Avgifter

Handlingar angående

fastigheten

Godkännande

Överenskommelse om markbyte

2016-04-18 1(3)

Karlshamns Kommun, Org. Nr. 212000-0845

Rådhuset

374 81 Karlshamn

Ägare till fastigheterna Mörrum 23:2 och Mörrum 82:2.

Håkan Andersson, 19730115-3578 och Helén Andersson, 19781108-

3505, ORETORPSVÄGEN 158-16, 295 94 NÄSUM
Ägare till fastigheten Mörrum 7:1 1.

Markbytet avser del av fastigheten Mörrum 23:2 samt fastigheten
Mörrum 82:2 som bytes mot del av fastigheten Mörrum 7:11 i
Karlshamns kommun. Markerade ytor i Bilaga 1.

Ovan angivna parter har kommit överens om fastighetsreglering i
enlighet med denna överenskommelse. Alla fastigheterna är belägna i

Karlshamns kommun.

Markomrâdena överlåtes i befintligt skick. Arealen på fastigheterna

Mörrum 23:2, del av, och Mörrum 82:2 uppgår till ca. 128 239 kvm.
Arealen på fastigheten Mörrum 7:11, del av, uppgår till ca. 93 800

kvm.

Ingen ersättning skall utgå.

Tillträde äger rum då kommunstyrelsen godkänt detta kontrakt
genom beslut som vinner laga kraft.

Parterna garanterar att berörda fastighetsdelar inte besväras av några
penninginteckningar.

Kostnad för fastighetsreglering och eventuella övriga

lantmäterikostnader i samband med regleringen, betalas av
Karlshamns kommun.

På tillträdesdagen överlämnar parterna befintliga handlingar angå-
ende fastigheterna.

Detta kontrakt ska godkännas av kommunstyrelsen genom beslut
som vinner laga kraft. Är detta inte uppfyllt är överenskommelsen till

alla delar förfallet.

E
v

i
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2016-04-18 2(3)

3    Överenskommelse om markbyte

Å

l I
KARLSHAMN

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om

köp av fast egendom.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka

parterna tagit var sitt.

Karlshamn 2016 - -

För Karlshamns kommun såsom ägare till Mörrum 23:2 och Mörrum

82:2.

Per-Ola Mattsson

Kommunstyrelsens ordförande

Göran Persson

Kommundirektör

Namnteckningar bevittnas:

l
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KARLSHAMN

Överenskommelse om markbyte

2016-04-18

Karlshamn 2016 - -

Ägare till Mörrum 7:11

Helén Andersson

Namnteckningar bevittnas:

I

3(3)
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:30 – 14:55  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Andreas Saleskog (S) tjg ers för Sara Sakhnini (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Lena Sandgren (S), Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S), Anna 
Kälvestam (M), Vivianne Andersson (S), Magnus Sandgren (M), Göran 
Svensson (S), Ulf Lind (SD), Charlott Lorentzen (MP), Bodil Frigren (L) 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör 
Ulrika Hägvall Lundberg, tf ekonomichef § 82-84 
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Tor Billing  

Paragrafer: 79-113 

Justeringsdatum:  2016-05-03 

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

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Tor Billing 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 2 av 4 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2016-05-03   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-05-04 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-05-26 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 3 av 4 

 
§ 99 Förtydligande av yttrande över revisionsrapport om Karlshamns kommuns 
näringspolitiska verksamhet 2015/4353 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunrevisionen överlämnade i oktober 2015 en granskning av Karlshamns kommuns 
näringspolitiska verksamhet till kommunstyrelsen med begäran om svar på rapportens 
bedömningar. Kommunstyrelsen överlämnade sitt yttrande i samband med december 
månads sammanträde. Kommunrevisionen har härefter begärt kommunstyrelsens 
förtydligande av sitt yttrande över revisionsrapporten. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen avger följande svar; 
  
Revisorernas kommentarer 

Vi efterlyser en definition av attityder till företagande relaterat till det näringspolitiska 
arbetet samt vad kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder. 
 
Kommunstyrelsens svar 
I kommunstyrelsens arbete ligger de näringspolitiska frågorna högt på dagordningen. Det 
är av största vikt att vi har en effektiv organisation som möter företagare och övriga 
medborgare på ett korrekt och lösningsorienterat sätt. I revisionsrapporten påpekas att 
kommunorganisationen inte möter upp de förväntningar som ställs eller att det saknas 
förståelse för kommunens näringspolitiska ambitioner. Näringspolitiken ska genomsyra 
samtliga nämnders verksamhet och därför måste nämnderna vara väl insatta i kommunens 
näringspolitiska ambitioner. 
 
Kommunstyrelsen kommer att ta initiativ för att samtliga nämnder och styrelser blir väl 
insatta i kommunens näringspolitiska ambitioner. 
 
Revisorernas kommentarer 
Föra att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser 
ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten 
baserade på uppföljningar som omfattar de politiska fa ställda kriterierna. 
 
Kommunstyrelsens svar 
När kommunen tar fram indikatorer för 2017 kommer revisorernas synpunkter att 
beaktas. Tydligare mål och nyckeltal kommer att tas fram. 
 
Revisorernas kommentarer 
Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det 
näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala 
verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens svar 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-03 

sid 4 av 4 

 
När kommunen tar fram indikatorer för 2017 kommer revisorernas synpunkter att 
beaktas. Tydligare mål och nyckeltal kommer att tas fram och därmed ska nämnder och 
styrelser ta hänsyn till dessa i sitt arbete med verksamhetsplaner. 
 
Revisorernas kommentarer 
Vi framhåller det i rapporten påtalade behovet av bättre kommunikation och 
informationsinsamling mellan förvaltningarna för att underlätta de externa kontakterna 
med företagare. 
 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunen har funktionen ”företagslots” som ska vara första ingången när företagare ska 
göra större förändringar eller etableringar. När det gäller ärenden som kommunen 
uppfattar som mindre hänvisas företag till respektive förvaltning. Kommunstyrelsen 
kommer att se över hur kommunen kan underlätta och öka servicegraden för företagare 
och för övriga medborgare. Införande av servicecenter där enklare frågor ska behandlas 
kommer att öka tillgängligheten och servicen. 
 
Revisorernas kommentarer 
Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller vissa fastighetsförvärv för 
strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta 
förvaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen. 
 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen kommer att se över rutinerna så att vid fastighetsförvärv för att 
förbättra samordning och dialog. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Begäran om förtydligande av yttrande över revisionsrapport om näringspolitisk 

verksamhet 
2 Protokollsutdrag Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet 
3 Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet 
4 Granskningsrapport - Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen

Begäran om förtydligande av yttrande över revisionsrapport om

Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

Kommunstyrelsen har i  §  306, 2015-12-15, lämnat yttrande till revisorerna på

granskningen av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet. Revisorerna har

behandlat yttrandet på revisionssammanträdet den 18december 2015 och anser att

yttrandet inte tillräckligt redovisar svar med anledning av revisorernas bedömningar i

missivet.

Revisorerna ber därför om ett förtydligande av svaren på bedömningarna nedan.

Revisorernas bedömning

c  Vi efterlyser en definition av attityder till företagande relaterat till det

näringspolitiska arbetet samt vad kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade

attityder.

Kommunstygelsens svar

Det näringspolitiska arbetet syftar till att åstadkomma ett gott näringslivsklimat i

Karlshamn för jobb och tillväxt. Som en del i detta arbete är attityder till

företagande vikti gt och en av Näringslivsrådets prioriterade frågor. En gemensam

satsning är attitydprojektet Gilla Karlshamn, där både näringslivet och kommunen

samverkar med syftet att långsiktigt skapa ett bra näringslivsklimat och därmed

också ett bra livsklimat i Karlshamn. Fokus gruppen Näringsliv/kommun inom

Gilla Karlshamn arbetar aktivt med att förändra attityden till företagande. I  årets
undersökning från Svenskt näringsliv kan också konstateras mycket stora

förbättringar i de enkätfrågor som avser attityder till företagande.

Revisorernas kommentar

Kommunstyrelsens svar behandlar inte det vi efterfrågar. Ur de intervjuer som

redovisas i granskningsrapporten, från samtliga intervjuade representanter från

näringslivet, har svaren belyst frågan om, attityder och det framgår även tydligt

att det konkret bland annat pekat på utbildning/information till kommunal

personal. En så tydlig uppfattning från företrädare för företagare i kommunen

borde vara tillräckligt underlag för ett mer konkret svar.

1
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Revisorernas bedömning

För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade

resurser ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för

verksamheten baserade på uppföljningar som omfattar de politiskt fastställda

kriterierna.

Kommunstuelsens svar

Inom ramen för Kompass Karlshamn, kommunens styrsystem har

kommunfullmäktige fastställt tydliga politiska mål och indikatorer för det

näringspolitislca arbetet.

Revisorernas kommentar

Kommunfullmäktiges mål för näringslivsarbetet är på en övergripande nivå. Vid

granskningstillfället hade ingen uppföljning redovisats i enlighet med Kompass

Karlshamn, som började gälla 2015-01-01. Revisorernas synpunkt avser specifika,

mätbara mål och nyckeltal för verksamheten.

Revisorernas bedömning

Specifika mål bör kompletteras med fler mätbara mål och nyckeltal för att

återspegla samtliga av kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål. Att fä en

relevant uppföljning av näringspolitisk verksamhet i förhållande till de politiska

mål som gäller i Karlshamns kommun och till underlag för verksamhetsstyrning

är angeläget. Därför bör egna eller anlitade uppföljningar av vad företag anser

om kommunens näringspolitiska åtgärder genomföras som komplement eller

alternativ till de externa undersökningar som används för uppföljning idag.

Kommunstygelsens  svar

Karlshamns kommuns ledningssystem innebär att kommunfullmäktiges mål är

styrande för hela kommunkoncernen med syftet att säkerställa en tydlig styrkedj a.

Nämnder och styrelser beslutar om verksamhetsplaner, mål och indikatorer och

för bolagen affársplaner kopplade till kommunfullmäktiges mål. Kommunen har

valt sådana mål och indikatorer för nyckeltal som är mest relevanta för att avgöra

i vad mån kommunfullmäktiges mål uppfylls. Detta innebär samtidigt en

begränsning av antalet mål. Kommunen delar inte uppfattningen att väsentligt fler

mål bör tillföras. Utöver ledningssystemets mål och indikatorer finns en stor

mängd information att tillgå genom kommunens deltagande i SKL:s mätning

Insikt, Svenskt Näringslivs foretagsklimatundersölcning, uppgifter om

nyföretagande, företagsbesök och annan omvärldsorientering.

2
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Revisorernas kommentar

Kommunstyrelsen hänvisar till verksamhetsplaner, mål och indikatorer. Vad

gäller indikatorer hänvisas till Nl<l-index enligt SKL:s "Öppna jämförelser,

företagsklimat 2013". SKL:s företagsklimatundersökning avser bara vad

företagare anser om vissa myndighetsområden. Underlaget har stor dominans av

svar från miljö- och hälsoskyddsfrågor (55  %  av frågorna i undersökningen) och

har stora variationer under de tre år undersökningarna gjorts. Målvärdet har inte

uppnåtts för något av åren som redovisats. Med hänsyn till att det dominerade

myndighetsområdet i undersökningen inte är en verksamhet som bedrivs av

Karlshamns kommun samt det begränsade urvalet i undersökningen och de stora

variationerna av resultaten anser revisorerna att indikatorn inte utgör ett

tillräckligt värde för målstyrning.

Kommunstyrelsen anger vidare att "kommunen delar inte uppfattningen att

väsentligt fler mål bör tillföras" och hänvisarjust till SKL:s mätning Insikt.

Revisorerna har inte framfört uppfattningen om att väsentligt fler mål bör

tillföras.

NKI-värdena som anges i verksamhetsplanen har ologiskt stora variationer

mellan åren 2011,2013 och 2015 vilket är ett av skälen till revisorernas

synpunkt. Genom att enbart använda en analys av NKI-värdena för SKL:s

jämförelser ger en uppenbar risk att verksamheten blir svår att styra.

Vi frågar om kommunstyrelsen anser att en analys av Nl<l värdena ger tillräckligt

underlag för att kunna styra verksamheten.

Revisorernas bedömning

Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål

ur det näringspølitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder

och kommunala verksamheter.

Kommunstgelsens svar

Utöver vad som framhållits tidigare om styrkedjan från kommunfullmäktiges mål

sker inom Kompass Karlshamn en obligatorisk samplanering mellan nämnder,

styrelser och bolag för att säkerställa gemensamma åtaganden. Kopplat till

kommunfullmäktiges inrilctningsrnål är också fyra övergripande strategier under

framtagande. Strategierna är övergripande styrdokument för hela

kommunkoncernen och nu pågår arbete för framtagande av strategi för tillväxt

och entreprenörskap.

Revisorernas kommentar

Ur granskningsrapporten framgår att näringslivschefen i intervjuer har angett att

det endast är byggnadsnämnden, utöver kommunstyrelsen, som får redovisning

3
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om näringslivpolitiska arbetet av näringslivschefen. Detta tillsammans med de

gemensamma uppfattningarna från de intervjuade näringslivsrepresentanterna

avseende attityder till företagande vittnar om att det är attityder just i de

kommunala verksamheterna som bör förbättras.

Revisorerna begär att kommunstyrelsen förtydligar, med konkreta exempel, hur

det näringspolitiska programmet ska arbetas in hos nämnder och kommunala

verksamheter i högre utsträckning än vad som framgått av revisionsrapporten.

Revisorernas bedömning

Vi framhåller det i rapporten  påtalade  behovet  av  bättre kommunikation och

informationsinsamling mellan förvaltningarna för att underlätta de externa

kontakterna med företa gare.

Kommunstyrelsens svar

Karlshamns kommun har en väl fungerande företagslots där alla berörda

verksamheter samtidigt möter företag.

Revisorernas kommentar

Revisorernas synpunkt är inte kopplad till den kontaktfunktion som kallas

företagslotsen, utan till de dagliga löpande kontakterna mellan företagare och

kommunala företrädare inom alla nivåer, vilket -som också framgår av

revisionsrapporten -är samfällda synpunkter från företagarrepresentanter.

Revisorernas bedömning

Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller vissa

fastighetsfärvärvför strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den

verksamhet som ska överta färvaltningsansvaret involveras i tidigt skede under

förvärvsproeessen.

Kommunstgelsens svar

När beslut tas om inköp av fastigheter för strategiska näringslivsändamål ska

beslut om överlämnande av drift ske inom ramen för samma beslut. l fråga om

bebyggda fastigheter inom framtida exploateringsområden är driften ofta tillfällig

i avvaktan på rivning.

Revisorernas kommentar

Kommunstyrelsens svar omfattar bara delvis revisorernas synpunkt.

Granskningen visar att det föreligger tydliga brister vad gäller samordning och

dialog mellan berörda verksamheter vid vissa fastighetsförvärv för strategiska
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näringslivsändamål. Av kommunstyrelsens svar framgår inte om svaret avser hur

beslut skulle ha hanterats eller om åtgärder är vidtagna för att förbättra sam-

ordning och dialog i framtida fastighetsförvärv av den typ som redogörs för i

granskningen.

Det framgår inte heller av svaret om kommunstyrelsen avser vidta åtgärder för

att eliminera den osäkerhet hos handläggare om roller och gränsdragningar,

vilket framgått ur intervjuer och redovisas i granskningsrapporten.

I kommunstyrelsens svar beskrivs bebyggda fastigheter inom exploaterings-

område, men det framgår inte om förvaltningsansvarig verksamhet skall

involveras vid tillfällig drift.

Revisorerna emotser förtydligande svar pâ ovanstående bedömningar senast

2016-04-01.

För k_ mm revisorer

 
L rs Beckman

Ordförande
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§ 306 Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att anta detta yttrande som kommunstyrelsens eget.  
 
Sammanfattning 
 
PWC har på uppdrag av Kommunens revisorer granskat den näringspolitiska 
verksamheten och önskar kommunstyrelsens svar senast den 18 december 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Granskningsrapport 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Nedan beskrivs kommunrevisionens synpunkter i kursiv stil och härefter följer 
kommunledningsförvaltningens kommentarer i normal stil.  
 
En definition av attityder till företagande relaterat till det näringspolitiska arbetet samt vad 
kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder. 
 
Det näringspolitiska arbetet syftar till att åstadkomma ett gott näringslivsklimat i 
Karlshamn för jobb och tillväxt. Som en del i detta arbete är attityder till företagande 
viktigt och en av Näringslivsrådets prioriterade frågor. En gemensam satsning är 
attitydprojektet Gilla Karlshamn, där både näringslivet och kommunen samverkar med 
syftet att långsiktigt skapa ett bra näringslivsklimat och därmed också ett bra livsklimat i 
Karlshamn. Fokusgruppen Näringsliv/kommun inom Gilla Karlshamn arbetar aktivt med 
att förändra attityden till företagande. I årets undersökning från Svenskt näringsliv kan 
också konstateras mycket stora förbättringar i de enkätfrågor som avser attityder till 
företagande. 
 
För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser ska 
bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten baserade på 
uppföljningar som omfattar de politiskt fastställda målen. 
 
Inom ramen för Kompass Karlshamn, kommunens styrsystem har kommunfullmäktige 
fastställt tydliga politiska mål och indikatorer för det näringspolitiska arbetet.  
 
Specifika mål bör kompletteras med fler mätbara mål och nyckeltal för att återspegla 
samtliga av kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål. 
Att få en relevant uppföljning av näringspolitisk verksamhet i förhållande till de politiska mål 
som gäller i Karlshamns kommun och till underlag för verksamhetsstyrning är angeläget. 
Därför bör egna eller anlitade uppföljningar av vad företag anser om kommunens 
näringspolitiska åtgärder genomföras som komplement eller alternativ till de externa 
undersökningar som används för uppföljning idag. 
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Karlshamns kommuns ledningssystem innebär att kommunfullmäktiges mål är styrande 
för hela kommunkoncernen med syftet att säkerställa en tydlig styrkedja. Nämnder och 
styrelser beslutar om verksamhetsplaner, mål och indikatorer och för bolagen affärsplaner 
kopplade till kommunfullmäktiges mål. Kommunen har valt sådana mål och indikatorer för 
nyckeltal som är mest relevanta för att avgöra i vad mån kommunfullmäktiges mål uppfylls. 
Detta innebär samtidigt en begränsning av antalet mål. Kommunen delar inte 
uppfattningen att väsentligt fler mål bör tillföras. Utöver ledningssystemets mål och 
indikatorer finns en stor mängd information att tillgå genom kommunens deltagande i 
SKL:s mätning Insikt, Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning, uppgifter om 
nyföretagande, företagsbesök och annan omvärldsorientering. 
 
Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det 
näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala 
verksamheter. 
 
Utöver vad som framhållits tidigare om styrkedjan från kommunfullmäktiges mål sker 
inom Kompass Karlshamn en obligatorisk samplanering mellan nämnder, styrelser och 
bolag för att säkerställa gemensamma åtaganden. Kopplat till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål är också fyra övergripande strategier under framtagande. Strategierna är 
övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen och nu pågår arbete för 
framtagande av strategi för tillväxt och entreprenörskap. 
 
Vi framhåller det i rapporten påtalade behovet av bättre kommunikation och 
informationsinsamling mellan förvaltningarna for att underlätta de externa kontakterna 
med företagare. 
 
Karlshamns kommun har en väl fungerande företagslots där alla berörda verksamheter 
samtidigt möter företag. 
 
Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller vissa fastighetsförvärv för 
strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta 
förvaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen. 
 
När beslut tas om inköp av fastigheter för strategiska näringslivsändamål ska beslut om 
överlämnande av drift ske inom ramen för samma beslut. I fråga om bebyggda fastigheter 
inom framtida exploateringsområden är driften ofta tillfällig i avvaktan på rivning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2015-12-15 306 

 
 

Svar på granskning av kommunens näringspolitiska verksamhet 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta detta yttrande som kommunstyrelsens eget.  
 
Sammanfattning 
 
PWC har på uppdrag av Kommunens revisorer granskat den näringspolitiska 
verksamheten och önskar kommunstyrelsens svar senast den 18 december 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Granskningsrapport 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Nedan beskrivs kommunrevisionens synpunkter i kursiv stil och härefter följer 
kommunledningsförvaltningens kommentarer i normal stil.  
 
En definition av attityder till företagande relaterat till det näringspolitiska arbetet samt vad 
kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder. 
 
Det näringspolitiska arbetet syftar till att åstadkomma ett gott näringslivsklimat i 
Karlshamn för jobb och tillväxt. Som en del i detta arbete är attityder till företagande 
viktigt och en av Näringslivsrådets prioriterade frågor. En gemensam satsning är 
attitydprojektet Gilla Karlshamn, där både näringslivet och kommunen samverkar med 
syftet att långsiktigt skapa ett bra näringslivsklimat och därmed också ett bra livsklimat i 
Karlshamn. Fokusgruppen Näringsliv/kommun inom Gilla Karlshamn arbetar aktivt med 
att förändra attityden till företagande. I årets undersökning från Svenskt näringsliv kan 
också konstateras mycket stora förbättringar i de enkätfrågor som avser attityder till 
företagande. 
 
För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser ska 
bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten baserade på 
uppföljningar som omfattar de politiskt fastställda målen. 
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Inom ramen för Kompass Karlshamn, kommunens styrsystem har kommunfullmäktige 
fastställt tydliga politiska mål och indikatorer för det näringspolitiska arbetet.  
 
Specifika mål bör kompletteras med fler mätbara mål och nyckeltal för att återspegla 
samtliga av kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål. 
Att få en relevant uppföljning av näringspolitisk verksamhet i förhållande till de politiska mål 
som gäller i Karlshamns kommun och till underlag för verksamhetsstyrning är angeläget. 
Därför bör egna eller anlitade uppföljningar av vad företag anser om kommunens 
näringspolitiska åtgärder genomföras som komplement eller alternativ till de externa 
undersökningar som används för uppföljning idag. 
 
Karlshamns kommuns ledningssystem innebär att kommunfullmäktiges mål är styrande 
för hela kommunkoncernen med syftet att säkerställa en tydlig styrkedja. Nämnder och 
styrelser beslutar om verksamhetsplaner, mål och indikatorer och för bolagen affärsplaner 
kopplade till kommunfullmäktiges mål. Kommunen har valt sådana mål och indikatorer för 
nyckeltal som är mest relevanta för att avgöra i vad mån kommunfullmäktiges mål uppfylls. 
Detta innebär samtidigt en begränsning av antalet mål. Kommunen delar inte 
uppfattningen att väsentligt fler mål bör tillföras. Utöver ledningssystemets mål och 
indikatorer finns en stor mängd information att tillgå genom kommunens deltagande i 
SKL:s mätning Insikt, Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning, uppgifter om 
nyföretagande, företagsbesök och annan omvärldsorientering. 
 
Kommunstyrelsen bör verka för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det 
näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala 
verksamheter. 
 
Utöver vad som framhållits tidigare om styrkedjan från kommunfullmäktiges mål sker 
inom Kompass Karlshamn en obligatorisk samplanering mellan nämnder, styrelser och 
bolag för att säkerställa gemensamma åtaganden. Kopplat till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål är också fyra övergripande strategier under framtagande. Strategierna är 
övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen och nu pågår arbete för 
framtagande av strategi för tillväxt och entreprenörskap. 
 
Vi framhåller det i rapporten påtalade behovet av bättre kommunikation och 
informationsinsamling mellan förvaltningarna for att underlätta de externa kontakterna 
med företagare. 
 
Karlshamns kommun har en väl fungerande företagslots där alla berörda verksamheter 
samtidigt möter företag. 
 
Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller vissa fastighetsförvärv för 
strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta 
förvaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen. 
 
När beslut tas om inköp av fastigheter för strategiska näringslivsändamål ska beslut om 
överlämnande av drift ske inom ramen för samma beslut. I fråga om bebyggda fastigheter 
inom framtida exploateringsområden är driften ofta tillfällig i avvaktan på rivning. 
 
 
Beslutet skickas till 
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Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson 
Näringslivschef 
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KARLSHAMN 2015.10.27

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen

För kännedom till kommunfullmäktige

Granskning av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

På uppdrag av revisorerna  i  Karlshamns kommun har PwC genomfört rubricerad granskning. Vi
instämmer i den revisionella bedömning som framgår i bifogad rapport och överlämnar rapporten
for beaktande och åtgärd. Vi vill särskilt understryka följande:

Vi efterlyser en definition av attityder till Företagande relaterat till det näringspolitiska

arbetet samt vad kommunstyrelsen vill uppnå med ändrade attityder.

För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade resurser

ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål och nyckeltal för verksamheten
baserade på uppföljningar som omfattar de politiskt fastställda kriterierna.

Specifika mål bör kompletteras med fler mätbara mål och nyckeltal för att återspegla
samtliga av kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål.
Att fa en relevant uppföljning av näringspolitisk verksamhet i förhållande till de politiska
mål som gäller i Karlshamns kommun och till underlag för verksamhetsstyrning är

angeläget. Därför bör egna eller anlitade uppföljningar av vad företag anser om
kommunens näringspolitiska åtgärder genomföras som komplement eller alternativ till de
externa undersökningar som används för uppföljning idag.

Kommunstyrelsen bör verka for att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det
näringspolitiska programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala
verksamheter.

Vi framhåller det i rapporten påtalade behovet av bättre kommunikation och

informationsinsamling mellan förvaltningarna for att underlätta de externa kontakterna
med företagare.

Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller vissa fastighetsförvärv
för strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den verksamhet som ska överta

förvaltningsansvaret involveras i tidigt skede under förvärvsprocessen.

Revisorerna emotser ett svar på rapportens bedömningar senast den  18  december 2015.

För Karlsha nfinsj

Lars

 
  
 

/
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Granskning av Karlshamns kommuns närlngspolitlska verksamhet

1. Inledning

1.1.  .Bakgrund och syfte

De  förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun har beslutat att genomföra

en granskning av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamet.

Grundförutsättningen för en kommuns utveckling är ekonomisk tillväxt. Företagen i

Karlshamn är viktiga motorer för tillväxt och utveckling. Ett dynamiskt och växande

näringsliv präglas av ett inflöde av nya företag och förnyelse inom det befintliga

näringslivet. Kommunpolitiker kan påverka och ta beslut som bygger och stärker

företagandet. Framgångsfaktorer för ett bra företagsklimat är bland annat att skapa

politisk enighet om näringslivsfrågorna vilket ger förutsägbarhet för företagen samt

att erbjuda hög kommunal servicenivå: bra bemötande, korta ledtider för beslut,

lättillgänglig information och strukturerad dialog med företagen.

Kommunfullmäktige antog i december 2013 (2013-12-02  §  182) en ny vision för

Karlshamn och i april 2014 antog kommunfullmäktige ett nytt näringslivspolitiskt

program (2014~04—07 § 44).  I  programmet anges övergripande mål för det

näringspolitiska arbetet.

ISvenskt Näringslivs företagsklimatundersökning 2014 hamnade Karlshamns

kommun på plats 210 (en försämring med 20 placeringar sedan  2013 och 59

placeringar ijämförelse mcd  2008).

Mot bakgrund av ovanstående har Karlshamns kommuns revisorer beslutat om att

granska kommunens arbete med näringslivsfrågor. Granskningsobjekt är

kommunstyrelsen. PwC har genomfört granskningsarbetet på uppdrag av

kommunens revisorer.
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Granskning av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

1.2.Revisi0nsfråga och kontrollmål

Granskningens syfte är besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen

säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av

näringslivsverksamheten som bidrar till att kommunens näringspolitiska mål

förverkligas?

Följande kontrollmål ingår i granskningen:

-  Finns tillfredsställande styrdokument för näringslivsverksamheten?

-  På vilket sätt och i vilken utsträckning bedrivs aktiviteter inom

näringslivsorganisationen för att förbättra företagsklimatet?

-  Följer näringslivsorganisationen upp hur företagsklimatet upplevs i

kommunen?

-  Finns en tillfredsställande dialog mellan näringslivsorganisationen och

politikerna?

-  Upplever företagen kommunens näringslivsverksamhet och samarbete

som tillfredsställande?

-  Hur följs målen för näringspolitiska arbetet upp och hur är

måluppfyllelsen?

-  Är mål och resurser anpassade till varandra?

1.3.Met0d och avgränsning

Granskningen har genomförts genom granskning av styrande dokument och

intervjuer. Vi har även i granskningen tagit del av statistik från Svenskt Näringslivs

företagsklimatundersökning samt SKL:s företagsklimatundersökning.

Vi har genomfört granskning av byggnadsnämndens handläggningstider under är

2014 avseende bygglov där företag varit sökande för årgärden.

Intervjuer har genomförts med:

-  Kommunstyrelsens ordförande

-  Näringslivschef

o  Kommundirektör

o  Ekonomichef

-  Chef för gatu- och parkverksarnhet

-  Fastighetschef

Intervjuer/samtal med företrädare för nedanstående organisationer

Oktober 201 5
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Granskning av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

1.3.1.

Företagarna

Karlshamns Ccntrumförening

Fastighetsägarrepresentanterna i Karlshamns Handel och Service

Ekonomisk Förening.

Svenskt Näringsliv

Avgráinsningar

För den kommunala organisationen har granskningen avgränsats till att gälla

näringslivs organisationen som lyder under kommunstyrelsen. Intervjuer har (lock,

vilket framgår av avsnitt 1.3, gjorts med såväl berörda politiska företrädare som

företrädare för andra verksamheter inom Karlshamns kommun.
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Granskning av  Karlshamns  kommuns náringspolitiska verksamhet

2. Sammanfattning

Karlshamns  kommun  gör inga egna regelbundna uppföljningar av hur företagare uppfattar

kommunens  arbete för näringspolitiska åtgärder utöver de regelbundna kontakter som sker

med näringslivet och där företagarnas nöjdhct diskuteras vid företagsbesök. Uppföljning

sker' genom de mätningar av företagarnas nöjdhet som genomförs av Svenskt Näringsliv

respektive Sveriges Kommuner och Landsting. Under hösten kommer nya mätningar att

genomföras och redovisas från båda organisationerna men är inte klara vid

granskningstillfállet.

Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet för alla svenska kommuner är ett

opinionsinstrument från en intresseorganisation med stor påverkan och uppmärksamhet.

Attityder till företagande ses som den främsta anledningen till ett lågt resultat. Särskilt

medias, allmänhetens och skolans attityder till företagande har dåliga värden, men

politikers attityder har försämrats avsevärt sedan  2009.

Sveriges Kommuners och Landstings undersökning, som kallas Insikt, genomförs vartannat

år. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommunerna och

landstingskommunerna. Isenaste mätningen är 2013 deltog 189 av 290 kommnneri

undersökningen. Undersökningen omfattar bara myndighetshandläggning. Miljö- och

hälsoskydd 55 % av frågorna och påverkar helhetsbedömningen och får en dominerande

påverkan på resultatet. Den senaste mätningen visade en ökning frän plats 111 år 2011 till

plats 24 år 2013.

Intervjuer har genomförts med såväl företrädare för den kommunala organisationen som

med företrädare för företagarorganisationer. Samtliga intervjuade anser att attityder till

företagande är den största påverkansfaktorn för hur företagares nöjdhet återspeglas i

mätningar. Näringslivsrådet driver projektet "Gilla Karlshamn" som till sin karaktär är ett

attitydproj ekt.

Någon gemensam definition av vad kommunen avser med begreppet ”attityder” och vad

som vill uppnås med ändrade attityder, förbättrade attityder etc. har inte framkommit i

granskningen.

Ur intervjuer och dokumentgranskning framkommer att uppföljningar av näringslivsarbetet

har haft brister. Iintervjuer hänvisas också till externa undersökningar från Svenskt

Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, samtidigt som det ur intervjuerna

framgår enighet om att det är otillräckligt. intervjuade företrädare för kommunen hänvisar

till ett nytt kommunövergripande uppföljningsverktyrg som kallas ”Kompass Karlshamn"

som har införts under 2015. Vi har inte funnit några redovisade uppföljningar som är

genomförda hittills för näringslivsarbetet med detta uppféljningsverktyg.
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Granskning av Karlshamns kommuns näringspolitiska verksamhet

Ur intervjuer framgår att det anses föreligga organisatoriska oklarheter om gränsdragning

och handläggning av fastighetsfrågor som har anknytning till strategiska

näringslivssatsningar, medan kommundirektören och näringslivschefen har uppfattningen

att gränsdragningen är tydlig.

Samtliga intervjuade anser att det är viktigt med intern kommunikation i den kommunala

organisationen för att förbättra attityderna till företagande. Särskilt tydligt framkommer det

från samtliga företrädare för företagsorganisationerna. Exempel ges i intervjuer på hur

konkreta ärenden upplevs negativa i förhållande till den dialog som skett med

näringslivshandläggare. Å ena sidan är det dktigt att handläggare förstår vikten av

företagandet i kommunen men å andra sidan är det lika viktigt att näringslivshandläggare

förstår förutsättningar och villkor för t.ex. myndighetsärenden och inte "lovar för mycket".

Byggnadsnämnden är den enda av nämnderna som bjuder in näringslivschefen för att

redovisa arbetet med näringspolitiska frågor regelbundet. Det görs, enligt näringslivsehefen,

en till två gånger per år.

Samtliga företrädare för företagarorganisationer anser att de i huvudsak har ett gott

samarbete med kommunens organisation för näringslivsfrägor, men att de i olika

omfattning har negativa synpunkter på handläggningen i konkreta ärenden där företagare är

inblandade.

Representanter för företagarorganisationer anser att kommunen måste förhålla sig till de

externa mätningar som görs om foretagares nöjdhet, men att kommunen bör ha en egen

kontroll genom nöjd-kundändex-mätningar eller motsvarande i syfte att styra

verksamheten efter behövliga insatser mot näringslivet.

I intervjuer med företrädare för företagarorganisationer framförs att begrepp som

"näringsliv" och "företagare" används för generellt. Det är stor skillnad mellan olika företag

och företagsformer samt delar av näringslivet, t.ex. en stor industris eller en liten butiks

villkor och behov.

Företrädare för fastighctägare anser att det finns en risk med att kommunens

näringslivshandläggare medverkar för mycket i samverkansorganisationer eftersom det kan

innebära att dominansen tar över kraften från andra föreningars frågor och de efterlyser en

bättre gränsdragning. T.ex. anser de att projektet "Gilla Karlshamn" har blivit för

dominerande.
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3. Styrning av näringspolitiken

3.1  .  Konmtunallagen

2kap 8 §  Kommunallagen anger grunden för att kommuner och landsting får

genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Det som

kommuner tillåts göra är att på ett allmänt plan främja ett gott näringslivsklimat.

Kommuner får normalt inte ge något individuellt inriktat stöd till enskilda

näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl för det. Sådana synnerliga skäl är

ovanliga, men det finns beslut som har lett till prövning och fått vägvisande domar.

Denna granskning omfattar emellertid inte stöd till enskilda näringsidkare.

3.2.  Kommunala  styrdokument

3.2.1. Övergripande vision

Kommunfullmäktige antog i december 2013 (2013-12-02  §  182) en ny vision för Karlshamns

kommun. Idokumentet anges syftet med visionsarbctct "att med stöd i metodik,

processledning, analys och konceptualiseringformulera en vision som pekarpä en

gemensam målbildföz' hela Karlshamns konznzun. Målsättningen med den nya visionen är

att den skafungera som ett städför kontmunkoncernens samtliga verksamheter i det

strategiska arbetet."

Visionen anger inte näringslivsfrågoi" som något särskilt område. Ur den samlade texten

framgår dock att näringsliv är en viktig del tillsammans med andra utvecklingsområden för

att utveckla kommunen.

3.2.2. .Nåiringspolitiskt program

Under våren 2014 antog kommunfullmäktige ett nytt näringspolitiskt program

(2014-04-07 § 44). Programmet ersatte ett tidigare antaget näringspolitiskt

program som omfattat åren 2009 - 2011. Iprogrammet, som bl.a. utgår från

kommunens vision, anges övergripande mål för det näringspolitiska arbetet. Syftet

med programmet anges i dess inledande delar ”Näringslivsarbelez” har till syfte att

bredda oehfördjupa de ambitioner' som kommunen byggt upp under de senaste

åren tillsammans med näringslivets intressenter vad gäller arbetetför ett star/c

och hållbart näringslivsklimat."

I  programmet anges också övergripande mål för näringslivsarbetet.  I  punktform

anges att ”näringslivsarbetet ska bidra till att:
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-  öka antalet invånare och antalet nya arbetstillfällen

-  verkafirföretagsetableringar och expansionsmöjligheterfir befintliga

företag

o  skapa en bra och långsiktig dialog medforetagen ikonimuneii

-  marknadsföra och stärka varumärket Karlshamn

-  erbjuda godaforutsättningar till ett hållbart och attraktivt

näringslivskliznat

-  förenklaförföretagen i kontakten med oss som kommun och myndighet"

Programmet anger fyra strategiska utvecklingsområden som ska bidra till att

visionen uppnås och skapar tillväxt genom fler invånare, fler besökare, nya

arbetstillfällen, en Litveclding av det befintliga näringslivet samt ge nya etableringar.

Dessa fyra områden som anges är logistik och hamn, NetPort Science Park,

Destination Karlshamn samt attraktiva boendemiljöer.

Kommunfullmäktiges beslut att anta det nåiringspolitiska programmet innebar

samtidigt att dess innehåll gäller kommunövergripande, d.v.s. alla de kommunala

verksamheterna. Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande

näringslivsarbetet med det näringspolitiska programmet som grund. Varje nämnd

och förvaltning har ansvar för genomförande av det näringspolitiska programmet

inom ramen för sitt verksamhetsområde.

Näringslivschefen ansvarar för den övergripande samordningen av Karlshamns

kommuns näringslivsarbete. Iprogrammet anges att det år näringslivschefen

ansvarar för att programmet implementeras genom att informera om programmets

intentioner i olika sammanhang.

Den näringspolitiska gruppen består av representanter för den politiska

majoriteten, oppositionen samt kommundirektören och nåringslixrschefen. Vid

behov ska företrädare för de kommunala bolagen och nämnderna knytas till

gruppen. Ur programmet anges att den "näringspolitiska gruppen svararfiir

övergripande dialog och diskussioner om hur kommunkoncernen på ett optimalt

sätt ska leva upp till det näringspolitiska programmets intentioner. Dialogen ska

bygga upp ett långsiktigtförtroendeför kommunens näringspolitik och visa på

kommunkoncernens engagemangföi' näringslivetsfrågor."

Kommunkoncernens dialog med näringslivets representanter ska i första hand ske

via nåringslivsrådet. Rådet består av representanter från kommunen, företag,

föreningar och organisationer som arbetar med nåringslivsfrågor. Vid behov kallas
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också experter inom olika kommunala kompetensområden till rådets möten. Rådet

träffas regelbundet och är samtalspart till näringspolitiska gruppen. Vid dessa

möten finns möjlighet att lägga fram förslag till kommunala beslut.

Kort sammanfattat visar det näringspolitiska programmet att näringslivsfrågorna

omfattar hela den kommunala organisationen och att ansvaret fördelas mellan

verksamheterna.

3.2.3. Kompass Karlshamn

Kompass Karlshamn är Karlshamns kommuns gemensamma program för arbetet

med styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Programmet antogs av

kommunfullmäktige 2014-06-16  §  90 att börja gälla 2015-01-01, och omfattar alla

kommunala verksamheter och helägda bolag.

Kompass Karlshamn är heltäckande för all kommunal verksamhet oavsett vilken

verksamhetsutövare som bedriver den och oavsett driftform. För

näringslivsarbetets bedrivande, styrning och uppföljning är det vad som regleras i

detta program som gäller.
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4. Organisation och verksamhet

4.1. Avdelningen _för tillväxt och utveckling

Kommunledningsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningen är

indelad  i  flera avdelningar. Avdelningen för tillväxt och utveckling (ATU) är en av

dessa. Den leds av näringslivschefcn. Avdelningen hanterar flera olika verksamheter

och har cirka 20 anställda (inkluderat turistbyråverksamheten). De

verksamhetsområden som ingår  iATU  är:

- Näringslivsfrågor

-  Etablering

- Destinationsutveclding

- Turistbyråverksamhet

-  Landsbygdsutveckling

-  Evenemang

-  Marknadsföring

-  Mark- och exploatering

-  Strategiskt hållbar samhällsutveckling

- Kollektivtrañk/ infrastruktur

-  Miljöstrategi

-  EU/lnternationella frågor

-  Folkhälsa

-  Projektverksamhet

4.1.1. Av(.Zelningenf6r tillu('1'xt och utveckling iorganiscztionen

Til]v'a'.\i& _ i'
Utveckling P“‘5°““”HR)

l '  Ekonomi& i
Finans Personal

Upphandling

Redovisning 
Figur 1. Organisation 1:0nununlcdningsfiirval[ningen
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T

4.1.2. Personalresurser

Personalresurser iATU som arbetar primärt med näringslivsfrägor utgörs av:

-  Näringslivschef (avdelningschef)

-  Näringslivsutvecklare

-  Näringslivsutvecklare

-  Handläggare

-  Evenemangssamordnarc

Utöver ovanstående personal inom ATU som arbetar primärt med näringslivsfrågor

finns även resurser som till viss del arbetar med dessa:

-  Landsbygdsutvecklare

-  Internationell samordnare

-  2 Mark- och exploateringsingenj'örer

Personalresurser för tnrismverksamheten anges inte här.

4.1.3. ATU:s budget

Avdelningen för tillväxt och utvecklings budget för år 2015 är totala nettokostnader

på 15 414 tkr. Av detta utgör personalkostnader 10 703 tkr och övriga kostnader

6 121 tkr. Avdelningens intäkter budgeteras till 1 410 tkr.

Bland de viktigaste prioriteringarna för verksamheten under innevarande budget är

anges huvudsakligen exploaterings- och planfrågor men även arbetet med att

förenkla handläggningen gentemot sökande av olika tillstånd etc.

412. Samordning mellan ATU och andra
“förvaltningar

4.2.1. Strategiskafllstiglletsfdrutirv

Inom avdelningen för tillväxt och utveckling finns tjänsten mark- och

cxploateringsingenjör. Sedan några månader tillbaka finns en tjänst som

markförvaltarc inom samhällsbyggnadsförvaltningcn. Enligt uppgifter i intervjuer

finns oklarheter om gränsdragning för bl.a. förvärv och förvaltning av det som

kallas strategiska fastigheter.

Oktober2015
Karlshamns kommun

TO av 38

-�442�-
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Avdelningen för tillväxt och utveckling förvärvar i viss utsträckning fastigheter som

anses vara av strategiskt värde, bl.a. för utveckling av näringslivet på längre sikt.

Efter förvärvet överlåts till fastighetsenheten att överta förvaltningen av dem.

F astighetsenheten deltar inte i diskussioner eller genomförandet av förvärven och

får vetskap om det kommunala övertagandet i samband med att de får över ansvaret

för att förvalta fastigheterna. F astighetsenheten har inga budgeterade medel för

detta och efter interna diskussioner kommer ATU att svara för

förvältningskostnaderna genom intern debitering från fastighetskontoret.

Enligt  4  §  reglemente för tekniska nämnden ansvarar nämnden för förvaltning, drift

och underhåll av kommunens fastigheter och skogar m.m. Reglemente för

kommunstyrelsen, 14 §, anger att styrelsen ansvarar för köp och försäljning av

fastighet eller delar av fastighet inom av fullmäktige fastställda riktlinjer

beträffande belopp och villkor i Övrigt. Ur avsnitt D3 i delegationsordning för

kommunstyrelsen är kommundirektören delegat för köp och försäljning man. av

fastighet upp till  20  basbelopp (f.n. 890  000  kr).

Kommunstyrelsen har beslutat om organisation och arbetssätt för

lokalförsörjningsfrågor i kommunen (Kommunstyrelsen 2014-03-25, §  55

2014/1020: Sam0rdnadfastighetsfiirvaltning :framtida drift- och

Organisationsform for kommunens fastighetsförvaltning). Beslutet innebär att alla

kompetensområden rörande fastighetägande, fastighetsförvaltning, förvärv samt in-

oeh uthyrning inom kommunkoncernen ska samordnas gällande kommunens

samlade lokalresurser och lokalförsörjning. Nedanstående ñgur är hämtad från

kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsgrupp för samordnad

fastighetsförvaltning.
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I-'ig:_u1-:2. I.ukalförsöljningsgrupl) för san101‘dnzld1()kalF(51's61j11in;;. KS 2014<03—25 §  55

Förhållandet med flera aktörer som köper fastighetsmark och eller byggnader utan

samordning med den nämnd och dcn verksamhet som förvaltar är inte i enlighet

med kommunstyrelens beslut och ur intervjuer framgår att även handläggare och

ansvariga själva upplever oklarheter om roller, ansvar och gränsdragningar.

Nedanstående figur beskriver överskådligt nuvarande verksamheters inblandning i

olika omfattning gällande fastighetsrelateradc frågor.

TN Stadsvapnet

[  Fastighets- Markförvalt. ATU Karlshamns- Karlshamns- ]
enheten SHBF fastigheter bostäder

  v/

SKOG /MARK FORVALTNINGS- NARINGSLIVS- BOSTADER
LOKALER LUKALER

Figur 3. Översikt över olika kommunala vcrlisalnheters inhlalulning i

fastighetsreluterade frågor
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Byggnadsnämndens handläggning av
bygglovärenden där ett företag är sökande

4.3.

För att undersöka hur företrädare  för  näringslivet uppfattar handläggningen av

myndighetsärenden omfattas granskingen av en undersökning av

handläggningstiderna  för  bygglov där ett företag står som sökande. Plan- och

bygglagen ställer  krav  på byggnadsnämndens handläggningstid som  i  normalfallet

ska vara maximalt 10 veckor. Vi har granskat  samtliga  ärenden som  inkommit till

byggnadsnämnden under 2014 där ett företag angetts som sökande. Under året har

det  inkommit nitton ansökningar  där  ansökan  gjorts  för  ett  företags  verksamhet.  De

flesta ansökningar har  handlagts inom  fem  veckor. Ett ärende har en

handläggningstid  på  14 veckor. Det är ingen  skillnad  i handläggningen av bygglov

beroende  på  vem  som  är sökande. Begränsningen  av  granskningen till företag

utgörs  av  revisionsfrägan.

4.3.1.  Översiktlig beskrivning av handläggningen.

En  inkommen bygglovansökan registreras och diarieförs vid bygglovenheten.

När handlingarna är  kompletta börjar  "tjänstegarantin" (PBL 9  kap 27 §) gälla. Det

innebär att byggnadsnämnden  skall  handlägga ärendet inom  tio  veckor frän det

datum de  kompletta  handlingarna registrerades.

Byggnadsnämndens tjänstemän granskar nu  om ansökan följer  de bestämmelser

som finns  (exempelvis gällande  detaljplan) och om den  uppfyller  de allmänna

kraven på utformning enligt plan- och  bygglagen (exempelvis tillgänglighet)

Vid vissa ärenden krävs  att  andra berörda sakägare (exempelds  grannar  och

miljöförbundet) yttrar sig. Vid ett yttrande ska  grannarna  ges en svarstid på minst

14 arbetsdagar  för att komma  med yttringar över byggärendet. Denna tid inräknas  i

plan- och  bygglagens krav  på  handläggningstid.

Om den som handlägger ärendet inte kan bevilja ansökan genom delegation får den

som  ansökt  del av beslutsunderlaget en tid innan ärendet ska upp till  nämnden  för

beslut. Detta görs  för  att sökande ska ges  tillfälle  att yttra sig. Nämnden

sammanträder  cirka  en gång i  månaden.  Om byggnadsnämnden avslår en

bygglovsansökan ska den sökande ges  information  om hur beslutet  kan  överklagas.
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Ett beslut om bygglov annonseras och skickats till kända sakägare (berörda

personer).  Om  ingen har överklagat inom fyra veckor, Vinner beslutet laga kraft.

Handläggningsprocessen

Alerkoppling
Registrering enligt K°"'p'e“a

handlingarljänslegaranlin 
Fem dagmej knv m... rm.)

Utskick av Granskning av
motlagningsbevis ansökningen Y"'a”"e"e'"i55   u

Högst xo veckor enligt PBL

Genomförandeprocessen

Tekniskt samråd Arbersplalsbesök Shnbesked

Figur 4. Bygglovprocessen enligt plzm- och bygglagen

 

4.4. Kvalitetsundersökningar

4.4.1. Svenskt Näringslivs ranking

ISvenskt Näringslivs årliga ranking av kommuner 2014, som avser undersökning av

kommunen som helhet, hamnade Karlshamns kommun på plats 210 av 290

kommuner. Året innan ñck kommunen plats 190. Resultatet är en sammanvägning

av flera olika mätningar och bygger till stor del på enkäter av vad främst företagare

anser men även andra grupper. Ur redovisningen framgår hur resultatet fördelar sig

mellan olika delområden, se bild nedan.
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*I* ENKÃTFRÃGÅ Z014  2015  ZUIZ  ZUII.  2010 2009  Zona  2037

-43 SEVIKE lill M21* 1 55  113 142  117  141 73  75 151

-42  ñliâmming av lagar om regler 154  112  9a 112 153 55 74 197

+17 Konkurrens  med lñretag 229  246  228 205 252 202 153  192

-92 Tilgårg (ill KDIIIPEKEIB 148  55 15° 153  123  12D  98 71

-24  Vågnät. väg och flyg 173  149  146 15e  152 1a:) 204 221

-57 TElE- DUI iT-nâl 155  131 191 173 149  158  131  201

-19 sammanrananoeomaome 174 155 210 us  15a  us  117 17a

-42 “mm” m' 277 235  261  Z46  21a  249 245 254

se ämm” ”m” ü" 246  130 202 17a  192 155 174 217

-57 anwa" 'm 155 129 13a  140 m4 106  13a 195

4  MEdlaS attityder ü" lfnelagande 279  275 255  ZZZ 221  235 283  270

-11  Skolans attityder rm företagande 267 255 257 237  201  243 249 252

Figur  5.  Delredovisade områden från kommunranking av Svenskt Näringsliv.

Ur figur 5 framgår att de lägsta resultaten utgörs av enkätbesvararnas åsikter om

olika gruppers attityder till företagande. Allmänhetens, medias och skolans attityder

till företagande ges mycket låga värden i Karlshamn. Kommunpolitikernas och

tjänstemännens attityder till företag är något bättre, men har fortfarande låga

värden.

Nedanstående ñgur visar grafiskt hur de olika gruppernas attityder fördelas. Notera

att staplarna redovisar rankad position av 290 kommuner vilket innebär att de lägre

kurvorna redovisar mer positiv attityd än de högre.

raAlimänheters attityder

—- Kommunpolilikemas attityder

-Tjinsleminnens attityder

- -  -Medias attityder

- -  Skolansattityder 
0 — .r +  t-

Ãr2o07 År2008 Arzoo-3 År2010 År2011 År 2012  År2013 Är2017

Figur- 6. Attityder till företagande. Svenskt Näringslivs undersökning
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V ärdena avseende attityder är tydligt skilda från övriga värden och har haft små

variationer under perioden som redovisas med undantag för kominunpolitikernas

attityder som fått en avsevärd försämring Linder år 2014.

För kategorin tillämpning av lagar och regler ska observeras att i Svenskt

Näringslivs undersökning görs ingen särskild undersökning för byggnadsnämndens

verksamhet utan denna kategori avser all tillämning av lagar och regler inom

kommunen. Det går alltså inte mot bakgrund av denna undersökning att dra

slutsatser om företagarnas åsikter om byggnadsnämndens eller andra myndigheters

verksamheter.

4.4.2. SKBs öppnajäniförelser, Insikt

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en stor undersökning

2013. Den heter ”Öppna jämförelser, Företagsklimat 2013. Insikt - en

servieemätning av kommunernas myndighetsutövning. 2013 var andra gången SKL

genomför denna typ av undersökning. Sammanlagt deltog 189 kommuner i

undersökningen. Nästa undersökning kommer att göras under hösten 2015.

Undersökningen är en lcvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och

service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som

företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad

kommunerna behöver bli bättre på. Ien jämförelse mellan 2013 års studie och den

förra som genomfördes år 2011 har resultatet för verksamhetsområet bygglov

försämrats generellt för alla kommuner. SKL anger i inledningen till rapporten att

"En bidragande orsak till detförsämrade resultatetför Bygglov kan vara den nya

Plan- och bygglag som trädde i kraft i maj 2011. Den nya lagen .syftar visserligen

till enklare processer, bättre rättssäkerhet och kortare handläggningstider, men

såväl handläggare somföretagare har upplevt attprocessen, trots detta, initialt

blivit mer komplicerad.”

Karlshamn har förbättrat ranking väsentligt sedan mätningen 2011. En analys av

värdena visar att samtliga myndighetsområden visar förbättringar utom

brandtillsyn som minskar och markupplåtelse där värde saknas. Fördelningen av

jämförda myndighetsområden är ojämn. För 2013 svarar undersökta ärenden

mellan myndighetsområdena enligt följanade: Brancltillsyn  9  %, Bygglov 13 %,
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Markupplåtelse 10 %, Miljö- och hälsoskydd 55 %  och serveringstillstånd för 13 %.

Området Miljö- och hälsoskydd svarar alltså för mer än hälften av ärenden i

jämförelsen. Den stora förändringen inom miljö- och hälsoskyddsområdet är

därmed den förändring som tydligast påverkar värdet för total NKI i Karlshamn.

Nedanstående diagram redovisar SKLs fördelning av jämförelser mellan olika

myndighetsområden (del av jämförelsen).

13% 9%

13%

I  Brandtillsyn

Bygglov

I  Markupplâtelse

10% E  Miljö- och hälsoskydd

I  Serveringstillstånd

Figur 7. Del av sKLsjälnfcirelsel' per nlyndighclsonlråtle

Grañskt kan förhållandet överskådliggöras för utvecklingen mellan åren 2013 och

2015 i nedanstående bild.

Miljö- och Serverings-

Total NKI Brandhllsyn Bygglov hälsoskydd tillstånd
2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011

I  Karlshamn 100  %  av samtliga jämförda för respektive myndighetsområde

Tabell 1. Jämförelse av förändrad NKI för myndighctsonlrådell enligt SKL:s Insikt
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4.4.3. .Jämförelser

SKL:s undersökning i förhållande till Svenskt Näringslivs s.k. företagsranking gär

inte att göra jämförelser mellan. En allmän indikation är att Karlshamns kommun

får ett väsentligt bättre betyg för myndighetsutövningen av företagarna än vad som

redovisas i Svenskt Näringslivs undersökning. Det är också noterbart att frågorna

om miljö- och hälsoskydd utgör mer än hälften av frågorna för samtliga

myndighetsområden. Den kraftiga förbättringen av bedömningarna för miljö- och

hälsoskydd, som utförs av Miljöförbundet Blekinge Väst, slår på så sätt igenom i

den samlade bedömningen och ”bidrar starkt till att dra upp” resultatet totalt från

plats 111 (år 2011) till plats 24 (år 2013). Det är emellertid tydliga förändringar även

för övriga myndighetsområden.

4.5’. Intervjuer, Icommunen

Intervjuer har gjorts med näringslivschefen, ekonomichefen, kommundirektören

fastighetschefen och kommunstyrelsens ordförande. Samtal har också i olika

utstäckning förts med ytterligare medarbetare inom den kommunala

organisationen.

4.5.1. Näringslivschefen

Näringslivschefen är tillika chef för avdelningen för tillväxt och utveckling. Hon

hänxdsar till det politiskt antagna näringspolitiska programmet (se gi). En ny

strategi för tillväxt och entreprenörskap ska arbetas fram under  2016  inom ramen

för ”Kompass Karlshamn” (se. 3.2.3) och utgår från kommunens övergripande

vision (32.1).

Näringslivschefen anger att avdelningen genomför ett flertal aktiviteter som ska

bidra till ett bra företagsldimat. Som exempel anges flertal frukostmöten med olika

teman löpande under året saint branschvisa möten under lorällstid. Övriga

aktiveteter som anges är kompetenshöjande insatser, samverkansmöten med

organisationerna Företagarna, Svenskt Näringsliv och Nyföretagarcentrum.

Ett mötesforum som kallas företagslots finns för att underlätta för företagens

kontakter med kommunen i myndighetsärenden. Alla berörda myndighetsansvariga

finns på plats vid dessa möten. Syftet är att underlätta handläggningen i ärenden

som kräver kontakt med flera tjänstemän. Företagslotsen arrangeras en gång i
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månaden. De myndighetsområden som närvarar vid företagslotsens möten är

bygglov, mark och exploatering, vatten och avlopp, miljö, näringsliv,

räddningstjänst, trañkreglering och alkoholhandläggning.

Verksamhetens uppföljning sker genom Svenskt Näringslivs attitydundersökning

(4_.£), Sveriges kommuners och landstings (SKL) undersökning "Insikt" där

nöjdheten från företag mäts inom olika myndighetsområden brandskydd,

markupplåtelse, alkoholtillstånd, bygglov och miljötillstånd (4._4g). Under ett

verksamhetsår genomförs cirka 100 företagsbesök där uppföljning av företagarnas

nöjdhet diskuteras.

Näringslivsrådet genomför sedan några år tillsammans med företrädare för

näringslivet ett projekt som kallas "Gilla Karlshamn”. Näringslivschefen beskriver

projektet som ett "attitydprojekt". Projektet finansieras av företag, kommunen och

en lokal bank med lika delar. Bakgrunden till projektet är låga resultat i mätningar

kring attityder till företagande. Inom ramen för projektet genomförs många

aktiviteter och insatser som har till syfte att bidra till förbättrade attityder och större

stolthet för den egna kommunen och företagsklimatet.

Näringslivschefen anser att det är en bra dialog mellan tjänstemännen som arbetar

med näringslivsfrågor och politikerna. Hon anser mot bakgrund av undersökningar

och dialog med företagarna att företagen upplever kommunens

näringslivsverksamhet och samarbete som tillfredsställande.

På frågan om kommunen själva undersökt vad företagarna vill ha för stöd från

kommunen, svarar näringslivschefen att företagen lyfter betydelsen av att

kommunen upplevs som attraktiv med bra kommunal omsorg, gott utbud av

fritidsaktiviteter, anläggningar och kultur liksom även bra utbud av skolor med hög

kvalitet så att rekryteringar av kvalificerad arbetskraft underlättas. Företagarna för

även fram behovet av tillgång till mark för etablering och expansion, bra

infrastruktur och en från kommunen snabb handläggning, bra information och att

kommunen har tillgång till god kompetens. Företagarna efterlyser även att

kommunen bör lägga ut fler verksamheter på entreprenad.

Målen för det näringspolitiska arbetet följs av och rapporteras till

kommunstyrelsen. I det nyligen antagna uppföljningssystemet Kompass Karlshamn

kommer resultatdialoger att genomföras tre gånger per år. I måluppfyllelsen

Oktober 2015
Karlshamns kommun

19 av 38

-�451�-



l

Granskning av  Karlshamns  kommuns näringspolitlska verksamhet

konstaterar näringslivschefen att det behövs en bredare förankring och förståelse

för de näringspolitiska ambitionerna i hela kommunen.

Näringslixrschefen anser att ambitionsnivän ibland är högre än de resurser som är

tillgängliga. De personella resurser som finns inom avdelningen för tillväxt och

utveckling är fem personer som primärt arbetar med nåiringspolitiska frågor samt

ytterligare tre handläggare som till viss del arbetar med näringslivsfrågor (se gi).

4.5.2. K0mmunsiyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande är ny i rollen sedan årsskiftet. Kommunen bedriver

omfattande näringspolitiska insatser. Samtidigt får han mycket kontakter och

signaler från näringsidkare som vill uttrycka sitt missnöje med olika frågor, oftast

sakfrågor där de på ett eller annat sätt är intressenter. Kommunstyrelsens

ordförande anser att arbetet för att skapa goda förutsättningar för näringslivet är

viktigt och att det är en av de prioriterade frågorna för honom och

kommunstyrelsen att följa upp. Samtidigt är det svårt att veta vilka effekter som

skulle Ltppnåtts om åtgärder avståtts från eller gjorts på ett annat sätt. Det finns

ingen "parallellk0mmun” som man kan jämföra med. Han säger att han ”inte är helt

övertygad om att allt görs på rätt sätt idag”.

4.5.3. Kommit:idirektören

Kommundirektören anser att näringslivsfrågorna är tydligt prioriterade. Även han

anser att attityder är en av de tydligaste faktorerna att arbeta med för att förbättra

företagsklimateti kommunen. Han redovisar att kommunen arbetar målmedvetet

för att förenkla kommunal handläggning i ärenden som ska göra det lättare och

snabbare för företag i sina kontakter med kommunen.

Han anser inte att de uppgifter som framkommit i andra intervjuer om en oklar

gränsdragning mellan olika delar i organisationen vad gäller fastighetsfrågor

stämmer. Gränsdragningen är, enligt kommundirektören, glasklar.

Han beskriver olika förändringar som genomförts för att förbättra arbetet med

näringslivsarbetet, bl.a. projektet ”förenkla helt enkelt, införandet av företagslots,

projektet ”Gilla Karlshamn", ny organisation för näringslivsverksamheten och

uppföljningsverktyget "Kompass Karlshamn”.
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4.5.4. Ekonomichefen

Ekonomichefen konstaterar att näringslivspolitiskt arbete berör många

verksamheter och mängder med projekt. Det är svårt att se en gränsdragning och en

helhet där "ROI  — return of investment” kan analyseras men också därför att flera

effekter är av socioekonomisk art. Till skillnad mot ett företags investeringar som

görs för att inom en viss tid kunna räkna hem avkastningen som vinst, sker politiska

investeringar av denna typ för att långsiktigt förbättra förutsättningar där "vinster"

uppstår i på olika sätt och olika platser i samhället. Han menar att de

näringspolitiska satsningarna inte kan räknas hem företagsekonomiskt utan måste

värderas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där effekterna av ett teoretiskt val

att inte vidta några åtgärder inte kan bedömas. Budgetering av näringspolitiska

åtgärder sker humdsakligen genom politiska bedömningar och beslut. Han

hänvisar till kompassen som ett styrmedel och uppföljningsverktyg som börjat

tillämpas från  1 januari i år.

4.5.5. Företrädareför andra kommunala verksamheter

Företrädare inom kommunaltekniska verksamheter anser att samverkan med ATU

liksom Centrumföreningens handelsutvecklare fungerar bra. Verksamheterna tar

hänsyn till handelns förutsättningar. T.ex. undviks gatuarbete på fredagar i centrum

och \id viktiga tider för handeln tas hänsyn till speciella förutsättningar.

Kommunaltekniska verksamheter är beroende av att snabbt kunna nå ut med

information vid olika typer av störningar som t.ex. akuta reparationsåtgärder,

vattenläckor etc. De är beroende av att få ut information på kommunens hemsida

dygnet runt på tydligt framträdande plats, men anser att nuvarande interna regler

förhindrar detta.

Företrädare för fastighetsförvaltning upplever att det finns otydliga

gränsdragningar och ansvarsförhällanden i frågor som avser fastighetsägande,

fastighetsförvaltning, markförvaltning och exploateringsfrågor när det gäller

strategiska fastighetsförvärv (se 4.2.1.).

Intervjuer och samtal med företrädare för
fi)'retagar0rganisationer 0.d.

Intenjuerna med företrädare för företagarorganisationer awiker i viss mån från

4.6.

projektplanen, vilket har redovisats vid delrapportering till revisorerna och

godkänts. Skälet till avvikelsen är att syftet med intenjuerna var att få oberoende
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synpunkter från företrädare för organisationer inom näringslivet.  Några  av

föreningarnas organisationer har representationer i styrelse eller ledning från

företrädrare för kommunens näringslivsverksamhet. Det innebär att

Nyföretagarcentrum och Karlshamns Handel och Service ekonomiska förening

(KHS) utgått. Istället har intervjuer gjorts med Företagarna i Karlshamn,

Karlshamns Centrumförening och företrädare för större affarsfastigheter i

Karlshamn som ingår i styrelsen för KHS.

4.6.1. Företagarna i Karlshamn

Ordföranden för organisationen Företagarna i Karlshamn anger liksom

kommunens företrädare attityder som en viktig orsak för det upplevda

företagsklimatet. Han tror samtidigt att mycket beror på utbredd okunskap om

kommunen. Som exempel är (let Vanligt att han får synpunkter om kommunen när

det gäller frågor som inte handläggs av kommunen eller att det är

missuppfattningar om roller för vilka som är tjänstemän eller vilka som är politiker

och vad de ansvarar för. Han märker också att "gamla historier lever kvar" och

avspeglas i svaren om hur det fungerar idag. "-Folk som inte vet tycker ändå i frågor

som rör den kommunala verksamheten", säger han. Det gör ibland att aktuella och

relevanta frågor förloras bland sådant som inte är aktuellt eller relevant. Samtidigt

tycker han att informationen från kommunen bör bli bättre. Han hänvisar till

generell information som utbildning till företagare och specifik information till

företag. Som exempel hämisar han till att Företagarna och kommunen haft viss

samverkan med utbildning som varit mycket uppskattad, men också att viss

information har svårt att nå fram, t.ex. visste han själv inte att kommunen hade ett

direktnummer för företagare (815 00) trots att det funnits i ett par år.

Han deltar själv i en av arbetsgrupperna inom projektet "Gilla Karlshamn". Han

anser inte att han eller andra företrädare för näringslivet därmed förlorar sin roll

som näringslivsföreträdare och oberoende iförhållande till kommunens

näringslivsarbete.

När det gäller Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet så anser ordföranden

för Företagarna att värdet som anges är tveksamt, men att man ändå måste förhålla

sig till resultatet. Även om den exakta placeringen kan diskuteras är det en

undersökning som görs i hela landet och har en stor påverkan genom

uppmärksamhet i media och bland företagare. Han har kritiska synpunkter på att

de som tillfrågas av företagarna endast är utvalda ur Svenskt Näringslivs egna

medlemmar, vilket bara är en begränsad del av de företagare som finns i
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kommunen, medan  det i en del andra kommuner görs urval även bland andra

företagare.

Begreppet representanter från näringslivet används lite för schablonartat, enligt

ordföranden för Företagarna. Det finns stora olikheter och förutsättningar mellan

olika företag, verksamheter och storlek. En kioskägare har mycket lite gemensamt

med en större industri, men båda kan vara företrädare för näringslivet.

De Vanligaste frågorna som han möter från medlemmarna i företagarna om den

kommunala verksamheten är sådant som rör bygglov, försköning av staden,

torgkiosken, innerhamnsområdet och att infarterna till kommunen bör bli mer

inbjudande.

Ordföranden tycker att de har ett gott samarbete med kommunen i de flesta

avseenden och att samarbetet i övrigt fungerar bra. Kommunens utåtriktade

verksamheter mot företagarna är i stort sett bra men han anser att kommunenens

inätriktade Verksamheter för att förbättra företagsklimatet måste bli bättre. Det som

framkommer ur Svenskt Näringslivs ranking om attityder från kommunala

tjänstemän tror han beror på att för lite kraft och ansträngning görs på att alla

kommunanställda i alla positioner måste få större förståelse för företagens villkor

och betydelse för utvecklingen i kommunen.

4.6.2. Karlshamns Centrumférening

Ordföranden för Karlshamns Centrumförening beskriver att köpmännen i stort sett

är nöjda med samarbetet med kommunen vad gäller näringslivspolitiska frågor.

Den huvudsakliga kritiken som framförs rör tekniska nämndens ansvarsområde och

rör praktiska frågor som tillsyn av tillfällig torghandel och parkeringsplatser i

centrum. Samtidigt är de positiva till åtgärder som t.ex. ombyggnaden av

Ronnebygatan. Föreningen anser att attitydfrågorna är viktiga och anser att

kommunen bör utbilda all personal i dkten av att alla företrädare, oavsett tjänst,

bemöter på ett bra sätt.

4.6.3. Företrädareför ajjfärsfastighetez' i Karlshamn

Företrädare för Fastighetsägarna Syds lokaldistrikti Karlshamn, Olofström och

Sölvesborg är också representerade som fastighetsägarnas företrädare i Karlshamns

Handel och Serxdce Ekonomisk Förening.

Båda företrädarna anser att de har ett bra samarbete med kommunens företrädare

för näringslivsfrågor och att de ger bra "inspel för deras frågor". De anser att det
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finns en risk med att de medverkar för mycket i samverkansorganisationer eftersom

det kan innebära att dominansen tar över kraften från andra föreningars frågor och

de efterlyser en bättre gränsdragning. T.eX. anser de att projektet "Gilla Karlshamn”

har blint för dominerande. Kommunens stöd för att driva fastighetsägarfrågor och

andra verksamheter behövs, men borde kunna ske på samma sätt som stöd ges till

annan  föreningsverksamhet utan att kommunens representanter nödvändigtvis

måste ingå i styrelser.

Båda företrädarna är också överens om att fastighetsägarna själva måste bli bättre.

De har i vissa fall fått för mycket hjälp av kommunen, t.ex. i fråga om bygglov. Som

professionella företagare bör de använda sig av egen eller anlitad professionalism så

att de inte belastar kommunens tjänstemän med rådgivning som istället bör

användas till allmänheten. Fastighetsägarna Syd har själva tagit initiativ till

utbildningar för fastighetsägare där kommunens tjänstemän har medverkat i detta

syfte och som har blivit mycket uppskattat. De menar att om de professionella

fastighetsägarna har riktiga underlag och utredningar klara i sina ansökningar, sä

bör de i gengäld få en snabbare handläggning då kommunen endast behöver ta

ställning till deras ansökningar i förhållande till lagar och lokala planer.

Även fastighetsägarrepresentanterna menar att resultatet av företagsrankingen är

ett resultat av ett attitydproblem. De pekar särskilt på attityder generellt hos

kommunalt förtroendevalda, anställda och skolan.

4.6.4. Regionchefenfor' Svenskt Näringsliv, Karlshamn

Svenskt Näringsliv gör undersökningar av företagsklimatet för samtliga av Sveriges

kommuner årligen. Undersökningen har stort massmedialt genomslag och är ett

viktigt opinionsinstrument för organisationen Svenskt Näringsliv, vars syfte med

mätningen är att förbättra villkoren för företagande. Urvalet av de som svarar på

frågorna är olika för olika kommuner. För Karlshamns del sker urvalet bara för

företag som är medlemmar i organisationen Svenskt Näringsliv. Enligt regionchefen

är det cirka 200 företag i Karlshamns kommun som får enkäterna varav cirka

hälften svarar. Företagen varierar i storlek (antal anställda) och branschtillhörighet.

Nedanstående diagram redovisar urvalet, år 2014, för de företag som svarat fördelat

på antal anställda respektive bransch.
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l
Antal anställda  -  år 2014

I  Inga

I 1— 5 anställda

I  6  — 25 anställda

I  26 -50 anställda

I  51 -100 anställda

I  fler än 100 anställda

Figur 8. Fördelning m' svarande 2014 -antal anställda

Ur diagrammet framgår att huvuddelen av de svarande företagen domineras av

storleken 1  -  25 anställda. Då antalet svarande, enligt regionchcfen, är cirka

etthundra är det alltså cirka 70 företag inom det intervallet.

2%

Bransch  -  år 2014

I  EYES

I  Handel

I  Transportföretag

I  Besöksnäring

I  Information, inklusive IT

I  Fastigheter

I  Tjänster tiII företag

in Skola, utbildning

I  Vård och omsorg

I  Personliga tjänster

Annat

Figur 9. Fördelning av svarande 2014 -branschtillhöriglict

De svarandes branschtillhörighet har en större spridning. En fjärdedel av svaren

kommer från företagare inom kategorin handel och cirka en sjättedel från kategorin
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bygg.  I  övrigt är det mycket få representanter inom övriga kategorier. Det är därmed

svårt att dra någon slutsats av nöjdheten baserat på bransch.

Regionchefen anser, liksom de flesta andra som intervjuats, att attityder till

företagande är särskilt tydlig som faktor för att förbättra företagsklimatet. Hon

anser att det är mycket viktigt att kommunen arbetar internt för att förbättra

tjänstemäns och förtroendevaldas attityder till företagande. Regionchefen anser att

det generellt för undersökningar i landets kommuner visat sig vara vanligt att

föwaltningschefer inte anser att status för näringslivschefen och det interna arbetet

tas på allvar. Erfarenheter är också att attityderna till företagare måste spridas till

alla kommunanställda och förtroendevalda som är i kontakt med företagen. Hon

anser att kommunala chefer ofta vet vilka handläggare det är som leder till att

kommunen får dåliga resultat i företagsundersökningar, men att de sällan gör något

åt det.

Regionchefcn påpekar att representantskapet för företagare i projektet Gilla

Karlshamn måste vara tydligt liksom kommunens representationskap i

företagarorganisationer.

Regionchefen anser att kommunen skulle kunna följa upp med egna

undersökningar, särskilt om de är tveksamma till resultatet av deras eller andras

undersökningar. Hon anser också att det är viktigt att kommunen har en bra

uppföljning där effekterna av satsningarna på näringslivsbefrämjande åtgärder följs

upp och mäts.

En av de frågor som har stort genomslag i deras undersökningar generellt är frågan

om upphandlingar. Vi har i intervjun fått tillgång till en del av de kommentarer som

företagare lämnat om Karlshams kommuns upphandlingsverksarneti

undersökningen 2014 fördelat på "dåligt" eller "inte helt godtagbart” respektive

"mycket bra", se nedan.
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Dåligt och inte helt godtagbart
Fråga: Vad är det som gör att du har den uppfattningen om kommunens

UPphandüng?

Alla behandlas inte lika

Det är alldeles för fyrkantigt ! Samt se mer till sitt närområde

Dåliga förfrågningsunderlag.

Vissa tjänster upphandlas inte tex hotellrum där lägger man allt till ett
hotell frågar aldrig några andra.

Det tittas för mycket bara på priset.

För lite upphandlingar, kommunen ska göra mycket själva som blir

dyrare i slut ändan istället för att lägga ut jobben.

Dålig information och krångligt förfarande

För krånglig och skallkraven är i princip omöjliga att uppfylla.

Gynnar de största firmorna genom goda referenser medan mindre

firmorfaller  i  detta även om priserna är densamma. Hur bedöms

referenserna och vad grundas dessa på?

Kommunen gynnar vissa företag som redan är med i svängen.

Långa tröga processer som ofta överklagas

Man informerar ej mindre företag

Svårt för mindre företag att vara med
Vet att kommunen gör inköp inom mitt område men vi får aldrig någon

förfrågan

Mycket bra
Fråga: Vad är det som gör att du har den uppfattningen om kommunens

UPphandüng?
Bra möten och bra diskussioner.

Klara och tydliga förfrågningsunderlag och en snabb handläggning.

Kommunens upphandlingsenhet har hållit ett flertal informationsmöten

för det lokala näringslivet de senaste 2 åren.

Kommunens upphandlingsenhet har på ett bra sätt börjat strukturera

upp sitt och kommunens arbete med upphandlingar.

Flera informationsmöten med möjlighet till dialog har hållits på

kommunens upphandlingsenhets initiativ -bra, fortsätt ha en aktiv

dialog med det lokala näringslivet.

Ny upphandlingschef som börjat ha möten med berörda branscher

innan upphandling ska ske.

lfigul' 10. (rxuntpcl på I;(nn1m!111arer om 11pp11:111(llil1gf1'ñl1 Svenskt Näringslivs
umlcrsfikning iir 11014
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5. Granskningsresultat

Har kommunstyrelsen säkerställt en

ändamålsenlig styrning och  uppföljning av

näringslivsverksamheten som  bidrar  till att

kommunens näringspolitiska mål förverkligas?

De övergripande näringspolitiska målen är fastställda i det näringslivsprogram som

är antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07. Målen följs av och rapporteras till

kommunstyrelsen. Uppföljning anses av företrädare för näringslivsverksamheten

själva ha varit bristfälligt. Vid årsskiftet 2014/2015 antogs ett nytt

uppföljningssystem, Kompass Karlshamn, där resultatdialoger kommer att

genomföras tre gånger per år.

En ny strategi för tillväxt och entreprenörskap ska arbetas fram under 2016 inom

ramen för "Kompass Karlshamn" och  utgår från kommunens övergripande wsion.

Intervjuer med näringslivschcfen och företrädare för företagarorganisationer är

samstämmiga om att det behövs en bredare förankring och förståelse för

kommunens näringspolitiska ambitioneri kommunens organisation.

Det nya uppföljningssystemct Kompass Karlshamn infördes vid årsskiftet. Det är

inte implementerat fullt ut vid granskningstillfállet. Uppföljning sker bl.a. genom

att verksamheten tar del av utvärderingar från Svenskt Näringsliv och Sveriges

kommuner och landsting. Det görs inga motsvarande NKJ-utvärderingar i egen regi.

Vid granskningen har vi konstaterat att det inte finns någon samlad bedömning om

utfallet av satsningarna pä näringslivsarbetet som anges i det näringspolitiska

programmet där det framgår effekterna av satsningarna (return of investment).

5.1.1. Bedömning

Vi bedömer att de förändringar som gjorts av organisation och införandet av ett nytt

uppföljningssystem avser att säkerställa en ändamålsenlig styrning och uppföljning

av näringslivsverksamheten som bidrar till att kommunens näringspolitiska mål

förverkligas. Vi bedömer att kommunstyrelsen också bör säkerställa att

utvärderingar görs specifikt mot de mål som kommunfullmäktige har fastställt
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genom att kommunen låter genomföra utvärderingar och inte enbart förlita sig på

externa utvärderingar.

Finns  tillfredsställande styrdokument för
näringslivsverksamheten?

5.2.

Av  styrdokumenten är det i huvudsak det näringspolitiska programmet som anger

övergripande mål för näringslivsarbetet. Iverksamhetsplan och budget 2015 anges

"relevanta nämndsmäl" där mer specifika mål från kommunstyrelsen är

formulerade. Av dessa är de tydligaste nämndsmålen som är kopplade till

näringspolitiska programmet:

1. Etablering av Stilleryd som Iogistiknod med fokus på transportverksamhet

(målet är en extern etableringfinansiering under 2015)

2. Ökad tillväxt och sysselsättning inom logistik  och  transport, digitala
medier och energi

(målet är 35 nya arbetstillfällen inom angivna branscher)

3. Kommunen har en godplanberedskap och byggklara tomterfdr
verksamheter samt en ejfektiv process för markhantering

(målet är  5  stycken beställda detaljplaner)

4. Det är enkeltförföretagen och kommuninvånarna ikontakter med oss som
kommun och myndighet. Vi erbjuder en ärendehantering och
handläggning som är eflektiv, rättssäker  och  serviceinriktad

(målet är  75 iNKl index) [revisorns not: avserSKL:s insikt]

Nämndsmålen ovan kan härledas till tre av de sex övergripande målen i

näringspolitiska programmet.

5.2.1. Bedömning

För att utvärderingar av det näringspolitiska arbetet i förhållande till tilldelade

resurser ska bli tydliga, bör det finnas specifika, mätbara mål  och  nyckeltal för

verksamheten som baseras på uppföljningar som omfattar de kriterier som är

politiskt fastställda.

Vi bedömer att speciñka mål bör kompletteras med fler mätbara mål  och  nyckeltal

för att återspegla samtliga av kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål,
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samt att kommunstyrelsen säkerställer att egna eller zinlitade uppföljningar görs för

att komplettera externa uppföljningar.

På vilket sätt  och  i  vilken utsträckning
bedrivs aktiviteter inom
näringslivsorganisationenjör att _förbättra

företagsklimatet?

5~3-

Avdelningen 'för tillväxt och utveckling genomför ett flertal frukostmöten med olika

teman löpande under året samt branschvisa möten under kvällstid. De medverkar i

kompetenshöjande insatser, nätverk för fastighetsägare och samverkansmöten med

företagarorganisationer. Företagslots är ett mötcsforum för att underlätta för

företagens kontakter med kommunen i myndighetsärenden. Projektet ”Gilla

Karlshamn” som finansieras av företag, kommunen och en lokal bank med lika

delar, beskrivs av näringslivschefen som ett ”attitydprojekt” mot bakgrund av låga

resultat i mätningar kring attityder till företagande.

5.3.1. Bedömning

Vi bedömer att det bedrivs ett flertal aktiviteter inom näringslivsorganisationen i

syfte att förbättra företagsklimatet som har stöd i de mål som kommunfullmäktige

formulerat i näringslivsprogrammet. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör verka

för att uppmärksamhet om kommunfullmäktiges mål ur det näringspolitiska

programmet i högre utsträckning arbetas in hos nämnder och kommunala

verksamheter.

Ur intervjuer med såväl företrädare för företagarorganisationen som företrädare för

kommunen framgår att många efterlyser starkare insatser internt i den kommunala

organisationen för att förbättra företagsklimatet. Två gånger per år föredrar

näringslivschefen om verksamheten och om näringslivsfrågor till

kommunfullmäktige. Hon kallas även till byggnadsnämnden en till två gånger per

år för att nämnden ska få rapporter ur deras verksamhetsperspektiv.
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Följer näringslivsorganisationen upp hur
företagsklimatet upplevs i  kommunen?

5.4.

En väsentlig del av uäringslivsorganisationens uppföljning sker genom Svenskt

Näringslivs attitydundcrsökning och Sveriges  kommuners  och landstings (SKL)

undersökning ”Insikt” där nö_jdheten från företag mäts inom olika

myndighetsområden. Under ett verksamhetsår genomförs cirka  100  företagsbesök

där uppföljning av företagarnas nöjdhct diskuteras. Det görs dock ingen riktad

undersökning med fasta frågor som sammanställs för utvärdering.

Målen för det näringspolitiska arbetet följs av och rapporteras till

kommunstyrelsen. I det nyligen antagna uppföljningssystemet Kompass Karlshamn

kommer resultatdialoger att genomföras tre gånger per år.

5.4.1. Bedömning

Vi bedömer att uppföljning av hur företagsklimatet upplevs bör förstärkas så att

uppföljningen i större utstäckning preciseras mot politiska mål för att komplettera

resultaten från dc externa undersökningar som används idag.

Finns en tillfredsställande dialog mellan

näringslivsorganisationen och politikerna?
5.5..

Ur intervjuer framkommer att det är en bra dialog mellan tjänstemännen som

arbetar med näringslivsfrågor och kommunstyrelsens politiker. Näringslivschefen

kallas till byggnadsnämnden en till två gånger per år för att nämnden ska få

rapporter ur deras verksamhetspcrspcktiv. För övriga nämnder sker inte

motsvarande dialog.

Det framgår av intervjuer med såväl företrädare för företagarorganisationer som för

kommunala företrädare att det är samstämmiga bedömningar om att insatser bör

ske i högre Lltsträckning internt inom den kommunala organisationen, för att de

intentioner som kommunfullmäktige fastställt i näringslivsprogrammet ska

uppfyllas.

Ur intervjuer i samband med granskningenkonstateras att det finns vissa

oklarheter om gränsdragning och samordning vad gäller vissa fastighetsrelaterade
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frågor. Granskningen har dock inte funnit annat än att handläggning eller beslut

sker  i  enlighet med reglemente och delegationsordningar, men att bristande  dialog

och samordning mellan förvärvsproeess och fastighetsförvaltande Verksamhet inte

är ändamålsenlig enligt kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsfrågor.

5.5.1. Bedömning

Vi  bedömer att det finns en tillfredsställande dialog mellan

näringslivsorganisationen och kommunstyrelsen men att insatser bör ske internti

den kommunala organisationen vad gäller kommunfullmäktiges mål  i

näringslivsprogrammet.

Samordning och dialog mellan berörda verksamheter vad gäller vissa

fastighetsförvärxr för strategiska näringslivsändamål bör förbättras så att den

Verksamhet som ska överta föivaltningsansvaret involveras i tidigt skede under

föivärvsprocessen.

Upplever företagen kommunens
näringslivsverksamhet och samarbete som
tillfredsställande  ?

5.6.

Granskningen konstaterar en delad bild av hur företagen upplever kommunens

näringslivsverksamhet och samarbete. Svenskt Näringslivs ranking av

företagsklimatet har redovisat ett försämrat resultat varje år under de senaste åren

och vid den senaste mätningen hamnade kommunen på plats 210 (av 290

kommuner).  I  Sveriges kommuners och landstings undersökning av

företagsklimatet avgränsat till frågor om myndighetshandläggning, får kommunen

plats 24 (av 189 jämförda kommuner).

I  intervjuer med olika företrädare för företagarorganisationer anser ordröranden för

organisationen Företagarna  i  Karlshamn att de har ett gott samarbete med

kommunen  i  de flesta avseenden och att samarbetet  i  övrigt fungerar bra, men att

kommunenens inåtriktade verksamheter för att förbättra företagsklimatet mås Le bli

bättre. Ordföranden för Karlshamns Centrumförening beskriver att köpmännen  i

stort sett är nöjda med samarbetet med kommunen vad gäller näringslivspolitiska

frågor och företrädare för Fastighetsägarna Syd  i  Karlshamn anser bäda att de har

ett bra samarbete med kommunens företrädare för näringslivsfrågor och att de ger

bra ”inspel för deras frågor”.
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V

5.6.1. Bedömning
För att kommunstyrelsen ska få ett tillräckligt säkert underlag för de insatser som

beslutas i syfte att uppfylla målen i näringslivsprogrammet, bedömer vi att

kommunen bör stärka möjligheterna att kontrollera uppföljning av företagsklimat

och näringslivsfrågor mot kommunfullmäktiges angivna mål. De externa

undersökningar som görs idag är inte tillräckliga i detta avseende. Det bekräftas

också av intervjuer med representanter för företagarorganisationerna.

Kommunstyrelsen bör även beakta de synpunkter som framkommer från

företrädare för näringslivet med att det finns risker med kommunens engagemang i

aktiviteter och branschföreningar.
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5-7- Hur följs målen för näringspolitiska arbetet
upp och hur  är  måluppfyllelsen?

Måluppfyllelsen anges mot verksamhetsplan  och  budget. Förvaltningsberättelsen

till årsbokslutet rapporteras  i  underlag från näringslivschefen til] ekonomikontoret

som bearbetar texten.  I  underlaget som avser näringslivsfrågor för

förvaltningsberättelsen till årsbokslut 2014 framgår följande text  från

näringslivschefen:

Antalet verksamma företag i  Karlshamns kommun uppgick den 31 december

2014 till 2 605 företag varav 11 10 är aktiebolag, 114 hanmls» och

kommanditbolag och 1340 enskild näringsverksamhet samt övriga bolagstormer.
Under året startade 192 nya företag. 230 töretag hartillkommit (nystartade och

nyinflyttade) och 207 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade), Det har då

totalt tillkommit 23 företag i Karlshamns kommun under2014, vilkel ger

kommunen en nettotillväxt på 0.9  %  en minskning i relation till 2013 då
nettotillväxten var 2.3% Kalla UC AB

Vårt arbete med att bygga långsiktiga relaionermen näringslivet har pågå!
aktivt under året, tjänstemän och politikerhar genomtdn över 1(1) ldrelagsbesdk

Ett flertal olika aktivitetertor att främja nätverksbyggandeoch olika
utvecklingsprojekt med mera hargenantorts,Attitydsasringertlproieldet 'Gilla

Karlshamn" fortsätter med NetPort som proiektagare, Kommunen har
mednnansierat och tlera arbetsgrupper har startat inom områdem:

Skola/näringsliv, Kultur/näringsliv. Fritid/Idrott samt Näringslivsgmppen i syfte att
arbeta mot målet att uppnå Sveriges bästa livsklimat och därmed Sveriges bästa
Naringslivsklimat 2020,

inom ramen lör kommunens arbete med att torenkla tortöretaen harett antal

insatser gjorts, bland annat ett internt seminarium tor arställda med
töretagskontader inom kommunkoncemen och törbunden i syfte att ,

vidareutveckla intertionema i den handlingsplan som KS har antagit.

Näringslivsenheten ansökte tillsammans med Slaasniljéavdelningen om

projektmedel hos Boverket och Tillvârrtvenret törefteklivae samhallsprocesser
för en ökad tillväxt. ProjekteVTiIlvâxtorterterad samhällsutveckling" startade
2014-01-13 och berärms avsluas 201 5-0641) Sy1tet äran testa nya
arbetsmetoderträmst kopplatlill detaljplaneprocesert projektet harväckt stor

nyfikenhet och vi har râu möjlighet att intonnem om projektet på nationell nivå
Projektmetoden testas nu p'a Vaggaområdet_ som nu ska detaljplaneras

Under året har tvâ tastigheterinom verksamhetsområde Kapten Holm sålts.
Fastigheterna harköpts av ett företag som tidigare hyrt kontor i kommunen men
som nu harvalt att satsa på egen fastighet Det andra törelagetarsedan tidigare

etablerat inom området och ser en stor trantida utveckling. där ytterligxe mark

kommer att behövas. Tunttörsäiningarinom Övre Asarumsdden, Östra
Skogsborg och Vettekula Västra hartortsatt där har totdt nio kommunda

tomter tor enbostadshus sålts Byggietion av bostäderinom Tegelbruksvrken

tortgär och alla 13 tomter ärsálda
Under 2014 har bygglov har beviljats för 21 enhmiljshus och 2 flerbostadshus.

Figur 11. Näringslivschefens underlag för förvaltningsberättelsc
2014, gällande näringslivsfrågor
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Underlaget från näringslivschefen redigeras av ekonomikontoret för att passa i den

samlade förvaltningsberättelsen utan att det innehållsmässigt ändras.

5.7.1. Bedömning

Näringslivschefens underlag för förvaltningsberättelse redovisar antal

företagsetableringar  och  beskriver exempel på befintliga företags expansion.

Beskrivningen återkopplar även målen om  dialog med företagen och effektivare

processer för handläggning. Vi bedömer att kommunfullmäktige bör få en tydligare

återkoppling till målen i nåringslivsprogrammet som är kvantiñerade och/ eller

jämförbara mot nyckeltal.

Är mål och resurser anpassade till
varandra?

5.8.

Näringslivschefen anser att ambitionsnivån ibland är högre än de resurser som är

tillgängliga. Vi har i granskningen inte funnit specifika områden där resurser saknas

i förhållande till beslutade mål från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Arbetet som bedrivs i verksamheten baseras på tolkningar av de beslutade målen

men är inte kvantifierade vad gäller insatser eller resursåtgång.

5.8.1. Bedömning

Vi bedömer att resurser är anpassade till de mål som är antagna av

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
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6.

6.1.  F  öretagsklimatundersökningar år 2015
Vid  granskningstillfállet (dokumentanalyser och interxjucr) fanns inte resultaten för år  2015

Appendix

för mätningar av företagsklimatet från vare sig Sveriges Kommuner och Landsting eller

Svenskt Näringsliv. Sveriges Kommuners och Landstings mätning av företagsklimat  2015

presenterades 2015-09-07 och Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommuner

presenterades  2015-09-15.  Resultaten i båda företagsklimatundersökningarna innebär en

väsentlig förändring i förhållande till resultatet vid de föregående mätningarna från 2013

respektive 2014 som redovisas i rapporten.

6.1.1.  Sveriges Kommuner och Landsting, Insikt

I  mätningen som redovisades  2013 hade Karlshamn förbättrat sin ranking

väsentligt sedan  2011  från totalresultatet med 87 placeringar plats 111 (år  2011)  till

plats  24 (år 2013). Mätningen för  2015 redovisar placering 115 vilket är en återgång

till ungefär samma resultat som 2011. Även i SKL:s mätning 2015  har frågor om

miljö- och hälsoskyddsornrådet en dominans, 59  %  av frågorna.

Grafiskt kan förhållandet överskådliggöras för utvecklingen mellan åren  2013  och

2015 i nedanstående bild.
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Figur 12. Ranking SKL:s Insikt  2015  v.s. tidigare år
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6.1.2. Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv presenterade  den årliga  rankingen av företagsklimatet i Sveriges  290

kommuner den 15 september 2015.

Karlshamn hamnade på plats  173, en förbättring med 37 platser sedan år  2014 och den

högsta placeringen sedan är 2009 i  Svenskt Näringslivs ranking. Ur de enskilda frågorna

kan det särskilt konstateras att för frågor om attityder från olika grupper har det blivit bättre

värden för samtliga grupper  i  förhållande till är 2014. Alla gruppers attityder får de bästa

värdena sedan 2008 utom medias attityder till företagande där värdena var något bättre

åren 2010 och 2011.

Även i undersökningen år 2015 är det enbart medlemmar i organisationen Svenskt

Näringsliv som tillfrågats och besvarat frågorna.  I  flera andra kommuner är det även andra

företagare som tillfrågas och besvarar enkäterna. Det kan inte uteslutas att det har en

betydelse för jämförelser mellan olika kommuner.
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Figur 13. Ranking Svenskt Näringsliv  2015  \'.s. tidigare år
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-06-03 Dnr: 2015/378 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Bo 
Bogheim (SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Bo Bogheims (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i Karlshamns-
fastigheter AB. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse 2016-05-28 begär Bo Bogheim (SD) att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Bo Bogheim (SD) 2016-05-28. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2016-06-03 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 2016-06-13  

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi AB - Bo Bogheim 
(SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Bo Bogheims (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Karlshamn Energi AB. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-05-28 begär Bo Bogheim (SD) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Karlshamn Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Bo Bogheim (SD) 2016-05-28. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2016-06-03 Dnr: 2015/374 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-06-13  

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB - 
Bo Bogheim (SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Bo Bogheims (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse 2016-05-28 begär Bo Bogheim (SD) att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Karlshamn Energi Elförsäljning AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Bo Bogheim (SD) daterad 2016-05-28. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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