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3.  Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2016 
4.  Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet i Blekinge 

(Finsam) 
5.  Taxa för myndighetsutövning 2017 - Räddningstjänsten Västra 

Blekinge 
6.  Tentamensavgift för elever som inte är kommunmedlemmar 
7.  Detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn - beslut 

om antagande 
8.  Förlängning och revidering av nuvarande avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter 
9.  Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
10.  Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in 
11.  Motion om medlemskap i nätverket "Håll Sverige rent" - Anders 

Englesson (Mp) 
12.  Motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och AKUT-test för 

skolungdomar - Tommy Strannemalm (SD) och Mona Wettergren 
(SD) 

13.  Inkomna motioner september 2016 
14.  Fråga om ökade kostnader för kommunen när dagakuten läggs ner 

- Magnus Gärdebring (M) 
15.  Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § LSS avseende 

kvartal 2 år 2016 
16.  Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - 

Patrik Engström (S) 
17.  Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen - 

Emanuel Norén (M) 
18.  Entledigande från uppdraget som ersättare i 

överförmyndarnämnden - Emanuel Norén (M) 
19.  Entledigande från uppdraget som ersättare i Miljöförbundet 

Blekinge Väst - Andreas Saleskog (S) 
20.  Entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden - 

Ivo Akum (S) 
21.  Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - 

Bo Bogheim (SD) 
22.  Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen - Kenneth Svanberg 

(L) 
23.  Val av gode män vid lantmäteriförrättningar - Sven-Åke Svensson 

(S) och Ola Persson (S) 
24.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
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kommun 2016-09-05 Dnr: 2016/2885 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Gemensam budgetdebatt 
Majoriteten 30 minuter. 
Övriga gruppledare 10 minuter. 
Övriga ledamöter 5 minuter. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa mål och budget för 2017,innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 
drifts-, investerings-, resultat och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 
2017 och flerårsplan för 2018 och 2019 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
 
2017  18 516 tkr 
2018  23 684 tkr 
2019  21 779 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
 
2017  147 422 tkr 
2018  210 616 tkr 
2019 353 302 tkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2017 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1% på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument,” Mål och 
budget 2017 och flerårsplan 2018-2019”, med verksamhetsmålen och indikatorerna 
 
att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen – ordföranden Per-Ola Mattsson (S), Gertrud Ivarsson (C) och Paul Hedlund (FP) – 
överlämnar förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019.  
 
Budgetförslag har även inkommit från moderaterna och vänsterpartiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetförslag från koalitionen, vänsterpartiet och moderaterna 
 
Protokollsanteckning 
 
Anders Englesson (MP), Ted Olander (MP), Tor Billing (SD) och Tommy Strannemalm (SD)  
deltar inte i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Ekonomichefen 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
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kommun 2016-08-30 Dnr: 2016/2885 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 168 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Kommunens budget för år 2017 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att 
 
Sammanfattning 
 

Handlingar skickas separat 
 
Beslutsunderlag 
1 Mål och budget 2017 20160822 
2 Vänsterpartiets budgetförslag för 2017 
3 Vänsterpartiets budgetsammanställning 
4 Moderaternas budget för 2017 slutlig 
5 Moderaternas budgetsammanställning 
6 mbl 11 § budget 2017 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
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EN KOALITION FÖR FRAMTIDENS KARLSHAMN
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MÅL OCH BUDGET 2017

I N N EHÅLL
Koalitionens förslag till beslut ................................ ................................ ................................ ... 2

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål och indikatorer 2017 ................................ ................... 3

Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet ................................ ................................ ............. 5

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla ................................ ................................ ......... 9

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter ........................... 13

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap ................................ .......... 14

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation ................................ 15

Uppdrag till nämnder, styrelsen och bolagen 2017 ................................ ................................ 18

Budgetförutsättningar ................................ ................................ ................................ .............. 20

Resultatbudget ................................ ................................ ................................ .......................... 21

Finansieringsbudget ................................ ................................ ................................ ................. 21

Balansbudget ................................ ................................ ................................ ............................ 22

Finansiering ................................ ................................ ................................ .............................. 23

Prel iminär utdebitering per skattekrona för inkomståret 2017 ................................ ................ 24

Karlshamns kommun, finansiell analys 2011 - 2017 ................................ ................................ . 25

Sammandrag av driftbudget nämnder och styrelser ................................ ................................ 27

Samm andrag av investeringsbudget styrelse och nämnder ................................ ..................... 28

Kommunprogrammet utgör det grundläggande politiska uppdraget för
Karlshamns kommun under innevarande mandatperiod. Utifrån
Kommunprogrammet ska kommunfullmäkt ige besluta om Mål och budget med
verksamhetsmål och indikatorer för det kommande verksamhetsåret.

Detta dokument, ”Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018 - 2019”, med
verksamhetsmålen och indikatorerna ska förverkligas i nämnder, förvaltningar
och bolag .
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MÅL OCH BUDGET 2017

K OALI TI ON EN S FÖRSLAG TI LL BESLU T

att fastställa mål och budget för 2017, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt drift -
investerings - , resultat - och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 2017 och
flerårsplan för 2018 och 2019

Fast ställd resultatnivå är för år
2017 18 516 tkr
2018 23 684 tkr
2019 21 779 tkr

Fastställda nettoinvesteringar är för år
2017 147 422 tkr
2018 210 616 tkr
2019 353 302 tkr

att fastställa oförändrad s kattesats (22,21 kr) för år 2017

att fastst älla målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod

att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”Mål och budget
2017 och flerårsplan 2018 - 2019”, med verksamhetsmålen och indikatorerna

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

Karlshamn den 22 augusti 201 6

Per - Ola Mattsson Gertru d Ivarsson Paul Hedlund
SOCIALDEMOKRATERNA CENTERPARTIET LIBERALERNA
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MÅL OCH BUDGET 2017

KOM M U N FU LLMÄKTI GES V ERKSAM H E TSMÅL OCH
I N DI KATORER 201 7

Enligt Kompass Karlshamn, kommunens ledningssystem för arbetet med styrning, uppföljning
och kvalitetsutvecklin g (KF 2014 - 06 - 16 § 90) ska styrsignalerna från Kommunfullmäktige
hållas samman i styrkedjan från KF inriktnings - och verksamhetsmål till nämndernas mål och
enheternas verksamhetsplaner.

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES V ERKSAMHETSMÅL OCH IN DIKATORER
Beslut tas av KF 19 /9 201 6 i samband med antagande av Mål och Budget 201 7 .

Under respektive inriktningsmål redovisar kommunfullmäktige sina årliga verksamhetsmål
som beslutas i samband med an tagande av Mål och Budget för kommande år. Nämnder och
styrelser har till uppdrag att arbeta för att samtliga inriktningsmål uppfylls.

Detta dokument innehåller Kommunfullmäktiges verksamhetsmål , uppdrag och indikatorer för
budgetåret 2017. Indikatorerna syftar till att ge KF nödvändig information om verksamheten
och ger samtidigt verksamheterna tydliga styrsignaler avseende vilka resultat som förväntas
uppnås.

Merparten av indikatorerna bygger på redan existerande informationskällor. För varje indikator
finns ett förslag till indikatorsnivå för 2017. Indikatorsnivån är det politiska målet för 2017 och
ska vara en realistisk förväntan utifrån tilldelad budget. Utifrån Indikatorsnivån kommer KF
kunna följa upp om verksamheterna skapar förväntade resultat e ller inte.

STRATEGI MED INSATSO MRÅDEN
Under våren 2016 har ett arbete startats med att ta fram en strategi med tillhörande
insatsområden. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.
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MÅL OCH BUDGET 2017
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MÅL OCH BUDGET 2017

I N RI KTNI N GSMÅL 1 :
KARLSH AM N ERBJU DER G OD LI VSKVALI TET

Att er bjuda en god livskvalitet för alla åldrar är ett grundläggande uppdrag för kommunen.

UTBILDNING
Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet,
från förskola till hö gre utbildning och folkbildning. D et innebär goda möjligheter till
kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla
människor till del och vara öppen för alla. Därför är s kolorganisationen en viktig del för
samhällsutvecklingen i hela kommunen.

Goda u tbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god och trygg
studie milj ö och bra tillgång till elevvårdspersonal. Elever ska ha bra förutsättningar att lära sig
det svenska språket och därför ska det finnas god tillg ång till modersmålsund ervisning.

Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets förutsättningar och
behov. Det är viktigt att den stora kompetensen som finns hos personalen i skolan tas till vara
på och att proffsen får vara proffs. I övrigt satsar kommunen så att varje elev har en egen
elevdator för sitt skolarbete.

FÖRSKOLAN
Vår förskola ska vara modern och tillgänglig för alla oberoende om det är dag eller natt, vardag
eller helg. Varje barn har rätt till en likvärdig start i livet . Under 2017 fo rtsätter vi u tveckling en
av förskolan efter barnens och föräldrar nas behov.

GRUNDSKOLAN, GYMNASI ET OCH SÄRSKOLAN
Karlshamn ska ha en skola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar
att lyckas. Kommunen har en skyldighet att se til l att varje elev får verkliga möjligheter till
fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna och deras vårdnadshavare en skyldighet att ta
vara på de möjligheter som ges. Under 2017 kommer utvecklingen av en skolorganisation , där
varje individ lyckas, att vara prioriterat. S amarbete t mellan BUS - nämnden och
Gymnasienämnden ska utvecklas för att ge en tydlig rö d tråd i det livslånga lärandet .

Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar
som syftar till vidare stu dier eller till ett yrke kopplat till arbetsmarknadens behov. Vi fortsätter
satsningarna på moderna och ändamålsenliga utbildningslokaler för vuxenutbildningen,
gymnasiet och särskolan. U nder 2017 är arbetet med att förbättr a yrkesutbildningens status med
fokus på yrken med stora personalförsörjningsbehov.

VUXENUTBILDNING
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig och för att förse
arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och
konkurren skraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.

Som en del av våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i kompetens -
utveckling, validering, yrkesutbildning och övrig vuxenutbildning. Vuxenutbildningens
koppling till arbetsmarknadens behov ska öka och ett större samarbet e med arbetslivet ska
utvecklas . Under 2017 kommer ett dialogforum bildas för ökad samverkan mellan skolan och
det lokala näringslivet.

-�12�-
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MÅL OCH BUDGET 2017

OMSORG
Karlshamn skall erbjuda en hög kvalitet i vård och omsorg. Genom nya arbetsformer och ökad
samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och funktionsnedsatta ska ges möjlighet till en rik och
stimulerande tillvaro och själva bestämma över sitt liv och sin vardag.

Fortsatt utveckling av boende milj öer och mötesplatser mella n kommun och föreningsliv
kommer att vara prioriterat. Stora satsningar gör s för att öka antal platser för särskilt boende .
Under 2017 kommer vi lägga fokus på välfärdsteknik för trygghet och livskvalité.

FOLKHÄLSA
Folkhälsoarbetets mål är att skapa en g od hälsa på lika villkor. Det påbörjade samarbetet med
övriga kommuner och landstinget ska utvecklas kontinuerligt . Tillsammans med föreningslivet
ska vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser bli ännu bättre . Tillgängligheten i samhället
ska omfatta alla. Därför fortsätter vi vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer och
företag för att göra kommunen mer tillgänglig.

Ett aktivt jämlikhetsarbete ska genomsyra hela kommunen . En viktig del i detta är att stegvis
HBTQ - certifera nyckelfunkti oner i kommunen .

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn som befinner
sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sätta in där vi ser till barn och ungas bästa
ur ett helhetsperspektiv. Barnets behov är alltid i centrum och barns behov av skydd, trygghet
och stöd är i fokus. Att arbeta förebyggande, uppsökande och stödjande för barn och unga är
nämndernas gemensamma ansvar.

-�13�-
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MÅL OCH BUDGET 2017

I N DI KATORER Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Ind.nivå
2016

Ind.nivå
2017

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning

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

3,2 % 3,5 % 4,0 % 3,0 % 3,0 %

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

28,7 % 25,4 % 22,8 % 19 % 14,4 %

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas

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

87,0 % 88,4 % 83 ,0 % 90 ,0 % 90 ,0 %

Me ritvärde i årskurs nio , hemkommun
17 ämnen (Kolada)

- -- - -- 215,8
Ingen

indikator
2016

216,0

Andel elever som fullföljer gymnasie -
utbil dningen i kommunen inom fyra år
(KKIK)

82 % 82 % 80 % 85 % 85 %

Föräldrars nöjdhet med kommunen s
förskola
(egen undersökning)

- -- - -- 93 % - -- 93%

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

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

85 % 8 7 % 81 % 90 % 90 %

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

90 % 91 % 91 % 93 % 93 %

Serviceutbud LSS grupp - och
serviceboende (index, KKIK. Andel av
maxpoäng )

89 % 88 % 94 % 91 % 94 %
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Utfall
201 3

Utfall
201 4

Utfall
201 5

Ind.nivå
201 6

Ind.nivå
201 7

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga

Andel av medborgarna som känner sig
trygga i kommunen
(KKIK - index skala 1 - 1 00)

Index
57

Index
62

Index
62

Index
63

Ind ex
63

Invånare 16 - 84 år med låg tillit till andra,
andel % (trygghetsmätningen)

30 % 29 % 27 % 27 % 26%

Andel elever som uppger att de känner sig
trygga i skolan.

• Årskurs 5 --- --- 96 % 95 % 96 %

• Årskurs 8 --- --- 96 % 95 % 96 %

Verksamhet smål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor

Andel av de som svarat på högstadiet som
druckit alkohol de senaste 1 2 månaderna
(drogvaneundersökning)

• Pojkar --- --- 30,7 % 27,6 % 26,9 %

• Flickor --- --- 32,9 % 29,6 % 26,6 %

Andel av de som svarat på högstadiet som
någon gång använt narkotika
(drogvaneundersökning)

• Pojkar --- --- 4,9 % 4,4 % 4,4 %

• Flickor --- --- 4,5 % 4,0 % 3,8 %

Andel av de som svarat på högstadiet som
någon gång rökt tobak
(drogvaneundersökning)

• Pojkar --- --- 25,5 % 22,9 % 20,6 %

• Flickor --- --- 23,7 % 21 ,3 % 1 9,2 %

Andel barn som ingår i fa milj er med
ekonomiskt bistånd (kolada)

5,8 % 7,0 % Inga data
finns ännu

Minskning Minskning

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

70 % 69 % 68 % 72 % 73%
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I N RI KTNI N GSMÅL 2: KA RLSH AM N ÄR E N ATTRAK TI V
PLATS FÖR ALLA

Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. Karlshamn ska
vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. Arbete åt alla är och förblir en av
våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda möjligheter att studera eller på annat sätt
förverkliga sina drömmar är betydelsefull t för varje människa och för ett jämlikt och hållbart
samhälle. Arb ete är grunden för samhällets välfärd, välstånd och människors personliga
utveckling.

ATTRAKTIVA LIVS MILJ ÖER
Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska det erbjudas goda, varierande och trygga
boende milj öer i hela kommunen. Marknadsföringen av byggklar a tomter och framtag andet av
nya bostads områden och detaljplaner ska öka.

Kust, s kärgård, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa.
Tillgången till kust - och skärgårds milj öerna ska öka genom bland annat förändrade avtal me d
Blekingetrafiken och dess entreprenörer.

Kommunen ska fortsätta att satsa på en attraktiv stadskärna, vilket är viktigt för hela
kommunens utveckling och Karlshamns regionala position. Genom aktiv samverkan med
intressenter i kommunen skapas goda föruts ättningar för att medborgare och besökare väljer
Karlshamn s kommun för inköp, restaurangbesök och upplevelser.

För att kunna bo och leva i hela kommunen och pendla till jobbet krävs bra förbindelser. Under
2017 fortsätter arbete för ökat nyttjande av koll ektivtrafik, att fler kommuninnevånare går och
cyklar samt att vi skapa r större möjligheter att vara med i bilpooler. Andelen medborgare och
arbetsställen som har tillgång till fiber skall fortsätta öka.

MILJ Ö OCH KLIMAT
K limatförändringarna och milj ön är vår tids största utmaning. Kommunen har g jor t betydande
insatser för fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och
utbyggnad av kollektivtrafik en . En fortsatt tydlig prioritering av milj ö - och klimatfrågorna är
nödv ändig. Satsningar på alternativa energikällor, energibesparingar och ny teknik bidrar till
minskade koldioxidutsläpp och bättre hälsa. 2017 fokuserar vi på cyklismen med utveckling av
cykelbanor och laddstolpar för elcyklar samt på att främja utbyggnaden av solceller.

Hänsyn till milj ö och klimat är en viktig del i styrelsernas och nämndernas arbete med
verksamhetsplanerna. De nationella och de regionala milj ömålen för länet utgör grunden för
det arbetet, formulerat i generationsmålet: ” Det övergripande m ålet för milj öpolitiken är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora milj öproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade milj ö - och hälsoproblem utanför Sveriges gränser ” .

KULTUR, IDROTT OCH F ÖRENINGSLIV
Föreningslivet är en del i ett dem okratiskt och väl fungerande samhälle och har stor betydelse
för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker
människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningar ska nya
möjligheter utve cklas för att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid.
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Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra
aktivitetsstöd, ändamålsenliga anläggningar samt med personal som kan ge råd och stöd. Unde r
2017 kommer vi at t göra en genomlysning av allt föreningsstöd i kommunen samt utveckla
föreningsbidraget och lokaltaxorna för att stärka föreningarnas förutsättningar till en rik och
bred verksamhet.

Möjlighet till spontanidrott, motion och kulturupplevelser ska finnas i människors närområde .
I drotten och kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller ekonomiska
förutsättningar.

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

I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv genom
våra kulturinstitutioner och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla ska kunna ta
del av och vara delaktig i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka barns och ungdomars
tillgång till kult ur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge denna bra förutsättningar att
verka.
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I N DI KATORER Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Ind.nivå
2016

Ind.nivå
2017

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett
växande näringsliv och en attrak tiv och hållbar livs milj ö

Antal kilometer cykelväg. 100 100 105
Ingen

indikator
2016

115

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

- -- 39,9 % 46,2 % 50 % 65 %

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

- --
Nytt
mått

90 % 90 % 90%

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och
ändamålsenl iga bonde milj öer för alla

Förmåga att tillgodose behov av mark och
tomter för bostadsändamål utifrån rådande
efterfrågan

- -- -- - 90 % 90 % 90%

Andel antagna detaljplaner som främjar
blandstad

- -- - --

1
detaljplan
framtagen

2015

100 % 100 %

Antal nybyggd a bostäder antal total t 46 76 38 --- 60

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

---
Index

66
---

Index
67

Mäts ej

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart

Utsläpp av växthusgaser inom k ommunens
gränser, ton CO2 - ekv per invånare

5,82 4,24 -- - Minskning
med 10%

Minskning
med 10%

Resor med kollektivtrafik, per invånare -- - 42,5 38,5 45,2 46,8

Andel sjöar med god ekologisk
vattenstatus .

-- - -- - 17 % -- - 20 %
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I N DI KATORER Utfall
2013

Ut fall
2014

Utfall
2015

Ind.nivå
2016

Ind.nivå
2017

V erksamhetsmål 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur - , idrotts - och föreningsliv

Antal föreningar som finns i kommunens
föreningsregister.

290 300 313
Ingen

indikator
2016

320

Andel av medborgarna som är medlemmar
i minst en förening
(mäts i samband med medborgarenkäten
vart annat år, nästa gång 2018)

- -- -- - - --
Ingen

indikator
2016

Mäts
2018

Andel av medborgarna som är aktiv
i minst en förening
(mäts i samband med medborgarenkäten
vart annat år, näs ta gång 2018)

- -- - -- - --
Ingen

indikator
2016

Mäts
2018
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I N RI KTNI N GSMÅL 3: KA RLSH AM N PRÄGLAS AV
I N FLYTAN DE, D ELAKTI G H ET OCH LI KA MÖJLI GH ETER

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt Karlshamn är möjligheten till egenförsörjning,
delaktighet o ch inflytande. Vi måste ta tillvara på varandras olikheter och få alla känna sig väl
bemötta och välkomna. Därför ska åtgärder initieras och förstärkas för att påverka såväl
värderingar och attityder som beteenden i syfte att minska diskriminering. Kvinnor och män
ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och
samma makt att forma sina liv.

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna
tillfredställelse i liv et. Det är kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet och rådet för
funktionsnedsatta en viktig del i detta arbete. Satsningen på ett servicecenter och
d igitaliseringens möjligheter ska underlätta inflytandet och kontakten med kommunen . Vi
kommer också att ar beta fram en verktygslåda för medborgardialog.

K ommunen ska fortsätta med att förbättra integrations arbetet . Vi ska underlätta för nyanlända
att bli en aktiv del i det svenska samhället , s amt göra insatser för personer att komma in på
arbetsmarknaden blan d annat genom validering, språk - och yrkes utbildning.

I N DI KATORER Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Ind.nivå
2016

Ind.nivå
2017

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

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

Index
73

Ingen
mätning

2014

Index
67

Index 77
Index

77

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

40 % 59 % 59 % 70 % 70%

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

Kvalitén i kommunens w ebbinformation
till medborgarna
(Index % av maxpoäng, KKIK)

78 % 77 % 79 % 82 % 82%

Kommunens lokaler s om uppfyller
kriterier för tillgänglighet .

- -- - -- - --

Ind.nivå
sätts efter
framtagen
mätmetod

Kriterier
fastställs
2017
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I N RI KTNI N GSMÅL 4: KA RLSH AM N GE R U TRYM M E FÖR
TI LLVÄXT OCH EN TREPR ENÖRSKAP

Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entr eprenörskap handlar om att
utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet skapas i företag,
i offentlig verksamhet och i föreningslivet. För att klara jobben behöver Karlshamn ett starkt
näringsliv, byggt såväl på stora exp ortföretag som på små och medelstora företag eller
kooperativ verksamhet.

Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete . Det
ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Att få fl er
verksamheter och därmed fler jobb till kommunen är viktigt för en långsiktig utveckling.
Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med arbetslivet för att säkra behovet av
nödvändig kompetens. De högre utbildningarna, samarbete med BTH och andra
utb ildningsanordnare är viktiga för kommunen och för att säkerställa tillgången av välutbildad
personal.

Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden i Karlshamn är stora och med fortsatt engagemang
och samarbete skapas det möjligheter för tillväxt och entrepren örskap.

I N DI KATORER Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Ind.nivå
2016

Ind.nivå
2017

Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Förvärvsintensitet i Karlshamn 76 % 76,6 %
Värde för
2015 tas

fram 2016
77 % 78%

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknad en har tillgång till nödvändig kompetens

Företagens uppfattning om
till gången på medarbetare med
relev ant kompetens . (Mätning
Företagsklimatet, Svenskt
näringsliv) Resultat på en 6 - gradig skala där
6 är ”utmärkt” och 3 är ”godtagbart”

2,9 - -- 3,0
Ingen

in dikator
2016

3,5

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap

Nys tartade, nyregistrerade eller
nyinflyttade företag

253 230 227 - -- 230

Antal företag i kommunen 2 583 2 606 2 715
Ingen

indikator
2016

2 900

Start av U F - företag 51 80 92 -- - 100
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I N RI KTNI N GSMÅL 5: KARLSH AM N S KOM M U N ÄR EN
EFFEKTI V OCH I N N OVAT I V ORGANI SATI ON

Karlshamns kommun ska vara effektiv, innovativ och ha en ekonomi i balans. En ekonomi i
balans är en förutsättning för att åstadkomma en sund utveck ling i kommunen med möjligheter
att möta framtiden. För att lyckas i uppdraget ska samordning, samarbete och samnyttj ande
mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag ske .

Det strategiska utvecklingsarbetet ska vara en integrerad del i samtliga nämnde r och styrelser
samt i deras tjänsteorganisationer. Kommunens samtliga verksam heter ska kontinuerligt
ompröva och utveckla sina verksamheter utifrån uppdraget och omvärldens krav och
förväntningar.

Kommunen ska vara en god arbetsplats, där den engagerade medarbetaren ska uppmuntras att
utveckla sig själv och känna att det finns möjligheter till inflytande. Olika arbetstidsmodeller
ska utvecklas efter de förutsättningar och behov som finns.

Ohälsotalet och sjukfrånvaron ska minska samt arbetsplatserna och arbetsorganisationen ska
utformas så att de främjar god hälsa. Tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet till deltid,
ska vara den grundläggande anställningsformen. Kopplingen till arbetsinsats, utbildning och
ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. Som anställd ska man belönas för det man gör och
l önesättningen ska var a tydlig, rättvis och jämställd.

Kommunen ska ha tydliga ekologiska och sociala krav vid investering och upphandling för att
påverka milj öutvecklingen och villkoren för de som produce rar de varor och tjänster som
kommunen nyttjar.
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I N DI KATORE R Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Ind.nivå
2016

Ind.nivå
2017

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

Sjukfrånvaro dagar/anställd 21,3 24,0 24,2 21,3 21 ,3

An del timmar som görs av
timavlönade under året i förhållande
till arbetade timmar.

10,9 % 12,9 % 9,1 % Minskning
med 10 % 8 ,0 %

Andel tillsvidareanställda av totalt
antal månadsanställda i %

93 % 91 % 91 % 93 % 9 3 %

Andel heltids tjänster av totalt antal
månadsanställda

• Totalt 66 % 66 % 66 % --- ---

• Män 88 % 87 % 84 % --- 85 %

• Kvinnor 62 % 62 % 62 % --- 66 %

Personalomsättning chefer, andel
som stannar kvar minst fyra år i
samma enhet. Målnivå 2020 = 60 %

-- - - -- 38 % 40 % 45 %

Andel av personalen som har
önskad sysselsä ttningsgrad (egen
mätning)

- -- -- - -- -
Ingen

indikator
2016

P rinciper för
mätning tas

fram

Andel anställda som skulle
rekommendera Karlshamns
kommun som arbetsgivare. (Egen
mätning vartannat år)

- -- - -- - --
Ingen

indikator
2016

P rinciper för
mätning tas

fram

Antal kvalificerade sökande per
ledig tjänst (egen mätning)

--- - -- - --
Ingen

indikator
2016

P rinciper för
mätning tas

fram

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

Antal inlämnade förslag i
förslagsverksamheten .

- -- - -- - -- - -- Nivå sätts
2017

Andel inlämnade förslag i
förslagsverksamheten som
genomförs.

- -- - -- - -- - -- Nivå sätts
2017

Verksamh etsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi

Soliditet (minst 60 % på en
femårsperiod)

67 % 68 % 68 % 60 % 60 %

Soliditet för sammanställd
redovisning (minst 25 % på en
femårsperiod)

33,6 % 32,0 % 33 % 25 % 25 %
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Utfall
2013

Utfall
2014

Utfall
2015

Ind.niv å
2016

Ind.nivå
2017

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi , forts.

Överskottsgrad 3,3 % 2,5 % 1,6 % 1,0 % 1,0 %

Budgetavvikelse för investeringar - -- +80,6 milj +18 milj +/ - 10% +/ - 10%

Avtalstrohet – inköp sker på rätt
avtal

- -- --- 65 % 95 % 95 %

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en hållbar verksamhet

Summa energianvändning i
kommunala verksamhetslokaler
inklusive verksamhetsel,
normalårskorrigerad, KWh/kvm
(Öppna jämförelser, Kolada)

259 178 Värde finns
inte ännu

Ind.nivå
efter utfall

2015

Nivå sätts
2017

Milj öbilar av personbilar och lätta
lastbilar enligt MFS, (KKIK)

48,2 % 45,9 % 46,0 % 50 % 55 %

Användning av fossilfritt bränsle i
kommunens bilar

--- --- 40 % --- 5 0 %

Andelen inköpta ekologiska
livsmedel (KKIK)

16 % 22 % 27 % 28 % 32 %

Andel upphandlingar där hänsyn har
tagits till ekologisk hållbarhet

--- ---
Ingen

indikator
2015

100 % 100 %

Andel upphandlingar där hänsyn har
tagits till social hållbarhet

--- ---
Ingen

indikator
2015

100 % 100 %

Andel fossilfri värme som lever eras
från KEAB

95,9 % 95,6 % 95,8 % 95,0 % 96,0 %
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U PPDRAG TI LL NÄM N DE R,
STYRELSEN OCH BOLAGE N 201 7

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. 2017 och planåren 2018 - 2019 kommer dock att bli
en mycket stor ekonomisk utmaning. För att lyckas i uppd raget ska samordning, samarbete och
samnyttjande mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag ske . Det åli gger alltid varje
nämnd och styrelse att, inom sitt ansvarsområde genomföra effektiviseringar och optimeringar .
Det är också viktigt att alla akti vt arbeta r med kommunens strategiska utvecklingsarbete. För
att klara finansieringen under 2017 krävs att alla nämnder strikt håller sina budgetramar.

För att kommunfullmäktiges mål ska nås behöver nämnder, styrelsen och bolagen under 2017
särskilt arbeta med följande:

KOMMUNSTYRELSEN ska

• Skapa förutsättningar för arbete, företagande, boende och en god hälsa på lika villkor.

• Ta tillvara medarbetarnas engagemang och kunskap.

• Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande.

NÄMNDEN FÖR BARN, UNGDOM OCH SKOLA (BUS) ska

• Utveckla samverkan med arbetslivet med fokus på de yngre barnen.

• Särskilt arbeta med attraktiviteten på kommunens samtliga förskolor och skolor.

• Utveckla samarbetet inom grund skolan och mellan gymnasieskola och grundskola enligt
Röda tråden.

SOCIALNÄMNDEN ska

• Aktivt arbeta förbyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper med
särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.

• Skapa förutsättningar för att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

GY MNASIENÄMNDEN ska

• Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad personal
tillgodoses.

• S tärka elevernas möjligheter till idrotts och estetiska utbildningar och kurser samt u treda
möjligheterna til l profilering på gymnasieskolan

• Ut veckla sa marbetet mellan gymnasieskolan – vuxenutbildningen samt mellan
gymnasieskolan – grundskolan enligt Röda tråden.

OMSORGSNÄMNDEN ska

• Utveckla samarbetet med den ideella sektorn.

• Införa välfärdsteknik.

BYGGNADSNÄMNDEN NÄMNDEN ska

• Uppdatera äldre d etaljplaner för att främja fler bostäder .
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ska

• Aktivt utveckla verksamheten ur brukarens perspektiv.

TEKNISKA NÄMNDEN ska

• Stärka förutsättningarna och infrastrukturen för cyklismen.

• Utveckla en hållbar fastighets - och gatuförvaltni ng.

FRITIDSNÄMNDEN ska

• Utveckla former för idéburet offentligt partnerskap.

• Utveckla vuxnas möjlighet till ett aktivt föreningsliv.

KULTURNÄMNDEN ska

• Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv med fokus på barn och unga.

• Ta vara på digitalise ringens möjligheter inom biblioteksverksamheten.

STADSVAPNET I KARLSHAMN AB ska

• Utveckla samarbetet inom bolagskoncernen och med övriga delar i kommunens
verksamhet.

• Vara en aktiv del i kommunens strategiska utvecklings - och effektiviseringsarbete.

KARLS HAMNSFASTIGHETER AB ska

• Utveckla en hållbar fastighetsförvaltning.

• Ta ett aktivt samhällsansvar.

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ska

• Skapa boenden med stor variation och bredd i kommunens samtliga orter.

• Utveckla en hållbar fastighetsförvaltning.

• Ta ett aktivt samh ällsansvar.

KARLSHAMN ENERGI AB ska

• Öka tillgången till fibernät för medborgare och arbetsställen.

• Vara med i utvecklingen av infrastrukturen för elbilar och elcyklar.

KARLSHAMNS HAMN AB ska

• Utveckla lager - och godshanteringen i hamnen.

• Öka avkastningen på investeringarna.
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BU DGETFÖRU TSÄTTNI N GA R

SKATTEINTÄKTER OCH G ENERELLA STATSBIDRAG
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings
anvisningar och budgeten grundar sig på prognos lämnad enligt SKL cirkul är 16:45, 160815.

Skatter och bidrag (exkl bidrag för flyktingsituationen) ökar 2017 med cirka 59 mnkr jämfört
med 2016. För 2018 och 2019 ökar skatter och bidrag med 56 mnkr respektive 42 mnkr .

Regeringen presenterade den 13 april en preliminär fördelni ng av de aviserade 10 milj arder
kronor utifrån flyktingsituationen. Pengarna kommer att fördelas dels efter invånarantal, dels
efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och nyanlända. Dessa ingår inte i
SKL:s beräkningar, men har i budgetf örslaget lagts till enligt regeringens preliminära
fördelning. För Karlshamns del innebär detta för 2017 och 2018 drygt 31 mnkr per år. För 2019
minskar be lop pet till 28,7 mnkr .

LÖNER OCH PRISUTVECK LING
Under 2016 beräkna s lönerna att öka med 2,6 % oc h arbetsgivarav gifterna har antagits till 38,43
%. För åren 2017 - 2019 beräknas lönerna öka med 2,75 %. Anslaget för lönerevision ökas och
kompensation sker för kapitalkostnader. Nämnderna kompenseras inte för beräknade
prisökningar 2017. För planåren 2018 - 2019 beräknas heller ingen kompensation.

För att åstadkomma en jämförbarhet även för planåren 2018 och 2019 har prognosen gällande
skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting utgått från i sin
prognos cirkulär 16:45, 16081 5 .

PENSIONSHANTERING, P ENSIONSKOSTNADER
De totala pensionsförpliktelserna beräknas minska med 25 mnkr under 2016 och uppgår till 697
mnkr vid årets utgång. Under åren 2005 - 2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen
med totalt 33,8 mnkr inkl. särsk ild löneskatt. Kommunen har en försäkringslösning avseende
avsättning av pensioner hos KPA pensionsförsäkring.

Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösen för samtliga anställda.

Pensionskostnaden inkl. löneskatt har budgeterats enligt KPA:s senast e beräkning som gjordes
2015 - 12 - 11. Pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) inkl. löneskatt är också beräknad av KPA
vid samma tidpunkt. Skulden uppgick år 2015 till 722 mnkr och beräknas minska vid utgången
av 2016. Därefter beräknas skulden minska till för att vid utgången av år 2019 uppgå till 679
mnkr .

FINANSIERING
Införandet av komponentavskrivning i enlighet med K3 innebär på kort sikt att driftbudgeten
minskar med 12 mnkr och att investeringsbudgeten ökar med 12 mnkr , d v s en positiv
resultatpåverkan med 12 mnkr år 2017. Resultateffekten minskar därefter med ca 10 % per år
i takt med att kapitalkostnaderna ökar med motsvarande belopp.

Detta påverkar Tekniska nämndens nettoram för drift och investering med minskning med 12
mnkr på driftbudgeten och en motsvarande ökning med 12 mnkr i investeringsbudgeten.
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RE SU LTATBU D GET

(tkr) Budget Budget Plan Plan
2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 722 272 688 230 691 444 700 134
Verksamhetens kostnader - 2 364 632 - 2 379 064 - 2 424 193 - 2 460 773
A vskrivningar - 91 048 - 99 735 - 105 788 - 116 510

Verksamhetens
nettokostnad

- 1 733 408 - 1 790 569 - 1 838 537 - 1 877 149

Skatteintäkter, generella
statsbidrag m.m.

1 747 512 1 807 478 1 863 317 1 904 668

Finansiella intäkter 5 62 2 7 125 7 275 7 425
Finansiella kostnader - 6 161 - 5 518 - 8 370 - 13 165

Årets resultat 13 565 18 516 23 684 21 779

FI N AN SI ERI N GSB U DGET

(tkr) Budget Budget Plan Plan
2016 2017 2018 2019

Resultat före avskrivningar 104 613 118 251 129 472 138 289
Ökning långfristiga skulder 0 26 000 71 000 217 000

Summa tillförda medel 104 613 144 251 200 472 355 289

Nettoinvesteringar - 86 000 - 147 000 - 207 000 - 350 000
Minskning långfristiga skulder - 47 000
Summa använda medel - 133 000 - 147 000 - 207 000 - 350 000

Förändring rörelsekapital - 28 387 - 2 749 - 6 528 5 289
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BALAN SBU DGE T

(mnkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

Anläggningstillgångar 1 461 1 462 1 450 1 551 1 784

Omsättnings tillgångar
Kortfristiga fordringar 134 140 140 140 140
Kassa och bank 124 75 75 75 75
Summa omsättningstillgångar 258 215 215 215 215

Summa tillgångar 1 719 1 677 1 665 1 766 1 999

Eget kapital 1 116 1 118 1 132 1 151 1 1 75
Årets resultat 2 14 19 24 22
Avsättningar 9 8 8 7 7
Långfristiga skulder 243 188 162 233 450
Kortfristiga skulder 349 349 344 351 345

Summa skulder och eget kapital 1 719 1 677 1 665 1 766 1 999

Soliditet 65% 68% 69% 67% 60%
Soliditet m ed hänsyn till hela
pensionsskulden 23% 26% 28% 28% 26%
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FI N AN SI ERI N G

(tkr) Budget Budget Plan Plan
2016 2017 2018 2019

Pensionskostnad KPA 1512 - 98 220 - 105 653 - 115 561 - 124 246

Kalkylerad KP, KPA 1512 64 349 70 741 80 058 87 487

Effektivi sering nämnder/förvaltningar 13 000 0 0 0

Avskrivning fordringar - 200 - 200 - 200 - 200

Kalkylerade kapitalkostnader 112 792 110 377 116 914 124 923

Kalkylerade kapitalkostnader, va 13 086 15 078 16 435 23 887

Finansiell intäkt, Ränta lån va 3 487 4 218 5 966 10 009

Finansiell kostnad, Ränta lån va - 3 487 - 4 218 - 5 966 - 10 009

Ränta aktier och andelar - 4 132 - 3 013 - 3 013 - 3 013

Avskrivningar - 81 134 - 87 893 - 93 180 - 98 955

Avskrivningar, va - 9 914 - 11 842 - 12 608 - 17 555

KF:s anslag till förfogande - 600 - 600 - 600 - 600

KS:s anslag till förfogande - 478 - 1 000 - 1 000 - 1 000

KS:s anslag till förf, löneutveckling - 24 439 - 63 206 - 101 608 - 141 067

Skatteintäkter inkl slutavr, (Skl 16:45) 1 386 565 1 428 396 1 486 960 1 547 925

Inkomstutjämningsbidrag (S kl 16:45) 304 849 316 477 315 653 312 811

Kostnadsutjämningsavgift (Skl 16:45) - 67 974 - 68 284 - 62 938 - 69 234
Ökat statsbidrag,
befolkningsfördelning (vårprop)

0 6 789 6 789 11 310

Ökat statsbidrag, flyktingvariabler
(vårprop)

0 24 320 24 320 17 370

Tillfälligt statsbidrag
flyktingmottagning

26 180 0 0 0

Regleringsavgift (Skl 16:45) - 1 089 - 5 942 - 13 536 - 21 937

LSS - utjämningsbidrag (Skl 16:45) 43 300 49 704 50 051 50 405

Fastighetsavgift (Skl 16:45) 55 681 56 018 56 018 56 018

Försäljning, rea vinster 31 000 0 0 0

Jämförelsestörande poster 5 702 0 0 0

Finansiella intäkter 5 622 7 125 7 275 7 425

Finansiella kostnader - 6 161 - 5 518 - 8 370 - 13 165

Summa finansiella poster 1 767 785 1 731 874 1 747 859 1 748 589
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PRE LI MI NÄR U TD E BI TE R I N G PE R SKATTE KRON A FÖR
I N KOM STÅRE T 201 7

KARLSHAMNS KOMMUN

Församling
Kommunal
skatt  inkl.

kyrko avgift

Kommunal
skatt,  ej

kyrko avgift

Skatt till
kom munen

Skatt till
lands tinget

Avgift till
Svenska
kyrkan

Begrav nings -
avgift

Summa kolumner Skattesatser och avgif ter

Asarum 34,66 33,64 22,21 11,19 1,02 0,24

Hällaryd 34,72 33,76 22,21 11,19 0,96 0,36

Karlshamn 34,72 33,76 22,21 11,19 0,96 0,36

Mörrum -
Elleholm

34,83 33,70 22,21 11,19 1,13 0,30

Ringamåla 34,66 33,64 22,21 11,19 1,02 0,24

Åryd 34,72 33,76 22,21 11,19 0,96 0,36
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KARLSH AM N S KOM M U N, F I N AN SI E LL AN ALYS
2011 - 201 7
Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2011 - 2015 och budget 2016 och
2017.

KOMMUNEN I SIFFROR 2 011 - 2017
Utfall Budget

(mnkr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Verk samhetens nettokostnader
(exkl. jämförelsestörande poster)

1 398 1 429 1 495 1 602 1 638 1 738 1 733

Skatteintäkter, statsbidrag mm 1 432 1 476 1 540 1 586 1 641 1 743 1 748

Balansomslutning 1 463 1 560 1 688 1 686 1 719 1 677 1 665

Investeringsvol ym (exkl. VA) 158 144 253 54 84 31 124

Investeringsvolym VA 61 23

RESULTAT OCH KAPACIT ET
Utfall Budget

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettokostnadsandel %
(inkl finansnetto)

97,4 97 96,9 101 100 99,2 99

Årets resultat (mnkr) 37 44 48 - 14 2 13 18

Soliditet % 71 69 67 66 65 68 69

Skattesats
(primärkommunal i kr)

21,89 21,89 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21

Kommunens resultat har kraftigt förbättrats under perioden 2010 - 2013 vilket huvudsakligen
förklaras av att intäktsökningen vari t större än kostnadsutvecklingen, räknat i miljoner kr on o r
En del av intäktsökningen har varit av engångskaraktärer bl a extra statsbidrag samt medel från
AFA - försäkringen. Den positiva resultattrenden avtog 2014 beroende på lägre skattetillväxt.
Även 2015 års resultat var svagt.

Med föreliggande förslag presenterar koalitionen en budget innebärande en resultatnivå som
ligger i nivå med kommunfullmäktiges finansiella mål, vilket anger 1 % av skatter och bidrag
som ett genomsnitt under en femårsperiod.
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Kommunens skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2016 framgår av
följande tabell:

Kommun Gällande skat tesats fr. o m den 1/1 inkomståret 2016
Karlskrona 22,10
Ronneby 22,36
Karlshamn 22,21
Olofström 22,16
Sölvesborg 22,27

RISK O CH KONTROLL
Utfall Budget

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kassalikviditet % 78 33 26 30 35 22 22
Låneskuld ( mnkr ) 197 150 218 218 243 188 162

Borgensåtagande ( mnkr ) 1 199 1 402 1 349 1 437 1 450 1 500 1 550

Budgetavvikelse ( mnkr ) 22,9 10,7 25,3 - 5,5 4,8 0 0

Kommunens likviditet kommer att utvecklas svagt negativt under perioden 2016 – 2019
beroende på höga investeringsutgifter och lägre resultat än tidigare år. Trots en låg likviditet
bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfr edsställande. Förklaringen till detta
är att en stor del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av en semesterlöneskuld som inte
kommer att omsättas under de närmaste åren.

Dessutom har kommunen en checkräkningskredit på 200 mnkr i Sparbanken i Karlsham n.

Den långfristiga låneskulden kommer att öka under de kommande åren på grund av ökade
investeringar.

Borgensåtagandena är hänförbara till kommunens dotterbolag i huvudsak och har ökat med 301
mnkr under perioden 2011 - 2015. Borgensåtagande till de komm unala bolagen bedöms öka
under perioden 2016 - 2020 då även de står inför stora investeringar.
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SAMMAN DRAG AV DRI FTBU DGET
NÄMN DER OCH STYRELSE R

Nettokostnader (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kommunfullmäktige - 2 717 - 2 2 11 - 2 211 - 2 211 - 2 211

Kommunrevision - 1 417 - 1 429 - 1 429 - 1 429 - 1 429

Kommunstyrelse - 146 055 - 163 387 - 151 680 - 157 429 - 155 585

Nämnd för barn - ungdom
och skola

- 525 745 - 550 133 - 548 959 - 549 096 - 549 549

Gymnasienämnd - 154 904 - 161 302 - 154 015 - 153 426 - 153 492

Kulturnämnd - 24 928 - 26 616 - 26 198 - 26 604 - 28 712

Tekniska nämnd exkl VA - 72 579 - 74 778 - 55 181 - 58 948 - 63 032

Teknisk nämnd,VA 1 258 315 982 2 139 3 677

Byggnadsnämnd - 6 137 - 7 898 - 7 000 - 7 021 - 7 028

Fritidsnämnd - 50 893 - 55 638 - 52 389 - 53 012 - 53 028

Omsorgsnämnd - 586 878 - 613 855 - 621 633 - 622 037 - 621 918

Socialnämnd - 90 723 - 93 522 - 90 409 - 90 628 - 90 666

Valnämnd - 23 - 64 - 65 - 1 300 - 665

Överförmyndarnämnd - 3 293 - 3 702 - 3 172 - 3 172 - 3 172

Summa nettokostn ader - 1 665 034 - 1 754 220 - 1 713 359 - 1 724 174 - 1 726 810

Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas verksamhetsutrym men,
kommer av olika skäl (bl. a vad avser personalkostnadsökningar och kapitalkostnader för 2017 -
2019), att genomföras av ekonomi avdelningen inom ramen för verkställighet.

FÖRÄNDRING I BUDGET 2017 AV BUDGETRAM
FÖR RESPEKTIVE NÄMND :
Kommunstyrelsen minskad netto ram med 1 1,4 milj .
Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) tillförs 5 ,0 milj .
Gymnasienämnden mins kad netto ram med 2,5 milj .
Tekniska nämnden minskad nettoram med 4,6 milj .
Byggnadsnämnden minskad kostnadsram med 0,5 milj .
Fritidsnämnden minskad nettoram med 2,0 milj .
Omsorgsnämnden tillförs 1 2,0 milj .
Övriga nämnder oförändrad nettoram
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SAM M AN D RAG AV I N VE STE RI N GSB U D GE T
STYRE LSE OCH NÄM N D E R

OBS! Kolumnen ” Total ink/utg ” innefattar uppskattningar utöver planperioden

(tkr)

Total
ink/utg

Utfall tom
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Totala nettoinvesteringar - 1 240 572 - 256 124 - 147 422 - 210 616 - 3 53 302

S:a nettoinvesteringar över 7 mnkr - 1 009 334 - 233 296 - 86 702 - 134 824 - 274 804

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 231 238 - 22 828 - 60 720 - 75 792 - 78 498

Byggnadsnämnden

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 450 0 - 150 - 1 50 - 150

Nämnd en för barn - ungdom och skola

1162 Utredning förskole - och skolstruktur - 2 600 - 600 - 2 000

2406 IT - utveckling bl a elevdatorer - 29 070 - 6 500 - 2 400 - 2 450 - 6 950

S:a nettoinvesteringar över 7 mnkr - 31 670 - 7 100 - 4 400 - 2 4 50 - 6 950

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 9 600 0 - 3 200 - 3 200 - 3 200

Fritidsnämnden

2528 Asarums IP - 20 266 - 266 - 20 000

2594 Investeringar enl Framtidsforum - 39 200 0 - 7 200

2596 Träningshall, Jössarinken - 49 015 - 2 638 - 5 2 02 - 41 175

S:a nettoinvesteringar över 7 mnkr - 108 481 - 2 904 - 25 202 - 41 175 - 7 200

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 51 131 - 10 231 - 8 000 - 13 800 - 16 100

Gymnasienämnden

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 13 800 0 - 4 600 - 4 600 - 4 600
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(tkr)

Total
ink/utg

Utfall tom
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Kommunstyrelsen

0002 Östra Piren, utgift - 34 820 - 13 820 - 8 000 - 1 000 - 12 000

0002 Östra Piren, inkomst 15 865 3 965 3 000 2 900 3 000

0018 Logist ik Karlshamn Stilleryd, utg. - 82 773 - 69 773 - 2 000 - 1 000 - 1 000

0018 Logistik Karlshamn Stilleryd, ink. 74 484 11 514 5 000 5 000 5 000

0026 Skogsborg, utg. - 8 200 - 8 000 - 200

0026 Skogsborg, ink. 8 200 4 250 1 450 1 000 1 000

0027 Ve t teku l laområ det, utg. - 46 823 - 25 923 - 200 - 400 - 8 000

0027 Ve t teku l laområde t , ink . 35 118 7 418 1 500 1 500

0029 Sternö Marina, marksanering - 8 554 - 7 554 - 1 000

0033 Logistik Karlshamn, Järnvägsanläggn, utg. - 173 000 - 131 000 - 2 000 - 20 000 - 20 000

0 033 Logistik Karlshamn, Järnvägsanläggn, ink. 85 658 70 658 15 000

0036 Stilleryd småindomr, KH etapp 2 , utg. - 9 100 - 4 400 - 3 200 - 1 500

0036 Stilleryd småindomr, KH etapp 2 , ink. 9 100 0 3 000 4 500

0038 Stationsstaden, utredning mm - 11 500 - 1 500 - 6 000 - 4 000

0038 Stationsstaden, inkomst 10 000 0 2 000 8 000

0106 Asarum, väster centrum flygfält, utg. - 18 900 - 10 670 - 700

0106 Asarum, väster centrum flygfält, ink. 18 900 0 6 100 500 400

0304 Guöplatån, utg. - 10 060 - 4 060 - 5 000 - 1 000

0304 Guöplatån, ink. 10 000 0 4 000 5 000

1195 Biblioteks - och kulturhus - 193 133 - 5 606 - 10 400 - 58 981

2127 IT strategin och investeringar - 17 059 - 7 459 - 4 000 - 4 300 - 1 300

S:a nettoinvesteringar över 7 m nkr - 346 597 - 191 960 3 950 - 27 700 - 74 581

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 26 025 - 3 835 - 7 220 - 7 570 - 7 400

Kulturnämnden

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 5 197 - 2 927 - 1 270 - 350 - 650

Omsorgsnämnden

2742 Östralycke inventarier - 9 500 - 4 50 0 - 2 000 - 3 000 0

S:a nettoinvesteringar över 7 mnkr - 9 500 - 4 500 - 2 000 - 3 000 0

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 16 160 - 5 210 - 4 850 - 3 050 - 3 050

Socialnämnden

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 6 700 0 - 5 900 - 400 - 400
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(tk r)

Total
ink/utg

Utfall tom
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Tekniska nämnden exl. VA

1136 Tubbaryd, nybyggn kontor, omklädn - 37 161 - 2 000 - 2 000 - 16 951 - 16 210

1148 Möllegården skola kök - 6 965 0 - 633

1134 Rörmokaren 2 - 11 000 - 4 000 - 7 00 0

1181 Österslättsskolan kök - 17 853 0 - 1 623 - 16 230

1187 Restaurang Östralycke - 9 725 - 50 - 550 - 9 125

1320 Stortorget, ombyggnad - 21 481 - 6 481 - 15 000

1346 Hinsetunneln, renovering/belysning - 7 000 - 1 000 - 5 000 - 1 000

1348 GC - väg Vek erum - Stilleryd - 4 200 0 - 4 200

2519 Ombyggnad H - och F - hus inkl inv mm - 40 300 - 300 - 4 000 - 5 000 - 31 000

S:a nettoinvesteringar över 7 mnkr - 155 685 - 13 831 - 37 750 - 33 699 - 64 073

S:a nettoinvesteringar under 7 mnkr - 102 985 - 625 - 23 800 - 37 242 - 41 318

Teknisk a nämnd en VA

1520 Ledningsnät åtgärder vatten - 20 900 0 - 10 300 - 6 300 - 4 300

1530 Ledningsnät åtgärder avlopp - 37 500 0 - 10 500 - 9 500 - 17 500

1540 VA - utbyggnadsplan utgifter - 19 000 0 - 2 500 - 5 000 - 11 500

1540 VA - utbygg nadsplan inkomster 15 500 0 2 000 4 000 9 500

1550 Va t tenverk Långas jön - 210 500 - 13 000 - 28 200

1560 Reservvatten - 85 000 0 - 10 000 - 70 000

S:a nettoinvesteringar över 7 mnkr - 357 400 - 13 000 - 21 300 - 26 800 - 122 000

S:a nettoinvesteringar un der 7 mnkr - 8 790 0 - 1 730 - 5 430 - 1 630

Investeringsvolymen uppgår år 2017 till 147 mnkr (netto) . Av de större investeringar som görs
2017 kan nämnas ombyggnad av stortorget, ombyggnad av Asarums idrottsplats, påbörja
projekt träningshall Jössarinken sa mt åtgärder i vatten - och avloppsledningsnätet.

Under perioden 2017 – 2019 uppgår den totala investeringsbudgeten till 711 mnkr (netto ). Inom
denna investeringsram är målet att genomföra och påbörja järnvägsanläggning Logistik
Karlshamn, Va - anläggningar, färdigställa ny träningshall vid Jössarinken, påbörja byggnation
av Kultur - och Bibliotekshus, iordningsställa ny småindustri - och bostads mark, nytt
omklädningsrum i Tubbaryd, ombyggnation av Österslättskolans och Östralyckes kök .
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1 I N L E DNI N G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alla människor är lika mycket värda – Vänsterpartiet står för en generös och human flyk-
tingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att alla männi-
skor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda.
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2 NÅGRA AV VÅRA VI SI O N ER ….

I Vänsterpartiets Karlshamn finns det bostäder åt alla – hyresrätter som även pe nsionärer
och ungdomar har råd att bo i. Lägenheterna finns utspridda över kommunens alla delar som
har byggts på olika ställen - uppblandat i villaområden, genom förtätning av innerstaden och
i ny projekterade bostadsområden.

I Vänsterpartiets Karlshamn är det lätt och bekvämt att resa med den utökade och avgiftsfria
kollektivtrafiken som täcker alla kommundelar. Allt fler kommuninnevånare ställer bilen och
tar bussen eller cykeln in till centrum. Ett centrum som är anpassat för människor i första
hand. K arlshamn går emot trenden med stora köpcentra i ytterområdena och har i stället ak-
tivt arbetat för att bevara och utveckla stadens centrum med dess unika blandning av affärer
och levande torghandel. Här har vi en miljö som gynnar affärsidkarna, turismen oc h inte
minst kommuninnevånarna. Torget är Karlshamnsbornas vardagsrum. Här umgås vi i en
vacker och ändamålsenlig miljö med gott om sittplatser levande träd, en leva nde torghandel
och serveringar. Bilar parkerar vi utanför stadskärnan, k anske på en stor p arkeringsplats ut-
anför Hinsetunneln. Därefter kliver vi på en liten pendelbuss som kontinuerligt rör sig efter en
rutt mellan denna, torget och resecentrum. Om vi nu inte som allt fler – väljer cykeln. Karls-
hamn är nämligen Sveriges cykelkommun. Kommunen h ar vidtagit många åtgärder för att
underlätta för invånarna att välja cykel som det huvudsakliga transportmedlet. Det har byggts
ut och investerats i säkra cykelbanor som är åtskilda från biltrafiken. Cykelintresset bland
kommuninnevånarna har succesivt ök at och i takt med detta så har det byggts säkra och
skyddade cykelparkeringar vid resecentrum och andra strategiska platser i kommunen. Det
finns också ett antal pumpar utplacerade på olika platser i kommunen.

I Vänsterpartiets Karlshamn finns det boende f ör de äldre med olika skiftande behov av vård
och omsorg. Allt ifrån egna boenden med rimliga hyror, gruppboenden med möjlighet till ser-
vice, hjälp och gemenskap. I kommunen finns det även boenden f ör de med större hjälpbe-
hov. Gemensamt fö r dessa olika inrättningar är att de anställda jobbar sextimmars arbetsdag
med anständiga löner. Delade turer hör det förgångna till. De har dessutom fria arbetskläder
och dusch - och omklädningsmöjligheter på sina arbetsplatser och de är stolta över sina j obb.

I Vänsterpartiets Karlshamn går barnen i trygga kommunala sko lor med hög lärartäthet.
Läxor i den mån de verkligen behövs görs i skolan med stöd och ledning av kunniga och en-
gagerade lärare. Barnen äter lokalt och ekologiskt producerad skolmat och det serveras frukt
och mellanmå l under skoldagen. Utöver lärarna så finns det även andra vuxna - skolvä rdar,
vaktmästare m.fl. i barnens miljö som en extra trygghet.

I Vänsterpartiets Karlshamn så ligger det ett nybyggt kulturhus på östra piren. I byggnaden
finns ett välfungerande bib liotek i rymliga lokaler, det finns samlingslokaler och möjligheter
för utställningar, framträdanden av olika slag och filmvisning.
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I Vänsterpartiets Karlshamn har hamnverksamheten med tillhörande logistikcentra vuxit till
sydöstra Sveriges största. Efterf rågan på miljövänliga transporter med tåg - och fartygstrafik
ökar och Karlshamn följer självklart med i denna utveckling.
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3 B U DGETEN, DET HÄR VI L L VI SATSA PÅ

3.1 Kommunen som arbetsgivare

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

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

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

Vi är också starkt emot utförsäljning av annan kommunal egendom.

3.2 Satsningar i skolan

Frukost i skolan – En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och ung-
domar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever
goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner
sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som har
dåliga frukostvanor. Norrevångsskolan i Mörrum kan här tjäna som ett ypperligt exempel.
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Frukt som mellanmål – Ett problem i skolan är att man ibland har tidig lunch och slutar sent
på eftermiddagen, då går blodsockret ner och då hägrar godis oc h läsk från skolan kiosk el-
ler närliggande kiosker. Vi föreslår istället att man i samband med skolluncherna erbjuder
varje elev en frukt som kan tas med och ätas under eftermiddagen.

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

Skola i skolan – Med det menar vi att k unskapsnivå och betyg skall inte be ro på vilka föräld-
rar eleven råk at födas med. Undervisningen bör organiseras på så sätt huvuddelen av skol-
arbetet skall kunna utföras i skolan. I den mån läxor anses nödvändigt skall skolan erbjuda
läxhjälp i erforderlig omfattning.

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

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

3.3 Folkhälsa

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

Sveriges cykelkommun – Det finns ett behov av att binda ihop befintliga gång - och cykel-
v ägar så att man som gående/cyklande inte behöver befinna sig på en hårt trafikerad väg för
att komma till nästa del av ett gång - och cykelstråk . Vidare så behövs det satsningar för att
bygga ut nätet av cykelvägar samt underhåll av befintliga cykelvägar fö r att främja cykel-
åkandet. Vi vill även på olika sätt underlätta för kommunens invånare att använda cykeln
som det dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln kan vara att kommunen infö r
ett system med cykelutlåning. V änsterpartiet vill att ett första steg kan vara att se över möjlig-
heten med att införa ett sådant system. Andra åtgärder kan vara att installera fler pumpar
samt platser för säker parkering av cyklar. Målet skall av folkhälso - och miljöskäl vara att
Karlshamn skall bli Sveriges främsta cykelkommun .
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Friskvård – Kommunen skall också vara ett gott exempel för friskvård genom att erbjuda fö-
rebyggande hälsovård för sina anställda . Det skall finnas möjlighet att via arbetsgivaren
(kommunen) komma i kontakt tex företagssköterska och sj ukgymnast.

Barn - och ungdomsverksamhet – Att öka föreningsstödet till barn - och ungdomsverksam-
het är också ett led i att kommunen agerar och inte bara prata r om ökad folkhälsa . Ökat stöd
till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet är även ett viktigt led i att öka integrationen
bland nyanlända.

3.4 Att leva och bo i Karlshamn

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

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

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

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

Boende – Karlshamns kommun har många förutsättningar för att utveckla ett attraktivt bo-
ende för invånare och de som av olika anledningar söker sig till kommunen. Efterfrågan av
hyresrätter överstiger dock tillgången och Vänsterpartiet v ill att kommunen snarast utreder
och startar projekt för att investera i skapandet av ekonomiskt attraktiva och funktionella hy-
resbostäder åt befintliga och nytillkommande kommuninnevånare.
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3.5 Kultur

Utveckla filialbiblioteken – Filialbiblioteken är en p lats för bokutlåning, men vi vill utveckla
dem till mötesplatser genom att förbättra öppettiderna så att de även kan använd a s till andra
kulturaktiviteter samt vara en plats för inhämtning av samhällsinformation.
Detta skall dock inte bromsa eller hindra p rocessen för byggandet av ett centralt och ända-
målsenligt bibliotek och kulturhus på östra piren i Karlshamn.
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4 B U DGETEN I SI FF ROR

4.1 Driftbudget per nämnd

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2017

Nettokostnad (tkr) Vänsterpartiet

Kommunfullmäktige - 2 211
Överförmyndarnämnd - 3 172
Valnämnd - 65
Kommunrevision - 1 429
Kommunstyrelse, inkl festival - 150 680
Nämnd för barn, ungdom o skola - 548 959
Gymnasienämnd - 154 015
Kulturnämnd - 27 198
Teknisk nämnd - 55 181
Teknisk nämnd, VA 982
Byggnadsnämnd - 7 000
Fritidsnämnd - 54 556
Omsorgsnämnd - 621 9 33 1.)
Socialnämnd - 90 409

SUMMA NÄMNDER - 1 715 526

Finansiering 1 731 875
Varav VA - 982

RESULTAT 16 0 49

1.) Höjning med 300 000 för fortsatt satsning på äldrekollot
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4.2 Investeringsbudget per nämnd

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2017

Nettoinvestering (tkr) Vänsterpartiet

Kommunfullmäktige 0
Överförmyndarnämnd 0
Valnämnd 0
Kommunrevision 0
Kommunstyrelse, inkl festival - 13 670 1.)
Nämnd för barn, ungdom o skola - 7 600
Gymnasienämnd - 4 600
Kulturnämnd - 1 270
Teknisk nämnd - 61 550
Teknisk nämnd, VA - 23 030
Byggnadsnämnd - 150
Fritidsnämnd - 33 202
Omsorgsnämnd - 6 850
Socialnämnd - 5 900

Summa nämnder - 157 822

1.) T idigare läggning av projekt 1195 Biblioteks - och kulturhus
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Budgetförslag från:

Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN Vänsterpartiet Not

Kommunfullmäktige -2 211 -2 211 1
Överförmyndarnämnd -3 172 -3 172 2
Valnämnd -65 -65 3
Kommunrevision -1 429 -1 429 4
Kommunstyrelse, inkl festival -151 680 -150 680 5
Nämnd för barn, ungdom o skola -548 959 -548 959 6
Gymnasienämnd -154 015 -154 015 7
Kulturnämnd -26 198 -27 198 8
Teknisk nämnd -55 181 -55 181 9
Teknisk nämnd, VA 982 982 10
Byggnadsnämnd -7 000 -7 000 11
Fritidsnämnd -52 389 -54 556 12
Omsorgsnämnd -621 633 -621 933 13
Socialnämnd -90 409 -90 409 14
SUMMA NÄMNDER -1 713 359 -1 715 826 15
Finansiering 1 731 875 1 731 875 16
Varav VA -982 -982 16

RESULTAT 18 516 16 049 17

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2017

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN Vänsterpartiet Not

Kommunfullmäktige 0 0 1
Överförmyndarnämnd 0 0 2
Valnämnd 0 0 3
Kommunrevision 0 0 4
Kommunstyrelse, inkl festival -3 270 -13 670 5
Nämnd för barn, ungdom o skola -7 600 -7 600 6
Gymnasienämnd -4 600 -4 600 7
Kulturnämnd -1 270 -1 270 8
Teknisk nämnd -61 550 -61 550 9
Teknisk nämnd, VA -23 030 -23 030 10
Byggnadsnämnd -150 -150 11
Fritidsnämnd -33 202 -33 202 12
Omsorgsnämnd -6 850 -6 850 13
Socialnämnd -5 900 -5 900 14

Summa nämnder -147 422 -157 822

MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2017
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KOMMENTARER OCH YRKANDEN:

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Höjning med 300 000 för fortsatt satsning på äldrekollot

tidigareläggning av projekt 1195 Biblioteks- och kulturhus 
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Moderaternas förslag till beslut: 

 

att fastställa mål och budget för 2017, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 

drift och investeringsbudget.   

att fastställa resultatnivå är för år 2017 till 31 583 tkr     

att fastställda nettoinvesteringar är för år 2017 till 102 272 tkr 

att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2017   

att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1,6 % på en femårsperiod   

att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”PLAN FÖR 

ETT STARKARE KARLSHAMN”, med verksamhetsmålen och indikatorerna   

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt följd 

av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och omfördelning av 

löneökningsanslag    
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KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER 2017  

Enligt Kompass Karlshamn, kommunens ledningssystem för arbetet med 

styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling (KF 2014-06-16 § 90) ska 

styrsignalerna från Kommunfullmäktige hållas samman i styrkedjan från KF 

inriktnings- och verksamhetsmål till nämndernas mål och enheternas 

verksamhetsplaner.  PLAN FÖR ETT STARKARE KARLSHAMN utgör 

Moderaternas alternativ till KF:s beslutade kommunprogram för perioden 

2016-2018 samt koalitionens Mål & Budget 2017. Kommunprogrammet utgör 

det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun under 

innevarande mandatperiod. Programmet omsätts i nämnder, förvaltningar och 

bolag genom verksamhetsmål med indikatorer för måluppfyllelse samt budget 

och verksamhetsplaner enligt det gemensamma ledningssystemet Kompass 

Karlshamn.   

Kommunprogrammet är indelat i fem områden formulerade som inriktningsmål 

som ligger till grund för mål, verksamhetsplanering och resultatuppföljning 

inom nämnder, förvaltningar och bolag:   

• Karlshamn erbjuder god livskvalitet   

• Karlshamn är en attraktiv plats för alla  

• Karlshamn utvecklas genom organisk tillväxt, företagande och 

entreprenörskap  

• Karlshamn präglas av medborgarinflytande, delaktighet och goda möjligheter  

• Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation som gör 

skillnad för medborgarna   

VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER   

Beslut tas av KF 19/9 2016 i samband med antagande av Mål och Budget 2017.   

Under respektive inriktningsmål redovisar kommunfullmäktige sina årliga 

verksamhetsmål som beslutas i samband med antagande av Mål och Budget för 
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kommande år. Nämnder och styrelser har till uppdrag att arbeta för att 

samtliga inriktningsmål uppfylls.   

Detta dokument innehåller Kommunfullmäktiges verksamhetsmål, uppdrag och 

indikatorer för budgetåret 2017. Indikatorerna syftar till att ge KF nödvändig 

information om verksamheten och ger samtidigt verksamheterna tydliga 

styrsignaler avseende vilka resultat som förväntas uppnås.    

Merparten av indikatorerna bygger på redan existerande informationskällor. 

För varje indikator finns ett förslag till indikatorsnivå för 2017. Indikatorsnivån 

är det politiska målet för 2017 och ska vara en realistisk förväntan utifrån 

tilldelad budget. Utifrån indikatorsnivån kommer KF kunna följa upp om 

verksamheterna skapar förväntade resultat eller inte.   

ANALYS OCH STRATEGI Under våren 2016 har ett arbete startats med att ta 

fram en strategi med tillhörande insatsområden. Detta arbete kommer att 

fortsätta under hösten. Strategiarbetet bör kopplas till en övergripande analys 

av styrsystem, leverans av uppsatta mål och indikatorer samt övriga resultat. Vi 

föreslår att en parlamentarisk grupp tillsätts under hösten för att påbörja ett 

kontinuerligt analysarbete. 
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INDIKATORER Ind.nivå 

2016 

Ind.nivå 

2017 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 

Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen i 

kommunen 

3,0% 2,0% 

Arbetslöshet bland ungdomar 19% 14,4% 

   

 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 

Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet är bättre än 

jämförbara kommuner. 

 JA 

Meritvärde i årskurs nio, hemkommun 17 ämnen (Kolada) --- 216 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola --- 95% 

Meritvärde från nationellt prov matte i årskurs fem är bättre än jämförbara kommuner.  JA 

Meritvärde från nationellt prov läskunskap i årskurs fem är bättre än jämförbara 

kommuner. 

 JA 

 

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

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda boende 90% 93% 

Andel brukare som är ganska/mkt möjda med sin hemtjänst 93% 95% 

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende 91% 95% 

Andel brukare som upplever att de själva styr över sin äldreomsorg --- 90% 

Andel brukare som är nöjda med maten inom äldreomsorgen --- 75% 

 

Verksamhetsmål 1:4 Kom Kommuninvånarna känner sig trygga 

Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen (KKIK-index skala 1-100) Index 63 Index 65 

Invånare med låg tillit till andra, andel % 27% 23% 

Andel elever som uppger att de känner sig trygga på Väggaskolan --- 100% 
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Andel elever som uppger att de känner sig trygga årskurs 5 95% 100% 

Andel elever som uppger att de känner sig trygga årskurs 8 95% 100% 

 

INDIKATORER Ind.nivå 

2016 

Ind.nivå 

2017 

Verksamhetsmål 2:1 En infrastruktur för ett växande näringsliv 

Andel av befolkningen som har tillgång till minst 100 Mb/s bredband 50% 65% 

Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark vid nyetableringar och expansion av 

befintliga verksamheter 

90% 100% 

 

Verksamhetsmål 2:2 Bostadsbyggandet ökar 

Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för bostadsändamål utifrån rådande 

efterfrågan 

90% 100% 

Andel antagna detaljplaner som främjar blandstad 100% 100% 

Antal nybyggda bostäder antal totalt --- 70% 

 

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv 

Förmåga att tillgodose föreningslivet med lokaler som drivs i föreningarnas regi --- 100% 

   

   

 

 

INDIKATORER Ind.nivå 

2016 

Ind.nivå 

2017 

Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över 

kommunens utveckling och service 

Företagens sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen (Index 0-

100) 

Index 77 Index 90 

Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i kommunens utveckling (Index 70% 80% 
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% av maxpoäng) 

 

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

Kvalitén i kommunens webbinformation till medborgarna (Index % av maxpoäng) 82% 100% 

   

   

 

  

INDIKATORER Ind.nivå 

2016 

Ind.nivå 

2017 

Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 

Förvärvsarbetande i Karlshamn 77% 79% 

   

 

Verksamhetsmål 4:2 Karlshamn underlättar för företagande och entreprenörskap 

Antal företag i kommunen 2715 2900 

Nystartade eller nyinflyttade företag 227 230 

 

 

INDIKATORER Ind.nivå 

2016 

Ind.nivå 

2017 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen har en hållbar ekonomi 

Överskottsgrad 1,6% 1,6% 

Avtalstrohet 95% 98% 

 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro/anställd 21,3 20,0 
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Personalomsättning chefer som stannar kvar min 4 år 40% 50% 

   

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har hållbar verksamhet 

Andel fossilfri värme som levereras av KEAB 95% 96% 

Miljöbilar enligt MFS, (KKIK) 50% 55% 

 

 

UPPDRAG TILL NÄMNDER, STYRELSEN OCH BOLAGEN 2017 

Vi vill att Karlshamn ska fortsätta att växa och utvecklas. Den närmsta framtiden ser vi 

mycket stora utmaningar framför oss som måste mötas med ett tydligt ledarskap från 

politiken. Kommunens verksamheter och bolag måste fokusera på flexibilitet, samarbete och 

helhetssyn. Det krävs och förutsätts att alla nämnder strikt håller sina budgetramar. 

Vi ger därför följande styrsignaler till Nämnder, Styrelse och Bolag:   

KOMMUNSTYRELSEN ska 

- Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande 

- Skapa förutsättningar för företagande och arbete 

- Analysera resultat och styrsystem och utifrån analysen föreslå strategier och åtgärder 

 

NÄMNDEN FÖR BARN, UNGDOM OCH SKOLA ska 

- Skapa förutsättningar så att samtliga barn når kunskapskraven 

- Arbeta med attraktiviteten på Karlshamns samtliga förskolor och skolor 

- Stärka skolorna och förskolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt 

umgänge 

- Verka för en mer flexibel skola med utökad fritids 

 

SOCIALNÄMNDEN ska 

- Aktivt arbeta förebyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper 

med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna 

- Skapa förutsättningar för att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i 

arbete 
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GYMNASIENÄMNDEN ska 

- Verka för att fler aktörer erbjuder SFI 

- Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad personal 

tillgodoses 

- Stärka skolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt umgänge 

-  

- Organisera läxhjälp på gymnasiet i större utsträckning 

 

OMSORGSNÄMNDEN ska 

- Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg 

- Införa en ut och gå-garanti samt en välja mat-garanti 

 

BYGGNADSNÄMNDEN ska 

- Uppdatera äldre detaljplaner för att utöka byggrätter 

- Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och 

godkända samt att detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden 

eller anmärkningar. 

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ska 

- Aktivt utveckla verksamheten ur huvudmannens perspektiv 

 

TEKNISKA NÄMNDEN ska 

- Göra en översyn av fastigheter, produktionsskog och mark som kommunen kan sälja 

FRITIDSNÄMNDEN ska 

- Överföra delar av drift av anläggningar till föreningslivets regi 

- Samarbeta med föreningslivet kring drogförebyggande verksamhet 

 

KULTURNÄMNDEN ska 

- Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför 

centralorten 

- Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv 
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STADSVAPNET I KARLSHAMN AB ska 

- Utveckla samarbete och helhetssyn inom koncernen och övriga delar av kommunens 

verksamhet 

- Vara en aktiv del av kommunens strategiska utvecklings- och effektiviseringsarbete 

 

KARLSHAMNSFASTIGHETER AB ska 

- Utveckla en hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning 

-  

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ska 

- Vara motorn i kommunens nyproduktion av bostäder 

- Sträva efter en balanserad marknadsposition 

 

KARLSHAMN ENERGI AB ska 

- Öka tillgången till fibernät för medborgare och arbetsställen 

- Vara ledande i kommunens omställning mot en klimatneutral kommun 2040 

KARLSHAMNS HAMN AB ska 

- Öka avkastningen  

- Vara en motor i utvecklingen av Stilleryds industriområde 

 

PLAN FÖR ETT STARKARE KARLSHAMN 

Övergripande 

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

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

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

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

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

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

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

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

tydligt att all kommunal verksamhet är till för medborgarna. Våra förslag syftar 

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

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

gentemot alla som vill vara med och ta ansvar för Karlshamn! Huvudregeln när en nämnd får 
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prestationsersättning från regeringen för väl genomfört arbete menar vi skall stanna hos den 

nämnden och inte som idag hamna i kommunens övergripande kassa. 

Vi vill genomföra en översyn av alla bidrag till organisationer och projekt för att få ett 

helhetsgrepp och göra nya bedömningar utifrån nyttan för medborgarna. 

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

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

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

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

kommer i kläm.  

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

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

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

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

fördelar, inte bara valfrihetsmässiga utan även ekonomiska och kvalitetsmässiga. Genom 

alternativa driftsformer stimuleras utvecklingen för högre kvalité och bättre 

medborgarservice. Det frigör också i större utsträckning den kreativitet och nytänkande som 

finns hos medarbetarna. Vi ska låta oss bli utmanade inom all verksamhet som inte är av 

strategisk betydelse eller myndighetsutövning. Kommunen ska alltid stå som garant för 

kvaliteten i upphandlade verksamheter. 

Arbetet med att effektivisera kommunens fordonsflotta måste fortsätta. Miljö och 

helhetssyn ska vara vägledande i arbetet. Vi är övertygade om att det finns stor 

effektiviseringspotential kvar att utnyttja.  

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

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

tillsatta festivalkommittén har spelat ut sin roll. Det borde vara självklart att Karlshamn 

representeras av kommunstyrelsen, även under Östersjöfestivalen.  

Ekonomi 

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

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

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

som vill vara med och ta ansvar för Karlshamn! Vi lägger en starkare budget än koalitionen 

för att säkerställa en hög kvalité i välfärden även i framtiden. Om vi inte lyckas få kontroll på 

ekonomin finns en framtida risk för skattehöjningar. Detta är något som Karlshamns 

kommun på alla sätt måste undvika då det drabbar enskilda med små inkomster hårdast 

samt att det försämrar utvecklingsmöjligheterna för näringsliv och jobbtillväxt.  
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Näringsliv & Turism 

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

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

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

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

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

Moderaternas Karlshamn kan dessutom den enskilde företagaren förvänta sig ett bra 

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

näringsidkarna i Kommunen genom upphandlingsenheten skall informeras om hur 

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

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

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

sätta tonen för attityden mot företag, näringsliv och entreprenörskap.  

Vi moderater vill att kommunen begär hos Systembolaget att man öppnar en butik i 

Mörrum. Vi anser att det skulle vara en strategiskt viktig etablering för både turistnäringen 

och Karlshamns kransorter om vi kunde få ett systembolag till i kommunen. Det finns även 

en positiv miljöaspekt på en etablering av ett systembolag i Mörrum. 

Karlshamn ska ha en turistinformation i absolut toppklass i teknikens framkant. 

Den nya tekniken ger möjlighet att finnas på fler orter och vid populära turistmål i en mycket 

större utsträckning än idag. På så sätt tror vi att vi kan rikta större uppmärksamhet mot 

kommunens mindre orter.   

Vi ser att NetPort skulle kunna få uppdraget att utveckla tekniken i samarbete med högskola 

och näringslivets aktörer. Vi tror inte att man helt kan digitalisera verksamheten utan det 

kommer fortsatt att behövas en professionell turismverksamhet nära integrerad med ny 

teknik och med en stor flexibilitet. Vi ser här en möjlighet till både effektivisering och 

förbättring. Vi vill se en utveckling där näringsliv, föreningsliv och medborgare på ett 

naturligt sätt är involverade i marknadsföringen av Karlshamn. Exklusive sydostleden och 

Visit Blekinge bedömer vi att driftkostnaderna kan bli 1,7 miljoner lägre och samtidigt 

erbjuda en utveckling av verksamheten. 

Det ska vara lustfyllt och spännande att komma till Karlshamn. Den digitala turistbyrån ska 

vara lockande i sig och erbjuda nya upplevelser och kunskaper. Vi tror att detta projekt kan 

hjälpa till att lyfta turistnäringen i hela kommunen   

Arbetsmarknad  

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

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

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

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

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

en bättre sammanhållning i Karlshamn.   

Karlshamns kommuns samlade verksamheter ska arbeta för att stimulera entreprenörskap, 

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

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

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

Karlshamn ska ha ett aktivt och flexibelt integrationsarbete där våra nya invånare betraktas som en 

tillgång och inte ett problem. 

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

insatserna.  Omvärlden och regelverken förändras ständigt inom arbetsmarknadspolitiken 

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

marknad och utbildning. Moderaterna vill verka för att ytterligare utveckla kontakterna 

mellan företagen och kommunens skolor.  Ett av den lokala arbetsmarknadspolitikens 

viktigaste redskap är en flexibel och individanpassad vuxenutbildning. Vuxenutbildningen är 

en viktig möjlighet som kan ge många en andra chans. Utbildningar som ger behörighet till 

högre utbildning eller gör det påtagligt lättare att få arbete ska prioriteras. Vi vill uppmuntra 

och underlätta för socialt företagande och sociala företag i Karlshamn. Vi upplever brister i 

matchningen på arbetsmarknaden. Vi vill därför avsevärt öka samarbetet med det privata 

näringslivet.  

Personal 

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

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

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

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

ser med oro på de ökande sjuktalen som utgör en tickande bomb för kommunen. Bakom 

sjuktalen finns framförallt människor som mår dåligt och vi har ett ansvar mot alla att arbeta 

intensivt med att trycka tillbaka sjuktalen. Vi Moderater vill därför att ett 

kommunövergripande arbete inleds med syfte att ta reda på sjuktalens orsaker samt 

formulera policy och handlingsplan därefter. 

Samhällsbyggande 

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

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

Parkeringssituationen i centrum måste förbättras om Karlshamn skall kunna utvecklas som 

handelsstad!  
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Satsningar på infrastruktur och boende är en central fråga för att skapa tillväxt i Karlshamn.  

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

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

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

invånarantalet och därmed också skatteunderlaget. Möjligheten att utveckla nya koncept för 

äldre- och trygghetsboenden kommer därmed att också att öka avsevärt, så även 

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

Vi vill även frigöra kapital för kommunala investeringar och underhåll genom att aktivt sälja 

produktionsskog, mark och fastigheter som inte har ett omedelbart strategiskt värde. 

Framförallt vill vi sälja exploateringsklar mark där kommunkoncernen inte har några 

omedelbara planer på att själv exploatera.  

Vi moderater vill införa en bygglovsgaranti som garanterar bygglovsbeslut inom en vecka när 

alla handlingar är inkomna och godkända samt att detaljplan följs och det i övrigt inte finns 

några överklaganden eller anmärkningar. 

Politisk organisation 

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

organisationen. Kommunens nämndmöten präglas av få beslutsärenden och ibland har även 

möten fått ställas in. Det är uppenbart att nämnderna i Karlshamns kommun är för många 

och det skulle gå att spara in pengar på att slå samman nämnder som verkar inom liknande 

områden. 

Kulturnämnden och fritidsnämnden kan slås ihop, detta är en vanlig nämndbildning i många 

kommuner och dessa bör även ligga under samma förvaltning. Vidare finns goda skäl att slå 

samman nämnden för barn, ungdom och skola med gymnasienämnden. Detta skulle ge en 

tydligare översikt och röd tråd genom hela skolgången för kommunens invånare, dessutom 

ligger de redan under samma förvaltning. Socialnämnden bör också slås ihop med 

omsorgsnämnden då de också faller under samma område. I och med stor andel lagstadgad 

verksamhet är det ändå inte mycket nämnderna kan besluta om och därför bör det räcka 

gott och väl med en nämnd.  

Vi vill samtidigt ytterligare öka medborgarinflytandet via fler organiserade möjligheter att få 

påverka, ex via sociala medier och workshops, där även annars ej partipolitiskt aktiva 

medborgare kan komma till tals. Vi avskaffar Festivalkommittén vilken har spelat ut sin roll. 

Folkhälsa 
 

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

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

minskade kostnader men framförallt en ökad livskvalité för medborgarna. Vi vill även öka 
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trycket på det drogförebyggande arbetet i kommunen, genom att bilda en politisk grupp 

som skapar en riktig politisk policy i ”det drogförebyggande arbetet” som ett led att visa 

verksamheten att vi står bakom arbetet till 100%. 

Omsorg 

Genom livet ser vi det som självklart att göra våra egna val vad gäller det som berör oss, allt 

från var vi bor, vilken affär vi handlar på till var vi arbetar och vad vi gör på vår semester. Den 

valfriheten försvagas kraftigt den dagen vi blir beroende av omsorg i det dagliga livet. Då 

finns bara ett alternativ att välja på. Det vill vi förändra för alla de som är beroende av hjälp 

och stöd i vardagen. Genom att bland annat införa LOV steg för steg vill vi erbjuda alternativ. 

Dessutom genom konkurrensutsättning få fram den ekonomiskt bästa lösningen för 

kommunen utan att tulla på kvaliteten. Genom att skapa klara krav på vad ett område skall 

utföra för att rätt kvalitet skall uppstå, kan man också jämföra kvalitet kontra kostnad, 

såsom vi alla göra inför våra vardagliga inköp. Städning på våra särskilda boenden, bör skötas 

av separata städteam som har hand om flera boenden. Genom att frigöra denna verksamhet 

från de vårdande undersköterskorna så kan man få fram den bästa lösningen både vad gäller 

kvalitet och kostnad. Vi vill börja med att kunna erbjuda hemtjänst av andra leverantörer. 

Dessa kan dessutom utföra andra tjänster, samtidigt som de är på plats, än de som ingår i 

omsorgen. Ofta tjänster som är berättigade till RUT-avdrag vilket skapar fler arbetstillfällen. 

Vi vill skapa ökade möjligheter till privata serviceboenden för att skapa flera alternativ till 

hur man vill leva och vilket stöd man behöver. 

Vi bibehåller en sammanhållen omsorgsförvaltning då vi menar att en delning av 

förvaltningen blir kostnadsdrivande. 

Vi vill att kommunen ska bedriva viss förebyggande verksamhet i form av sociala aktiviteter i 

nära samarbete med frivilliga organisationer. Vi moderater skjuter därför till 1,4 miljoner till 

träffpunkter och Sörgården 

Alla dessa förslag gör att Omsorgsförvaltningen ökar kontrollen på kvalitet och kostnad 

förutom valfrihet för brukarna 

 

Skola och barnomsorg  

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

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

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

politik för fler i arbete.  

En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att gemensamt bilda fristående 

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

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

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

oavsett huvudman. 

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

Gymnasie och vuxenutbildning 

Moderaterna strävar efter att eleverna efter grundskolan och grundsärskolan erbjuds en 
utbildning i Karlshamn med hög kvalitet som uppmärksammar varje individs unika möjlighet 
och förmåga. Utbildningarna kommunen erbjuder ska uppmuntra, stimulera och ställa upp 
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med eventuellt extra stöd för att varje elev ska kunna inhämta de kunskaper som behövs för 
att målen ska uppnås. 
  
Oavsett ålder eller erfarenheter ska möjligheten att utbilda sig alltid ligga nära till hands 
i Karlshamn för att tillse efterfrågan på arbetskraft. Därför är KomVux en viktig och 
flexibel resurs för varje individs behov av att komplettera en eller flera kurser för att nå sitt 
mål. 

 

Fritid & Kultur 

Planerna på nytt kultur och bibliotekshus ligger sedan en tid klara för igångsättning. Vi 

Moderater vill starta bygget redan 2017 och avsätter 10,4 miljoner i investeringsbudgeten 

för igångsättandet. Om planerna inte realiseras kommer kommunen att stå inför framtida 

problem med att bland annat lösa situationen för det provisoriska biblioteket.  

Vi vill att kulturen i Karlshamn kommun skall ge alla, oberoende av ålder eller bakgrund 

möjligheten till berikande upplevelser inom kulturens olika områden. Individens inneboende 

kreativitet skall tas tillvara och kunna utvecklas. Karlshamns Museum och stiftelsen 

Skottsbergska gården kämpar med mycket små ekonomiska resurser och anslår 300 tkr till 

denna för Karlshamn så angelägna verksamhet. Vi skriver även av den skuld som stiftelsen 

Skottsbergska gården har till kommunen. 

Vi moderater fortsätter att stödja föreningsidrotten och kulturen genom att införa 

ekonomiskt bidrag till föreningarna för ideella ledare. På detta sätt visar vi Karlshamns 

invånare sin uppskattning gentemot det viktiga arbete och samhällsnytta som aktiva 

idrottsledare lägger ner på sin fritid för våra barn och ungdomar. Samarbeten med 

föreningslivet tex kring drogförebyggande verksamhet som nattvandringar, är sådant som vi 

Moderater kommer fortsätta att driva på. Vi vill även i framtiden driva på för att fler 

samarbeten mellan föreningsliv och kommunen kan skapas. 

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

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

spontanidrottsplatser och lekplatser finns utspridda inom kommunen och arbetet fortgår.  

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

drift av anläggningar till föreningslivets regi. Vi vill intensifiera detta arbete och erbjuda alla 

kommunens föreningar lösningar för att ta över drift av kommunala anläggningar.  

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

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

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

konflikt med en expansiv och dynamisk utveckling av staden. Genom att vi verkar för att 

skapa en digital turistbyrå så kommer vi ge fler människor chansen att ta del av vårt 

fantastiska utbud som finns i vår vackra kommun. 
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Moderaterna vill anlägga en uppdaterad, modern gästhamn i centrala Karlshamn med den 

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

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

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

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

en pärla som ingen som passerar vill missa. 

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

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

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

1,1 miljoner. 

Kost och Städ 

Vi ser möjligheter att effektivisera och samtidigt förbättra kost och städverksamheterna 

genom att upphandla dessa tjänster. 

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

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

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

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

och miljö att barnen/ungdomarna uppskattar stunden där.  

Miljö och hållbar utveckling 

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

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

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

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

att Karlshamn år 2040 skall vara i huvudsak klimatneutralt. 

Landsbygd 

Vi moderater vill fortfarande att kommunens service kommer till medborgarna. Vi vill 

samlokalisera till exempel biblioteken med servicecenter där personalen kan guida dig i den 

kommunala processen. Det kan gälla omsorgsfrågor eller bygglov.  

Vi moderater vill erbjuda goda levnadsvillkor på landsbygden. Vi vill så långt som möjligt 

bedriva omsorg om både barn och gamla på även mindre orter. Om inte en kommunal 

förskola är aktuell ska vi aktivt stödja och uppmuntra alternativa former som kollektiv eller 

friskolor med mera.  

Vi vill på sikt flytta vissa arbetstillfällena från Karlshamn till orter som Svängsta, Mörrum osv. 

Det skulle innebära möjligheter till arbetstillfällen även på landsbygden. En sidovinst är lägre 
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tomtpriser och hyror. Även resandeunderlaget för kollektivtrafiken stärks genom 

utflyttningen. 

Vi vill underlätta för fastighetsägare att bygga bostäder anpassade för äldre även i orter som 

Ringamåla, Åryd osv. Vill man bo kvar i sin hembygd ska man kunna välja det. Förutsatt att 

intresset finns.  

Goda möjligheter till kollektivtrafik och fibernät ska alltid beaktas utifrån kommunens 

perspektiv. Kommunen ska uppmuntras att upphandla närodlade grödor. Allt för en levande 

landsbygd där vi tillsammans arbetar för ett starkare Karlshamn.  
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DRIFTBUDGET NÄMNDER OCH STYRELSER 

Nettokostnader (tkr) Bokslut Budget Budget 

  2015 2016 2017 

Kommunfullmäktige -2717 -2211 -2211 

Kommunrevision -1417 -1429 -1429 

Kommunstyrelse -146055 -163387 -146280 

Nämnd för Barn Ungdom och skola -525745 -550133 -547959 

Gymnasienämnd -154904 -161302 -152015 

Kulturnämnd -24928 -26616 -26598 

Teknisk nämnd exkl VA -72579 -74778 -50681 

Teknisk nämnd VA 1258 315 982 

Byggnadsnämnd -6137 -7898 -7000 

Fritidsnämnd -50893 -55638 -51389 

Omsorgsnämnd -586878 -613855 -621533 

Socialnämnd -90723 -93522 -89909 

Valnämnd -23 -64 -65 

Överförmyndarnämnd -3293 -3702 -3172 

       

Summa nettokostnader -1665034 -1754220 -1699259 
 

Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas 

verksamhetsutrymmen genomförs av ekonomiavdelningen inom ramen för verkställighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-�72�-



  

 22 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2017   

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN MODERATERNA 

Kommunfullmäktige 0   

Överförmyndarnämnd 0   

Valnämnd 0   

Kommunrevision 0   

Kommunstyrelse, inkl festival -3 270 6 330 

Nämnd för barn, ungdom o skola -7 600 -7 600 

Gymnasienämnd -4 600 -4 600 

Kulturnämnd -1 270 -1 270 

Teknisk nämnd -61 550 -41000 

Teknisk nämnd, VA -23 030 -23 030 

Byggnadsnämnd -150 -150 

Fritidsnämnd -33 202 -18 202 

Omsorgsnämnd -6 850 -6 850 

Socialnämnd -5 900 -5 900 

Summa nämnder -147 422 -102 272 
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Budgetförslag från:

Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN PARTIET Not

Kommunfullmäktige -2 211 -2 211 1
Överförmyndarnämnd -3 172 -3 172 2
Valnämnd -65 -65 3
Kommunrevision -1 429 -1 429 4
Kommunstyrelse, inkl festival -151 680 -146 280 5
Nämnd för barn, ungdom o skola -548 959 -547 959 6
Gymnasienämnd -154 015 -152 015 7
Kulturnämnd -26 198 -26 598 8
Teknisk nämnd -55 181 -50 681 9
Teknisk nämnd, VA 982 982 10
Byggnadsnämnd -7 000 -7 000 11
Fritidsnämnd -52 389 -51 389 12
Omsorgsnämnd -621 633 -621 533 13
Socialnämnd -90 409 -89 909 14
SUMMA NÄMNDER -1 713 359 -1 699 259 15
Finansiering 1 731 875 1 731 775 16
Varav VA -982 -982 16

RESULTAT 18 516 31 534 17

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2017

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN MODERATERNA Not

Kommunfullmäktige 0 1
Överförmyndarnämnd 0 2
Valnämnd 0 3
Kommunrevision 0 4
Kommunstyrelse, inkl festival -3 270 6 330 5
Nämnd för barn, ungdom o skola -7 600 -7 600 6
Gymnasienämnd -4 600 -4 600 7
Kulturnämnd -1 270 -1 270 8
Teknisk nämnd -61 550 -41 000 9
Teknisk nämnd, VA -23 030 -23 030 10
Byggnadsnämnd -150 -150 11
Fritidsnämnd -33 202 -18 202 12
Omsorgsnämnd -6 850 -6 850 13
Socialnämnd -5 900 -5 900 14

Summa nämnder -147 422 -102 272

Moderaterna

MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2017
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KOMMENTARER OCH YRKANDEN:

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 160531 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 5,7 mnkr vilket är 7,9 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 6,0 mnkr.  
 
Det är viktigt att understryka att nämnderna tillsammans gör bedömningen att årets 
effektiviseringskrav på 13 mnkr inte kommer att infrias. Detta är allvarligt eftersom det 
ökar kravet på effektiviseringsåtgärder för åren från och med 2017.  
 
I omsorgsnämnden pekar prognosen för verksamhet Stöd och Service mot ett budget-
underskott på drygt 7 mnkr. Detta beräknas kunna balanseras med överskott i andra 
verksamheter. 
 
Socialnämnden har det besvärligt med högre kostnader för placeringar och 
försörjningsstöd. Inom dessa verksamheter pekar prognosen mot budgetunderskott i 
storleksordningen 7 mnkr. Nämnden räknar ändå med att kunna balansera detta inom 
budgetramen. 
 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 1,9 mnkr mot budget. Sämre prognos för 
skatter och bidrag enligt SKL:s rapport i april och högre löneökningar är bidragande 
orsaker.  
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar.  
 
Årets investeringar beräknas uppgå till netto 32 mnkr, vilket är 60 mnkr lägre än 
budgeterad nivå som uppgår till 92 mnkr. Till övervägande del beror detta på 
markförsäljning i Stilleryd, senarelagda va-investeringar och förseningar i 
exploateringsprojekt Östra Piren. 
 
Verksamhetsmässig översikt – personal 
 
Personalchefens analys av resursanvändning och sjukstatistik redovisas nästa gång i sam-
band med delårsrapporten efter augusti. 
 
Slutkommentar ekonomisk prognos 
 
Den sammantagna årsprognosen efter fem månader bedöms uppgå till plus 5,7 mnkr. Detta 
är sämre än den budgeterade nivån som efter beslutad tilläggsbudgetering uppgår till plus 
13,6 mnkr. -�77�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 

DRIFTREDOVISNING (tkr)    

Nämnder 
Årsbudget 
2016 

Prognos 2016 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 211 -1 986 225 
Överförmyndarnämnd -3 702 -3 702 0 
Valnämnd -64 -64 0 
Revision -1 429 -1 429 0 
Kommunstyrelse -160 115 -157 265 2 850 
Festivalkommitté -3 410 -3 410 0 
BUS nämnd -550 133 -548 870 1 263 
Gymnasienämnd -161 067 -160 975 92 
Kulturnämnd -26 516 -26 499 17 
Teknisk nämnd -74 778 -73 778 1 000 
Teknisk nämnd VA 315 1 315 1 000 
Byggnadsnämnd -7 898 -7 798 100 
Fritidsnämnd -55 638 -55 138 500 
Omsorgsnämnd -613 855 -613 855 0 
Socialnämnd -93 522 -93 522 0 
Effektivisering 13 000 0 -13 000 

Summa nämnder -1 741 023 -1 746 976 -5 953 

Summa finansiering 1 754 588 1 752 691 -1 897 

    

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 13 565 5 715 -7 850 

      

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -91 642 -32 345 59 297 

 
 
Som framgår av månadsuppföljningen för bolagen, efter fem månader av 2016 pekar 
sammantaget på ett resultat före skatt som är 0,4 mnkr bättre än budget. Bedömningen är 
dock att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till Stadsvapnet A. Prognosen för 
2016 års koncernmässiga resultat ligger på 9,4 mnkr. 
 
Bilagor 
 
1 Månadsuppföljning bolagen 2016-05-31 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-06-28 146 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 160531 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 5,7 mnkr vilket är 7,9 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 6,0 mnkr.  
 
Det är viktigt att understryka att nämnderna tillsammans gör bedömningen att årets 
effektiviseringskrav på 13 mnkr inte kommer att infrias. Detta är allvarligt eftersom det 
ökar kravet på effektiviseringsåtgärder för åren från och med 2017.  
 
I omsorgsnämnden pekar prognosen för verksamhet Stöd och Service mot ett budget-
underskott på drygt 7 mnkr. Detta beräknas kunna balanseras med överskott i andra 
verksamheter. 
 
Socialnämnden har det besvärligt med högre kostnader för placeringar och 
försörjningsstöd. Inom dessa verksamheter pekar prognosen mot budgetunderskott i 
storleksordningen 7 mnkr. Nämnden räknar ändå med att kunna balansera detta inom 
budgetramen. 
 
För finansförvaltningen beräknas underskott med 1,9 mnkr mot budget. Sämre prognos för 
skatter och bidrag enligt SKL:s rapport i april och högre löneökningar är bidragande 
orsaker.  
 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 
flyktingar.  
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Årets investeringar beräknas uppgå till netto 32 mnkr, vilket är 60 mnkr lägre än 
budgeterad nivå som uppgår till 92 mnkr. Till övervägande del beror detta på 
markförsäljning i Stilleryd, senarelagda va-investeringar och förseningar i 
exploateringsprojekt Östra Piren. 
 
Verksamhetsmässig översikt – personal 
 
Personalchefens analys av resursanvändning och sjukstatistik redovisas nästa gång i sam-
band med delårsrapporten efter augusti. 
 
Slutkommentar ekonomisk prognos 
 
Den sammantagna årsprognosen efter fem månader bedöms uppgå till plus 5,7 mnkr. Detta 
är sämre än den budgeterade nivån som efter beslutad tilläggsbudgetering uppgår till plus 
13,6 mnkr. 
 

DRIFTREDOVISNING (tkr)    

Nämnder 
Årsbudget 
2016 

Prognos 2016 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 211 -1 986 225 
Överförmyndarnämnd -3 702 -3 702 0 
Valnämnd -64 -64 0 
Revision -1 429 -1 429 0 
Kommunstyrelse -160 115 -157 265 2 850 
Festivalkommitté -3 410 -3 410 0 
BUS nämnd -550 133 -548 870 1 263 
Gymnasienämnd -161 067 -160 975 92 
Kulturnämnd -26 516 -26 499 17 
Teknisk nämnd -74 778 -73 778 1 000 
Teknisk nämnd VA 315 1 315 1 000 
Byggnadsnämnd -7 898 -7 798 100 
Fritidsnämnd -55 638 -55 138 500 
Omsorgsnämnd -613 855 -613 855 0 
Socialnämnd -93 522 -93 522 0 
Effektivisering 13 000 0 -13 000 

Summa nämnder -1 741 023 -1 746 976 -5 953 

Summa finansiering 1 754 588 1 752 691 -1 897 

    

DRIFTSREDOVISNING TOTALT 13 565 5 715 -7 850 

      

INVESTERINGSREDOVISNING TOTALT -91 642 -32 345 59 297 

 
 
Som framgår av månadsuppföljningen för bolagen, efter fem månader av 2016 pekar 
sammantaget på ett resultat före skatt som är 0,4 mnkr bättre än budget. Bedömningen är 
dock att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till Stadsvapnet A. Prognosen för 
2016 års koncernmässiga resultat ligger på 9,4 mnkr. 
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Bilagor 
 
1 Månadsuppföljning bolagen 2016-05-31 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
Hans Hyllstedt  
Ekonomichef  
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KARLSHAMN i 20  maj 2016 

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER  2016-05-31

Stadsvapnet och  kommunstyrelsen tillhanda

Sammanfattning och kommentarer

Ekonomisk översikt

Föreliggande ekonomiska rapport per 2016-05-31  bygger  på sifferuppgifter och bedömningar
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret.

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

prognostiseras enligt följande:

Budgetuppföljning per  2016-05-31  vad avser drift (mnkr)

Förväntat konc bidr Bokslu Budget Prognos Avvikelse

enl ägardir 201 2015 2016 2016 2016
Karlshamn Energi AB 5,5 -2,3 12,1 9,0 -3,1  *

Karlshamnsbostäder AB 0,3 18,1 6,5 10,0 3,5

Karlshamns Hamn AB 3,1 9,0 6,41 6,41 0,0

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

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

Resultat före skatt -0,4 9,0 9,4 40,4

Investeringsnppfäljning per  2016-05-31  (mnkr)

Bokslut  2015  Budget  2016  Pflgnos 2016  Avvikelse  2016

Karlshamn Energi AB 35,9 57,5 . 60,0 2,5

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 146,0 265,4 252,9 -12,5

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

AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Ovriga bolag gör bedömningen att man för
år  2016  ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats.

I

l
l
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Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2016 är 3,1 mnkr sämre än budget efter fem månader
av året. Årets fem första månader har inneburit betydligt högre kostnader för fjärrvärme än

budgeterat, vilket beror på lägre leverans från Södra Cell. Jämför utfallet på 80% med det
budgeterade 92%. Avvikelsen mot föregående års utfall under perioden beror främst på detta.
Det negativa utfallet har under samma period till viss del kompenserats av högre
törsäljningsvolym på fjärrvärme än budgeterat.

Vindkraften har en positiv avvikelse mot budgeten vilket beror på att vindkraften i Sölve har
leasats ut till Scandic Hotell och därför ger en högre intäkt än budgeterat. Inom elnät har bolaget

marginellt lägre volymer än budgeterat vilket också bidrar till den negativa avvikelsen mot
budget.

Prognosen på helårsbasis påverkas främst av de ökade produktionskostnaderna för fjärrvärme-

verksamheten under första kvartalet och är därför negativt avvikande mot budget. Detta
kompenseras av leasingintäkter från Vindkraftverken i Sölve. Till och med aktuell månad har
andelen fjärrvänneproduktion från Södra Cell varit 80%, årsprognos inmatning i elnätet mot
budget 99%, årsprognos fjärrvänneförsäljning mot budget 100% och årsprognos elförsäljning

mot budget 100%.

Årsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger 3,5 mnkr bättre jämfört med budget efter fem

månader av året. Främst beroende på Försäkringskassans inflyttning och kan öka ytterligare en
del. Räntenivån är fortsatt mycket bra och de konverteringar som sker görs på en låg nivå.

Hitintills har investeringar gjorts med 47,0 mnkr. Genomsnittlig ränta på bolagets lån är 1,76
% och andel kortfristiga lån ligger på 25,2%.

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

budget. Oljelagringen har 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 10,9 mnkr.

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

mot budget. Kommunfullmäktige har nu tagit beslut om att bolaget ska bygga hela etapp 5.

Halda Utvecklingscentrum/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. Samtidigt byggs Sveriges största inomhushall för skateboard.

Nuvarande ränteläge är fortsatt gynnsamt för bolaget. Genomsnittlig ränta på bolagets lån
ligger på 1,54%.

e

i
l

l
l
l
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Den totala ekonomiska situationen efter fem månader av 2016 pekar sammantaget påett resultat
före skatt som är 0,4 mnlcrbättre än budget. Bedömningen är dock att koncernbidrag av planerad

storlek kan lämnas till Stadsvapnet AB. Prognosen för 2016 års koncemmässiga resultat ligger

på 9,4 mnkr.

/4W%%% /,%W©Ax//«Z
Hans  Hyllstedt *Marita Lindström

Chefsekønom Ekonomisamordmzre
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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 2016-09-19  

 
 

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för 2015 
 
att bevilja förbundets styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge har granskat förbundets verksamhet för år 
2015. Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundets årsredovisning godkänns och att 
samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning 2015 
 Revisionsberättelse 2015 

 
Bilagor 
1 Årsredovisning - Samordningsförbundet i Blekinge_2015_Underskriven 
2 Revisionsberättelse2015_Finsam 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samordningsförbundet i Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Försäkringskassan 
Landstinget Blekinge 
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge 
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Samordningsförbundet i Blekinge län
Org nr 222000-2451

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Styre l sen for Samordningsforbundeti Blekinge avger foljande årsredovisning.

Inn ehåll

forvattningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
kassaflöde s an a lys
noter

1(21)

Sida

2
14
15
16
17

Om inte annat särski lt anges , redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppg ift er inom parentes avser
foregåen d e å r.
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Samordningsförbundet i Blekinge län 
222000-2451 

Förvaltningsberättelse 

Förbundets verksamhet 

l. Inledning 

2(21) 

Samordningsförbundet i Blekinge län bildades den 27 november 2006. Medlemmar är Karlshamns 
kommun, Karlskrona kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun, Ronneby kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Blekinge. 

Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (2003: 121 0). 

Samordningsförbundet har i uppgift att: 
· besluta om mål och riktlinjer 
·stödja samverkan mellan partema 
·finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
· besluta hur tillgängliga medel för finansiell samverkan skall användas 
· ansvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
· ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

Målgruppen för den fmansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Samordningsförbundet i 
Blekinge Län har valt att prioritera följande målgrupper: 
·Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller är sjukskrivna 
· Personer med psykosocial problematik 
· Personer som pga. funktionshinder eller andra orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Unga personer med behov av gemensamma insatser ges högsta prioritet. 

2. Organisation 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive medlemskommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget en ledamot och en ersättare vardera. 
Styrelsen består av 8 ledamöter. Ledamöterna har utsetts av kommunfullmäktige, 
landstingsfullmäktige, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Styrelsen väljer ordförande och 
vice ordförande. 

En beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem har etablerats 2008. Den har 
till uppgift att bedöma aktuella projekt och lämna förslag för beslut. Under 20 l O utvecklades 
beredningsgruppens roll till att även arbeta med förankring och marknadsföring av 
Samordningsförbundets arbete inom respektive medlems tjänsteorganisation. I varje projekt finns 
även en lokal samverkansgrupp på chefsnivå som fungerar som projektens styrgrupp. 

Den löpande verksamheten har under 2015 letts av en förbundschef 
{ 7-:-
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S am o rdnin gsfö rbund e t i B l e kin ge l än
222000 - 2 451

2.1 S tyrelsens sammansättning under 2015
O rd fö r an d e C hri s t e l F ri s k o pp , L and s tin ge t B l e kin ge
V i ce o rd fö rand e P a trick Barrin ge r , Fö r säkr in gs k ass an
Le d a m o t Na d a M l a d e n ovic , Ar b etsfö rm e dlin ge n
Le d a m o t In g r id He rm ansso n , Kar l s kr o n a komm u n
Le d a m o t A nnik a W es t e rlund , K ar l s h a mn s ko mmun
Le damot M a ts Sve n ss on , Sö l ves b o r gs k o mmun
Le d a m ot M i ros l av M ilur ov i c , O l ofs tr ö m s k o mmun
Le d a m o t Bir g itt a Lage rlund , R o nn e b y Ko mmun

Revisorer
Rev i so r B e rth Larsso n , U t se dd av Fö r säkri n gs k ass an
R ev i sor In ge b o r g Bra un , Utse dd av Lan d st in ge t i B l ekinge .
R evisor P å l W ette rlin g , Utse d d av ko mmun e rn a i B l ekinge

Sammanträden och möten

3(2 1 )

Styre l sen för Sa m o rdnin gsfö rbund e t i B l eki n ge Län h ar ge n o m fört fyra sa mm anträ d e n un de r 2015.
U t över d essa h ar p res idi e t träffa t s ett fåtal gånge r till s amman s m e d för bund sc h efen fö r
över l ägg nin ga r oc h b ere d ni n g av äre nd e n. Samord nin gsfö rbund e t s b e r e dnin gsgr u p p h ar e n gagera t s
e n gå n g und e r åre t i sam b an d m e d p ro j ek tb e d ö mnin gar. R ev i sore rn a h ar ge nom fö rt l s amman t r ä d e
gä ll an d e ve r ks amh e t e n och bo k s lut e t fö r 20 14 . D e l o k a l a s am ve rk ansg rupp e rn a tr äf f as i r ege l fy ra
gånger pe r år .

Förbundets kansli
Fö rbund s ch e f e n , O l o f S j ö lin har tjän s t gjort p å h e ltid o ch ansvara t för kan s li e t oc h de l ö p an d e
up pgifte rn a in o m fö rbund e t. Kans li e t svarar fö r s amordnin g o ch b e r e dnin g av äre nden till sty r e l se n ,
in for m a ti o n , h e m s id a , upp fö ljnin g av res ul ta t i syste m e n SUS, eko n o mi- o ch f aktura h anteri n g,
di ar i e f ö rin g, a dmi n i s tr a ti o n mm.
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Samordningsförbundet i Blekinge län 
222000-2451 

3. Förutsättningar enligt verksamhetsplan 2015 

4(21) 

Samordningsförbundets fokus har från start legat på att utveckla verksamheter för de gråzoner där det 
är oklart vilken myndighet som har ansvaret för rehabilitering. Det övergripande målet med fmansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används optimalt till nytta för 
såväl den enskilde medborgaren som för samhället. 

I Verksamhetsplanen för 2015 finns tre individmål som ska leda till ett minskat behov av offentlig 
försörjning och offentliga tjänster. Insatserna ska: 

· Leda ti ll att den enskilde ska uppnå en förbättrad egenupplevd hälsa 
· Syfta till att deltagaren uppnår, förbättrar eller behåller sin förmåga till förvärvsarbete 
·Leda till att minst 70 procent av deltagarna har påbörjat arbete, utbildning eller ytterligare 
rehabiliteringsinsatser efter avslutad insats. 

Samordningsförbundet, som finansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen, bedriver ingen 
egen rehabiliteringsverksamhet Med anledning av detta beslutar Samordningsförbundet om 
övergripande mål för respektive rehabiliteringsverksamhet som fmansieras av förbundet. 

Samordningsförbundets aktiviteter ska leda till: 
· Främja och utveckla metoder för samverkan mellan myndigheterna 
·Bygga på metoder som underlättar fö r individen att aktivt medverka och själv i möj lig utsträckning 
ta ansvar för insatserna 
·Vara spridda i länet så vruje medlemskommun har minst ett pågående projekt och att Landstinget 
Blekinge bedriver minst ett länsövergripande projekt 
· Samordna och uppmuntra till att minst ett kommunöverskridande projekt startar under 2015 där 
minst två av medlemskommunerna ingår 
· Bygga på samverkande parters ansvarsområde med inriktning arbetslivsinriktad rehabilitering 
· Öka kärmedomen om Samordningsförbundets verksamhet bland Samordningsförbundets 
medlemmar såväl som hos allmänheten 

Samordningsförbundet har beslutat om ett antal finansiella mål. Samordningsförbundet ska ha en 
god ekonomisk hushållning, den verksamhet som finansieras ska vara effektiv och ändamålsenlig. 
Förbundets finansiella mål för 2015 är: 
·Det övergripande fmansiella målet är en budget i balans 
Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av förbundsstyrelsen 
·Samordningsförbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån 
eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera. tY:::. 
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Samordningsförbundet i Blekinge län
222000-2451

4. Inriktning i samverkansarbetet

5(21)

Huvudinriktningen är att samordn in gsförbundet ska finansiera insatser som är begrän s ade i tiden ,
maximalt tre år. Därefter kan , efter framställning , ett n y tt ställn in gstagande göras.

Insatser som efter utvärdering konstatera s vara bra förutsätts i fortsättningen drivas av någon eller
n åg ra av medlemmarna inom ramen för ordinarie verksamhet.

Verksamheten ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samverka. Samordningsförbundet ska ses s om en
möjlighet att se bortom enski ld a aktörer s uppdrag , mål oc h begränsningar för att istä ll et ut gå från den
enski ld e individens b e ho v och ett geme n sa mt s amhällsperspektiv.

Regelhinder och systemfel som upptäcks ska rapporteras till berörda huvudmän/uppdragsgivare .
Alla in sa tser ska anpassas till å lder , etnisk tillhörighet sam t kvinnor s och män s förutsättningar.

5. Åtgä rder och insatser som har bedrivits under 2015 sa mt information om måluppfyllelse
avseende resultatmålen
Sammanlagt har de fem projekt so m drivs av Blekinge s kommuner arbetat med totalt 256 deltagare
under 2015 . A v de ss a har 86 gått vidare till en an s tällning e ll er till studier. 20 individer har närmat sig
arbetsmarknaden och blivit in skr ivna p å Arbetsförmedlingen e ll er är i behov av viss fortsatt
rehabilitering oc h fårre uppbär försörjningsstöd än innan s amverkansaktiviteten.

Utöver ovan kommunprojekt så har Landstinge t Blekinge v i a projektet Kultur och Hälsa samt
Arbetsförmed lin gen via projektet UFFE rehabiliterat deltagare närmare arbetsmarknaden.

5.1 Kommunprojekten
Nedan fö lj er en beskrivning av kommunprojekte n och deras r esu ltat under 2015.

-
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Samordnin gs förbundet i Blekin g e län
222 0 0 0- 2 451

5.2 Ung Möjligbet-Olofströms kommun
Olo fs tr ö m s K o mmun beviljade s 931 6 0 0 fo r pe ri o d e n l januari - 3 1 de ce mb e r 20 15 fo r pr o j e ktet

6(2 1 )

U n g Möjli g het. Projektet vänd e r s i g till p e r s oner (18- 2 9 år) s om s t år utan fo r arb e t s m a rkn a d e n e ll e r är
s ju ks kri v na och i behov av s töd for att komm a v idare till arbete , utbildnin g e ll e r v idar e r e h a bilit e rin g.
Här kan ä v e n l ä ttare funktion s hinder ell e r ps y ko s o c ial problematik forekomm a. D e lta g arant a l c a
l 0-15 i v arj e g rupp , alternati vt indi v idu e ll coachnin g. Mål g rupp e n är in s kriv e n i un g dom sga ranti n , i
j o bb- o ch utveckling sg arantin , har akti v it e t se r s ättnin g e ll e r är s juk s kriv e n. R ekry t e rin g / Inr e mitterin g
s k e r ge n o m Arbet s formedlin g en , För s äkrin gs ka ss an , Ol o f s tröm s k o mmun e ller L and s tin ge t. U n ga
p e r so n e r m e d b e ho v a v gemen s amm a in sa t se r g e s hö gs ta priorit e t.

Sy ft e t m e d d e n indi v iduella co achnin ge n är a tt v i m ot i ve rar d e so m var it i från d e n reg ul jära
arb e t s marknad en und e r e n län g r e tid o ch so m uppl eve r di v er se s v år i g h e t e r i g ru p p s ammanh ang. A tt
ta indi v id e rn a a tt vå g a s ök a arb e t e n , b å d e i n är h e t e n , m e n även u ta nf o r k o mmun g rän se n.
S y ft e t är äve n a tt v id s idan om gr uppakti v it e t e rn a c o a ch a den e n sk ild e ge n o m fo rd j up a d kart lä gg nin g
d är v i f o r söke r n å g rundor s aken till indi v id e n s svår i g het e r. Vi hjälp e r indi v id e n att ta e tt s t eg i t aget
oc h komma öve r s in a trö s klar. Vi foku se r a r p å d e t p os iti va och se r m öj li g h e t e rn a sam t fo r söke r inge
fram t id s tro . Ibland g år det s nabbt att p ass era hindren och ibland tar d e t lit e län gre tid. V årt arb e t ssä tt
är fle x ib e lt o ch indi v idanpa ssa t Syft et ä r a tt int eg r e r a indi v iden i g rupp e n när d e nn e känn e r s i g r e do.

Projektspecifika mål
Att min s t 70 % a v d e lta g arna s ka ha få tt arbete p å den re g uljär a ar b e t s m a rkn a d e n , praktik p å d e n
r eg ul j är a arb e t s m a rknaden , gå tt v idar e till s tudier ell e r andra reh a bili te rin gs akti v it e r efte r avs lut a d
kur s. M åle t är d ess utom a tt d e lta ga rna efte r avs lut a d kur s s k a h a fått e n fo r s t å el se fo r effe k t ern a av e n
go d li vss til oc h känn a s i g bättr e ru s t a d e fo r ar b e t s li ve t.

Resultat
6 8 p e r so n e r har v arit in s kri v n a i pr o j ek t e t und e r 2 01 5. 39 av d em h a r gått v id a r e t ill j ob b e ll e r
s tudi e r. N är d e t gä ll e r jobb så är d e t b åde in o m k o mmun e n oc h p å d e n r eg ulj ära
ar b e t s m ar kn a d e n . 14 d e lta gare är v id pr o j e kt e t s s lut f o rt f arand e ut e i
pr ak ti k. 9 p e r so n e r är i b e ho v av y tt e rli g ar e r e h a bilit e rin g e ller c oa chnin g oc h 6 pe r so n e r skrevs in p å
Ar b ets f ö rm e dlin ge n.
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Sölvesborgs kommun beviljades 718 250 kronor under perioden l januari 1-31 december 2015 för 
projektet "Sölvesborgsmodellen Min väg". Projektet vänder sig till sjukskrivna som inte har rätt till 
en sjukdomsgrundande inkomst och därför inte kan beviljas sjukpenning från Försäkringskassan och 
som uppbär försörjningsstöd som sin inkomst samt personer som ständigt återkommer med nya 
sjukskrivningar. Målgruppensstorlek beräknas till ungefår 25 personer på ett år. Alla deltagare måste 
lämna in aktuella läkarintyg. 

Projektspecifika mål 

I Sölvesborgs kommun finns idag många olika insatser och stöd att tillgå för kommuninvånarna från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen. Det finns dock en målgrupp där 

myndigheterna har behov av nya samverkansrutiner - och av kunskapsöverföring. Gruppen avser 
sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd som ersättning då de är så kallat "nollplacerade" av 

Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett strukturerat arbetsätt för 

sjukskrivna som har arbetat upp en sjukdomsgrundande inkomst (SGI). För att Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan ska kunna arbeta med de personer som är nollplacerade och uppbär 
försörjningsstöd krävs att handläggaren på Individ- och Familjeomsorgen (IFO) har kännedom om 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans verksamheter så att hen kan aktualisera stöd från rätt 

myndighet/myndigheter. 

Resultat 
Under de tre år som projektet har funnits så har 196 individer deltagit i projektet varav 4 7 är inskrivna 
i projektetjust nu. Av de 147 individer som avslutats i projektet är 74 kvinnor och 73 män. 118 av 
dessa eller 80,2 procent har fått arbete, studerar, har ersättning via arbetsförmedlingen, ersättning 
enligt socialförsäkringen eller försörjning via sambo. 

Kommentar till resultatet 
Projektets deltagare har ofta en komplex problematik som gör att flera av dem behöver lång tid innan 
de är redo att ta nästa steg i planeringen. Det kan handla om personer som är väldigt sköra, personer 
som lider av psykisk ohälsa eller personer som av olika anledningar har långvarigt myndighetsförakt 
Bland de avslutade deltagarna finns det personer som har varit aktuella hos Individ- och 
Familjeomsorgen i upp till 25 år. Flera deltagare avslutades under början av 2015 som resultat av 
arbetet som pågått under 2014. Under 2015 har arbetet med att identifiera vilka steg en deltagare 
behöver ta för att finna sin väg hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen slutförts och 
kvalitetssäkrats i en processkarta som underlättar arbetet för handläggarna Individ- och 
familjeomsorgen i vardagen när det gäller att stödja personer att fmna sin väg. Personalen på länets 
individ- och familjeomsorg enheter har genomgått utbildning ibland annat DF A-kedjan och sekretess 
och offentlighetsprincipen. Allt för att målgruppen få stöd på det bästa och mest resurseffektiva sättet. 

t1C-' 
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Genomströmningen av deltagare i projektet och resultatet sett till m å l e n gör att vi är nöjda med
helheten . På Spåreti Karlshamn har gjort go da r es ultat med de delt agare och förutsättningar so m
finns. Tendensen att delt agar na i projekt e t har stå tt längre ifrån arbetsmarknaden och
rehabilitering s tiden blivit l ängre , är tydlig . Här behö vs en ännu större grad av samve rkan för bästa
re s ultat för individen. Ju l ängre ifrån arbet s marknad e n ju längre reh a biliterin gs tid.

5.6 A nsats Ronneby
Ronnb y Kommun beviljades l 260 000 kronor för att ge nomföra proj e ktet Ansats Ronneby under
2 015. Ansats Ronneby vänder s ig till p e r so n e r i å ld ern 18-30 år, i mån av plats även i å ldern 30-45 år,
so m är i beho v av samo rdnad rehabilitering för att komma närmre arbetsmarknaden.

Projektspecifika m ål
För deltagarna i projektet är m å l en:
· Alla deltagare i projektet ska efter avslutad projekttid ha en m y ndighetsgemen sam handling s plan.
· Minst 75 % av deltagarna ska fullfölja delta gan det i projektet
· Minst 50 % av deltagarna ska efter projekttiden vara sysse lsatta i arbete, utbildning eller
arbetsmarknadsåtgärd .
· Beroendet av försörjnjngsstöd hos deltagaren ska minska under projekttiden.

R es ultat
Under 20 1 5 har 45 per s oner varit in s kri v na i projektet Ansats Ronn e by , av de ssa var 12 kvinnor och
33 män . Medel å ld ern l åg på ca 25,5 år, där den yngste deltagaren var 19 år och den äldste 39 år. Av
de 45 som deltagit har vi und e r året avslutat 37 per so n e r . De myndigheter so m har remitterat per so ner
ti Il oss har under året varit: Ronneby kommun 22 d e lta gare , Psykiatrin 12 delta gare,
Försäkringskassan 6 deltagare sam t Arbetsförmed lin ge n (AF) 5 delta gare .

Av de 37 per so ner so m deltog i proj e ktet 20 15 och avs lut ats har:
13 deltagare få tt arbete
4 deltagare gått till olika former av s tudi er
3 delta g are gatt över från annan huvudremittent till AF efter projekttiden s s lut
3 deltagare har ansökt om aktivitetsersättning
6 p e r so ner har brutit under proj ektt iden (2 per so ner har fl y ttat från kommunen, l deltagare har
hamnat i fänge l se, l delta gare flyttat över till Uffe -proj ektet och 2 p e r sone r inte blivit n å bara trots en
rad olika in sa t ser).

Övriga personer har efter avslutning gått till Kranli, fått sysse l sättningsp l ats inom kommunen, gå tt
över till kommunen s behandling se nhet eller annan typ av behandlingsenhet utanför kommunen ,
re s terande ande l har i vissa fall b li vit svårare s juk a e ll e r av annat skä l int e gått vidare.
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De deltagare vi träffat under året är personer som iniemitterande myndigheter inte ansett sig kunna ge 
det stöd de behövt eller uttömt de resurser de haft ti ll sitt förfogande och därför inte lyckats komma 
vidare med individen. Vi kan se att personer som kommit till oss har stått längre och längre ifrån 
arbetsmarknaden, viket påverkat vårt resultat. Under detta år har andelen kvinnor i projektet minskat. 
Vi har mött ett antal deltagare där varje individ haft fler psykiska och neuropsykiatriska diagnoser 
och en större grupp vi har benämnt som "Brukets barnbarn" med stora psykosociala hinder. En grupp 
vi mer och mer kunnat identifiera är unga män med dataspelsmissbruk som lett till för individen stora 
både praktiska och psykiska konsekvenser. Då det saknas professionella kunskaper inom området har 
vi arbetat tätt med psykiatrin och socialkontoret, samt fått letat efter professionell kunskap. 

Vi har över lag fått lägga mycket tid på att hjälpa deltagaren att få vardagen att fungera i form av 
tillexempel ansökan om God man eller ansökan om Kommunens psykosociala team. Mycket av 
arbetet kring deltagarna har handlat om att skapa nätverk och arbeta i samverkan med berörda 
myndigheter, viket har varit en förutsättning för att individen skulle komma vidare och få rätt typ av 
hjälp både under och efter projekttidens slut. "Att lyckas" har i enskilda fa ll handlat om att deltagaren 
ti llexempel kommit till psykiatrin eller fått en diagnos. Något som har försvårat ett bra resultat har 
handlat om bristen på strukturerade arbetsträningsp latser där grundläggande fårdigheter skulle behöva 
tränas innan deltagaren gått ut i en praktik på den öppna arbetsmarknaden. Ytterligare en svårighet 
har varit när deltagaren, för att komma vidare i processen, behövt ett underlag från en myndighet till 
en annan, och det av olika skäl inte gått att få. Dock vill vi ända påstå att vi i de flesta fall, utifrån 
förutsättningarna och utifrån individperspektiv, lyckats väl. Vi har byggt ett kontaktnät med berörda 
myndigheter som gett en god grund för samverkan. 

Den målgrupp som vi arbetat med i projektet under året är stor i Ronneby kommun, vilket vi fått 
bekräftelse på via Navigator centrum i kommunen som vi också har ett nära samarbete med. 
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Landstinget Blekinge (Blekinge kompetenscentrum) beviljades 3 375 000 kronor under 2015 för 
projektet Kultur och Hälsa. Projektägare är Landstinget Blekinge genom Blekinge 
kompetenscentrum. Samarbetspartner är kommunernas socialpsykiatri. och landstingets psykiatri, 
mellanvården främst. Blekinge läns bildningsförbund, Region Blekinge med flera. 
Projektet har 

Projektet startade 2013 och har sin grund i en brukarundersökning och en förstudie om 
levnadsförhållanden. Syftet med projektet var att personer med psykiska funktionsnedsättningar 
skulle ra bättre livskvalite, hälsa och möjlighet till återhämtning. De har deltagit i gruppaktiviteter 
med inriktning på kultur, natur eller kost och motion en gång per vecka i fjorton veckor. Personal från 
mellanvården och socialpsykiatrin, samt externa resurspersoner har lett grupperna. All personal i 
mellanvården och socialpsykiatrin har bjudits in till inspirerande föreläsningar och workshops. 
Projektet har utvärderats kvalitativt och kvantitativt ur bådedeltagar-och personalperspektiv. 

Resultat 
Mycket preliminära resultat i de skattningar som gjorts av deltagare vid tre tillfållen (före start [I], 
efter en termin [II], samt efter ytterligare sex månader [III]) tyder på att den psykiska hälsan hos 
deltagama hade förbättrats och ångest och depression hade minskat efter en termins aktiviteter. 
Utvärderingen fortsätter och fullt resultat uppnås under 2016. 

De positiva erfarenheterna från deltagare och personal samt de preliminära resultaten från 
utvärderingen har lett till att verksamheterna byggt vidare på kultur och hälsa-konceptet på olika sätt 
utifrån lokala förutsättningar. Vissa aktiviteter har implementerats i ordinarie verksamheter, 
träffpunkter har öppnats i kommunerna, vissa av Kultur och Hälsas aktiviteter fortsätter i 
studieförbundens regi. En digital utbildning som lyfter sambandet mellan kultur och hälsa har 
framställts av Blekinge kompetenscentrum och fortsätter spridas inom och utanför länet. En 
referensgrupp kommer att bildas med representanter från personal i psykiatri och socialpsykiatri som 
kommer att fungera som kulturombud och ingå i kultur i vården-nätverket. 

Projektledarens kommentar till resultatet 
Kulturaktiviteter i grupp kan vara en del i en människas återhämtning genom att väcka lust och 
motivation, och leda vidare till att känna kontroll över sig själv och sin situation. Personalen är en 
viktig del i återhämtningsprocessen, genom att behandla, stödja och motivera, vilket har varit en av 
utgångspunktema i projektet. Med stöd av resultat från fokusgruppermed personal och berättelser 
från personal och deltagare märks förändrade förhållningssätt och attityder hos personalen, de ser på 
brukarnafpcttientema på ett nytt sätt genom att se det friska, det som är möjligt, och inte bara 
sjukdomssymptom. Personalen har också ratt en bredare syn på kultur vilket innebär ett bredare utbud 
på aktiviteter. Både personal och deltagare har märkt betydelsen av att byta miljö och hur det har gett 
nya perspektiv på varandra. Genom att komma bort från de lokaler där man vanligtvis bedriver 
verksamhet har det öppnat upp nya sidor och fått personal och deltagare att mötas på samma nivå. 
Kultur och Hälsa har verkligen varit ett samverkansprojekt som öppnat upp för nya samarbetsvägar 
med kultur- och fritidskonsulenter, studieförbund, och kulturarbetare. Brukarmedverkan har varit 
genomgående i projektet och detta är något som bör stärkas ännu mer för att ta tillvara 
brukamas/patienternas kunskap och erfarenheter och på så sätt utveckla verksamheterna. 
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Arbetsförmedlingen beviljades l 819 000 kronor för perioden l januari 20 l l - 31 december 2015 för 
projektet "Uffe". Syftet med projektet är att på ett strukturerat sätt kartlägga om ungdomar med 
aktivitetsersättning som finns inom LSS har möj lighet att ta ett arbete/påbörja studier alternativt ta del 
av ett fortsatt fördj upat samarbete och vilka behov detta i så fall är förknippat med. Projektet ska även 
finna former för ett långsiktigt personligt stöd till individen och arbetsgivaren i syfte att säkerställa att 
anställningen kan bibehållas. 

Försäkringskassan har samordningsansvar för unga med aktivitetsersättning som är inom LSS. För 
att utreda om dessa unga har en arbetsförmåga/möj lighet att påbörja studier krävs oftast ett väl 
upparbetat samarbete mellan flera aktörer. Det finns ett behov av en "mjukare" övergång till fördjupat 
samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I denna process kommer så kallade 
SESAM-handläggare att utifrån metodiken i Supported Employment vara den röda tråden för de 
personer som är aktuella för processen. Maximalt 15 deltagare per SESAM-handläggare kan delta i 
processen samtidigt. Som längst kan en deltagare omfattas av UFFE-projektet i 18 månader. Det är en 
fördel om deltagaren kan behål la sitt LSS-beslut under tiden i UFFE. 

Målgrupp 
Unga (18-29 år) med aktivitetsersättning inom LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). 

Projektspecifika mål 
Synliggöra förutsättningarna och behoven för ungdomar med aktivitetsersättning i LSS att kunna ta 
ett arbete eller påbörja studier 
Projektet ska leda till att minst 70 procent av deltagarna har påbörjat arbete, utbildning eller 
ytterligare rehabiliteringsaktivitet efter avslutad insats 
Leda till att den enskilde ska uppnå en förbättrad egenupplevd hälsa 
Utveckla samverkan mellan AF, FK, kommunen och landstinget när det gäller målgruppen ungdomar 
med aktivitetsersättning i LSS 
Att vi skapar strukturer i ordinarie verksamheter för ett långsiktigt personligt stöd till individen och 
arbetsgivaren i syfte att säkerställa att anställningen kan bibehållas. 

Projektledarens kommentar till resultatet 
Projektet startade i februari 20 15. Under 2015 har vi haft 25 personer inskrivna i projektet (3 har 
slutat i projektet). Dagsläget är 22 inskriva. Vi har tagit fram: samverkansstrukturer (lokalgrupp för 
samverkan, styrgrupp), informationsmaterial om projektet samt informerat om projektet i media samt 
konferenser (bl.a. Funka för livet), erbjudit alla partner i projektet till gemensam 
metoddag/kompetensdag. 

Vi har noterat under 2015 stort intresse för projektet i östra Blekinge, där har vi sammanlagt 17 
inskriva i projektet. 
I dagsläget har 3 deltagare :fatt anställning (l heltidsanställning). 
l har påbörjat utbildning. 
16 deltagare har praktikplats. 
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Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 
Samverkansinsatser 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Verksamhetens nettokostnader 

Ränteintäkter 

Resultat före extraordinära poster 

Årets resultat 

Not 

l 
2 
3 
4 

14(21) 

2015 2014 

13 500 13 500 
-Il 572 -13 077 

-211 -222 
-802 -819 

915 -618 

o 17 

915 -601 

915 -601 

et:: 

/A 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Övriga kortfristiga fordringar 
Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 
Eget kapital 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Leverantörsskulder 
Övriga upplupna kostnader 

·summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

Not 

5 

6 

7 

2015-12-31 

3 632 
l 955 

5 587 

5 587 

678 
915 

l 593 

811 
3 183 

5 587 
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2014-12.:31 

280 
6 096 

6 376 

6 376 

1279 
-601 

678 

3 941 
l 757 

6 376 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2015 

919 

-3 352 
-1 708 

-4 141 

-4 141 
6 096 

l 955 

16(21) 

2014 

-584 

l 651 
l 906 

2 973 

2 973 
3 123 

6 096 
C? 
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Noter 

Not l Samverkansmedel 

Försäkringskassan l Arbetsförmedling 
Karlshamns kommun · 
Karlskrona kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Landstinget Blekinge 
Ronneby kommun 

N o t 2 Samverkansinsatser 

Projektkostnader Karlskrona kommun 
Projektkostnader Karlshamns kommun 
Projektkostnader Olofströms kommun 
Projektkostnader Sölvesborgs kommun 
Projektkostnad UFFE 
Samverkansaktivitet 
AMA 
Ansats Ronneby 
100 nya möjligheter 
Projektkostnader kultur och hälsa 
Beroendevård 
Förstudie Karlskrona 
Förstudie Ronneby 
Förstudie Karlskrona handikappsförvaltning 
Förstudie Olofström 

2015 

6 750 
675 

l 350 
337 
338 

3 375 
675 

13 500 

2015 

2 337 
l 516 

932 
552 

l 381 
11 
o 

l 230 
o 

3 614 
o 
o 
o 
o 
o 

11 573 
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2014 

6 750 
675 

l 350 
338 
337 

3 375 
675 

13 500 

2014 

2 870 
l 390 

720 
622 

o 
23 

175 
1298 

486 
3 855 
l 017 

225 
213 

92 
91 

13 077 
tJI? 
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Not 3 Övriga externa kostnader 

Lokalhyra 
Resekostnader 
Representation 
Kommunikation 
S tyrelsearvode 
Ersättning till revisorer 
Möteskostnader 
Redovisningstjänster 
Konsultarvoden 
Föreningsavgifter 
Räntekostnader 
Övrigt 

Summa 

Not 4 Personalkostnader 

Lön 
Pensionsförsäkring 
Övriga lönekostnader 

Summa 

2015 

27 
o 
o 

15 
26 
34 

9 
31 
o 

36 
9 

24 

21 1 

2015 

778 
24 
o 

802 

Verkställande tjänsteman är anställd av Samordningsförbundet men lön utbetalas från Landstinget 
Blekinge som sedan fakturerar förbu ndet för lönekostnaden 

2014 

53 
2 
5 

13 
38 
34 
6 

22 
28 
o 
5 

16 

222 

2014 

784 
22 
12 

818 
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Not5 Kortfristiga fordringar 

Momsfordran 
skattekonto 
F ömtbetalda hyresavgifter 
Återbetalning moms 
Medlemsavgift Karlshamns kommun 
Medlemsavgift Sölvesborgs kommun 
Medlemsavgift Karlskrona kommun 
Medlemsavgift Landstinget Blekinge 
Medlemsavgift Ronneby kommun 
Medlemsavgift Olofströms kommun 
Ingående moms 
Fordran felaktigt debiterad moms 

Summa 

N o t 6 Eget kapital 

Eget Kapital 
Ingående eget kapital 
Årets resultat 

2015 

11 
37 
lO 

142 
337 
169 
675 

l 687 
337 
169 
28 
30 

3 632 

2015 

678 
915 

l 593 
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2014 

74 
o 
o 

142 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

35 
30 

281 

2014 

1279 
-601 

678 
ctv 
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Not 7 Övriga upplupna kostnader 

Karlskrona kommun 
Upplupna kostnader bokslut och revision 
Upplupen lön Olof 
KPA Pension 
Landstinget Blekinge 
Landstinget Blekinge 
Projekt UFFE 
Projekt Sölvesborg 
Olofströms kommun 
AMF 
Ränta 
styrelsearvode 
Övrigt 

Summa 

2015 . 

196 
60 
o 
7 

805 
l 358 

641 
110 

o 
o 
o 
o 
6 

3 183 

20(21) 

2014 

117 
60 

. 464 
7 

793 
o 
o 

106 
91 
62 

2 
54 
o 

l 756 

t7/V 
'"-
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Samordningsförbundet i Blekin ge l än
222000 - 245 1
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för myndighetsutövning 2017 att gälla i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxa för 
myndighetsutövning 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag - Taxa 2017 
2 Taxa myndighet 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för myndighetsutövning 2017 att gälla i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxa för 
myndighetsutövning 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag - Taxa 2017 
2 Taxa myndighet 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-06-14 Dnr: 2016/1861 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 161 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 174 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Taxa för myndighetsutövning 2017 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för myndighetsutövning 2017 att gälla i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxa för 
myndighetsutövning 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag - Taxa 2017 
2 Taxa myndighet 2017 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Författningssamlingen 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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, w Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Västra Blekmqe Sammanträdesdatum

2016-04-13

DIREKTION

RVB §  673 :l il

Taxa 2017 l

Förbundschef Kenneth Jensen inleder med att informera om att sotningsinclex för 2016 har blivit

fömenat piga avtalsrörelsen och därför kan vi inte presentera något förslag för vår sotnlngstaxa.

Kenneth presenterar istället ett förslag till myndighetstaxa samt övrig prislista.  I  taxan för

myndighetsutövning ingår Tillsyn enligt LSO samt LBE där grundavgift samt rörlig avgift har

räknats upp med 3,8% enligt det KPV som SKL redovisade i cirkulär 16:7. Även

handläggningsfaktom för tillstånd brandfarlig och explosiv vara har räknats upp med 3,8%. I
prislistan har Personalkostnaderna räknats upp med 3,8% och övriga kostnader med 2,4%. Dock

har priset för utbildning i Heta arbeten och Allmän brandkunskap frysts tillsammans med priset

för våra automatlarm för att ligga i linje med övriga Sverige.

Beslut
Direktionen faststälier taxa samt prislista för 2017 enligt framlagt förslag och  taxan  överlämnas till

respektive medlemskommun för beslut i fullmäktige.

Jffggggfidessign

e; i få???m

Uiclragsbestyrka nde

Sida 7

l
z

l

i

i

i
l
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Taxa för myndighetsutövning 2017
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt. 

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

Grundavgift (förberedelse, transport, administration, efterarbete, fakturering, datorstöd)
1 220 kr/tillsyn

Rörlig avgift (tid i objektet) timkostnad (f.n. 610 kr/tim)

I de fall den totala arbetstiden (exklusive tid på objektet) överstiger två timmar, utgår grundavgiften
och faktisk tid för arbetet med tillsynen faktureras, enligt rörlig avgift ovan.

I de fall avtalade möten inte avbokas kommer en timme (f.n. 610 kr) att faktureras.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
Handläggningsfaktor enligt bilaga 1 900 kr/faktor

Myndighetsutlåtande
Spridningsintyg 3 faktorer

Bilaga 1

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

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

Handläggningsärende Tillstånd Förnyat 
tillstånd

Antal faktorer

Under 10.000 liter. 2.5 2
Över   10.000 liter 5 4

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

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

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

4.       Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer).
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1 cistern 12 6
2 – 4 cisterner 15 9
5 och över 5 cisterner 20 10.5

1
2
8 4

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

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

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

7.       Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning.

5.       Nytt tillstånd enligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid befintligt 
6.       Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid).
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att införa en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är 
kommunmedlemmar. 
 
att avgiften tas ut från och med när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga 
kraft.  
 
Sammanfattning 
 
Allt fler vuxna studerar på distans vid olika lärosäten i Sverige. Avståndet till lärosätet har 
då ingen betydelse. När det kommer till tentamen av olika kurser så tecknas idag avtal 
mellan lärosäten och Lärcentra runt om i Sverige. Är avståndet till lärosätet långt så vill 
studenter vid skriftliga tentamina genomföra dessa på dessa Lärcentra. 
Lärcenter i Karlshamn har i dagsläget sådana avtal med Karlstads universitet och 
Mittuniversitetet. De flesta studenter som utnyttjar denna service är inte folkbokförda i 
Karlshamn och för dessa föreslås en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle. För 
folkbokförda medborgare ska det vara en avgiftsfri service att kunna tentera i sin 
hemkommun. 
 
Genomförandet av en tentamen omges av ett gediget regelverk och kräver administrativa 
resurser och övervakning. Varje tentamen kräver ca en timmes arbetsinsats utöver den 
övervakning som krävs. Det innebär att en tentamen tar ca 4 timmar. I genomsnitt rör det 
sig om 10-15 tentamina per månad och 80-90 procent av dessa rör studenter från andra 
kommuner. 
 
Kunskapskällan, som är det enda Lärcentrum som finns i Blekinge utöver det som finns i 
Karlshamn, har nyligen infört motsvarande avgift. 
 
Gymnasienämnden föreslår därför i beslut § 43 2016-06-16 att kommunen inför en avgift 
om 500 kronor per tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är folkbokförd i 
Karlshamns kommun från och med hösten 2016. 
 
Övervägande 
 
Då kommunen ska behandla sina medlemmar lika (likabehandlingsprincipen) föreslås att 
detta begrepp används istället för folkbokförda även om kretsen innefattar dem som äger 
fast egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns 

kommun 
2 Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen -�115�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Britt-Louise Ek Gustafsson, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att införa en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är 
kommunmedlemmar. 
 
att avgiften tas ut från och med när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga 
kraft.  
 
Sammanfattning 
 
Allt fler vuxna studerar på distans vid olika lärosäten i Sverige. Avståndet till lärosätet har 
då ingen betydelse. När det kommer till tentamen av olika kurser så tecknas idag avtal 
mellan lärosäten och Lärcentra runt om i Sverige. Är avståndet till lärosätet långt så vill 
studenter vid skriftliga tentamina genomföra dessa på dessa Lärcentra. 
Lärcenter i Karlshamn har i dagsläget sådana avtal med Karlstads universitet och 
Mittuniversitetet. De flesta studenter som utnyttjar denna service är inte folkbokförda i 
Karlshamn och för dessa föreslås en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle. För 
folkbokförda medborgare ska det vara en avgiftsfri service att kunna tentera i sin 
hemkommun. 
 
Genomförandet av en tentamen omges av ett gediget regelverk och kräver administrativa 
resurser och övervakning. Varje tentamen kräver ca en timmes arbetsinsats utöver den 
övervakning som krävs. Det innebär att en tentamen tar ca 4 timmar. I genomsnitt rör det 
sig om 10-15 tentamina per månad och 80-90 procent av dessa rör studenter från andra 
kommuner. 
 
Kunskapskällan, som är det enda Lärcentrum som finns i Blekinge utöver det som finns i 
Karlshamn, har nyligen infört motsvarande avgift. 
 
Gymnasienämnden föreslår därför i beslut § 43 2016-06-16 att kommunen inför en avgift 
om 500 kronor per tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är folkbokförd i 
Karlshamns kommun från och med hösten 2016. 
 
Övervägande 
 
Då kommunen ska behandla sina medlemmar lika (likabehandlingsprincipen) föreslås att 
detta begrepp används istället för folkbokförda även om kretsen innefattar dem som äger 
fast egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns 

kommun 
2 Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen -�117�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Britt-Louise Ek Gustafsson, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-08-16 Dnr: 2016/1938 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 162 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 175 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Tentamensavgift för elever som inte är kommunmedlemmar 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att införa en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är 
kommunmedlemmar. 
 
att avgiften tas ut från och med när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga 
kraft.  
 
Sammanfattning 
 
Allt fler vuxna studerar på distans vid olika lärosäten i Sverige. Avståndet till lärosätet har 
då ingen betydelse. När det kommer till tentamen av olika kurser så tecknas idag avtal 
mellan lärosäten och Lärcentra runt om i Sverige. Är avståndet till lärosätet långt så vill 
studenter vid skriftliga tentamina genomföra dessa på dessa Lärcentra. 
Lärcenter i Karlshamn har i dagsläget sådana avtal med Karlstads universitet och 
Mittuniversitetet. De flesta studenter som utnyttjar denna service är inte folkbokförda i 
Karlshamn och för dessa föreslås en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle. För 
folkbokförda medborgare ska det vara en avgiftsfri service att kunna tentera i sin 
hemkommun. 
 
Genomförandet av en tentamen omges av ett gediget regelverk och kräver administrativa 
resurser och övervakning. Varje tentamen kräver ca en timmes arbetsinsats utöver den 
övervakning som krävs. Det innebär att en tentamen tar ca 4 timmar. I genomsnitt rör det 
sig om 10-15 tentamina per månad och 80-90 procent av dessa rör studenter från andra 
kommuner. 
 
Kunskapskällan, som är det enda Lärcentrum som finns i Blekinge utöver det som finns i 
Karlshamn, har nyligen infört motsvarande avgift. 
 
Gymnasienämnden föreslår därför i beslut § 43 2016-06-16 att kommunen inför en avgift 
om 500 kronor per tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är folkbokförd i 
Karlshamns kommun från och med hösten 2016. 
 
Övervägande 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-08-16 Dnr: 2016/1938 

 
 
 
Då kommunen ska behandla sina medlemmar lika (likabehandlingsprincipen) föreslås att 
detta begrepp används istället för folkbokförda även om kretsen innefattar dem som äger 
fast egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns 

kommun 
2 Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Britt-Louise Ek Gustafsson, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef 
 
 

-�120�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-06-16 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Rhone, klockan 13:15 – 16.15             Mötet ajourneras kl 15.05 – 15.20 

Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Vice ordf. (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Torgny Lindqvist Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Britt Jämstorp (M) §§ 35 – 46, Bengt-Olof Björck (S), Hillevi 
Karlsson (S), Magnus Arvidsson (M) och Ida-Christina 
Lindgren (M) §§ 47 – 53 

  

 

Närvarande 
ersättare: 

Ann-Christine Svensson (S), Ida-Christina Lindgren (M) §§ 35 – 46, 
Mattias Lidehäll (S) och Ida Beckman (S) 

Övriga: Maria Petersson, sekreterare 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Jenny Andersson, ANDT-strateg §§ 35 – 37 
Maria Olsson Aasen, rektor vuxenutbildningen, §§ 35 – 38 
Erika Eriksson Bohlin, APL- och lärlingsutvecklare, §§ 35 – 38  

 

 

Utses att justera: Cecilia Holmberg (M)  

Paragrafer: §§ 35 – 53 

Justeringsdatum:  2016-06-27 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Maria Petersson  
   
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Paul Hedlund (L) Cecilia Holmberg (M) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-06-16 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Gymnasienämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-06-16   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-27 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-06-16 

sid 3 av 3 

 
§ 43 Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns kommun 2016/1938 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att gymnasienämnden godkänner förslaget om en avgift om 500 kronor per 
tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är folkbokförd i Karlshamns kommun, 
 
att avgiften föreslås att tas ut från och med när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga 
kraft och 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Sammanfattning 
 
Allt fler vuxna studerar på distans vid olika lärosäten i Sverige. Avståndet till lärosätet har 
då ingen betydelse. När det kommer till tentamen av olika kurser så tecknas idag avtal 
mellan lärosäten och Lärcentra runt om i Sverige. Är avståndet till lärosätet långt så vill 
studenter vid skriftliga tentamina genomföra dessa på dessa Lärcentra.   
 
Lärcenter i Karlshamn har i dagsläget sådana avtal med Karlstads universitet och 
Mittuniversitetet. De flesta studenter som utnyttjar denna service är inte folkbokförda i 
Karlshamn och för dessa föreslås en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle. För 
folkbokförda medborgare ska det vara en avgiftsfri service att kunna tentera i sin 
hemkommun. 
 
Genomförandet av en tentamen omges av ett gediget regelverk och kräver administrativa 
resurser och övervakning. Varje tentamen kräver ca en timmes arbetsinsats utöver den 
övervakning som krävs. Det innebär att en tentamen tar ca 4 timmar. I genomsnitt rör det 
sig om 10-15 tentamina per månad och 80-90 procent av dessa rör studenter från andra 
kommuner.  
 
Kunskapskällan, som är det enda Lärcentrum som finns i Blekinge utöver det som finns i 
Karlshamn, har nyligen infört motsvarande avgift. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Britt-Louise Ek Gustafsson, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-05-19 Dnr: 2016/1938 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
   

 
 

Tentamensavgift för elever som inte är folkbokförda i Karlshamns kommun 
 

Förslag till beslut 
 
att gymnasienämnden godkänner förslaget om en avgift om 500 kronor per 
tentamenstillfälle för distansstuderande som inte är folkbokförd i Karlshamns kommun, 
 
att avgiften föreslås att tas ut från och med hösten 2016 och 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Sammanfattning 
 
Allt fler vuxna studerar på distans vid olika lärosäten i Sverige. Avståndet till lärosätet har 
då ingen betydelse. När det kommer till tentamen av olika kurser så tecknas idag avtal 
mellan lärosäten och Lärcentra runt om i Sverige. Är avståndet till lärosätet långt så vill 
studenter vid skriftliga tentamina genomföra dessa på dessa Lärcentra.   
 
Lärcenter i Karlshamn har i dagsläget sådana avtal med Karlstads universitet och 
Mittuniversitetet. De flesta studenter som utnyttjar denna service är inte folkbokförda i 
Karlshamn och för dessa föreslås en avgift om 500 kronor per tentamenstillfälle. För 
folkbokförda medborgare ska det vara en avgiftsfri service att kunna tentera i sin 
hemkommun. 
 
Genomförandet av en tentamen omges av ett gediget regelverk och kräver administrativa 
resurser och övervakning. Varje tentamen kräver ca en timmes arbetsinsats utöver den 
övervakning som krävs. Det innebär att en tentamen tar ca 4 timmar. I genomsnitt rör det 
sig om 10-15 tentamina per månad och 80-90 procent av dessa rör studenter från andra 
kommuner.  
 
Kunskapskällan, som är det enda Lärcentrum som finns i Blekinge utöver det som finns i 
Karlshamn, har nyligen infört motsvarande avgift. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Britt-Louise Ek Gustafsson, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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 2016-05-19 Dnr: 2016/1938 

 
 
 
Patrik Håkansson Britt-Louise Ek Gustafsson 
Förvaltningschef  Verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen (2010:900) 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 
och 11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar 
och nya trapphus. Planområdet ligger i de nordvästra delarna av stadskärnan. 
 
Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2 – 23 maj 2016. Totalt inkom 21 
yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har 
gjorts. Förändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag BN § 120 Detaljplan för Växjö 3, 11 och 12 - beslut om antagande 
2 Inkomna granskningsyttranden 
3 Plankarta 
4 Samrådsredogörelse 
5 Granskningsutlåtande 
6 Behovsbedömning miljökonsekvensbeskrivning 
7 Fastighetsförteckning 
8 Planbeskrivning 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar att befintliga garagen på Hantverkargatan ska bevaras.  
 
Paul Hedlund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång  
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Stadsarkitekten 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen (2010:900) 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 
och 11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar 
och nya trapphus. Planområdet ligger i de nordvästra delarna av stadskärnan. 
 
Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2 – 23 maj 2016. Totalt inkom 21 
yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har 
gjorts. Förändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag BN § 120 Detaljplan för Växjö 3, 11 och 12 - beslut om antagande 
2 Inkomna granskningsyttranden 
3 Plankarta 
4 Samrådsredogörelse 
5 Granskningsutlåtande 
6 Behovsbedömning miljökonsekvensbeskrivning 
7 Fastighetsförteckning 
8 Planbeskrivning 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar att befintliga garagen på Hantverkargatan ska bevaras. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer byggnadsnämndens förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat enligt byggnadsnämndens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Stadsarkitekten 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-07-05 Dnr: 2014/1842 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 172 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 183 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn - beslut om 
antagande 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen (2010:900) 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 
och 11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar 
och nya trapphus. Planområdet ligger i de nordvästra delarna av stadskärnan. 
 
Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 2 – 23 maj 2016. Totalt inkom 21 
yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har 
gjorts. Förändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag BN § 120 Detaljplan för Växjö 3, 11 och 12 - beslut om antagande 
2 Inkomna granskningsyttranden 
3 Plankarta 
4 Samrådsredogörelse 
5 Granskningsutlåtande 
6 Behovsbedömning miljökonsekvensbeskrivning 
7 Fastighetsförteckning 
8 Planbeskrivning 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Stadsarkitekten 

-�128�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-07-05 Dnr: 2014/1842 

 
 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-06-15 

sid 1 av 4 

 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15–16:05 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) 
Claes Mårlind Ledamot (M) ej § 121 
Mats Bondesson Vice ordförande (C) 
Kerstin Linde Ledamot (S) 
Magnus Olsson Ledamot (M) ej § 121 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kurt Kaarle Ledamot (S) ej §§ 126, 136 
Anders Thurén Ledamot (MP) 
Ingvar Andersson Ledamot (S) 
Staffan Olsson Ledamot (C) 
Johan Wolgast Ledamot (MP) ej § 135 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Magnus Sandgren (M) ersätter Claes Mårlind (M) § 121 
Carina Fastén (MP) ersätter Magnus Olsson (M) § 121 och Johan 
Wolgast (MP) § 135 
Tommy Persson (S) ersätter Kurt Kaarle (S) §§ 126, 136 
 

Närvarande 
ersättare: 

Mano Hakimy (S) §§ 120–142 
Ulf Lind  (SD) 
Kennet Bengtsson (S) 
Lennart Lindqvist (S) 
Stefan Sörensson (L) 

Övriga: Stadsarkitekt Emina Kovačić §§ 119–135 
Ekonom Camilla Bengtsson §§ 116–118 
Landskapsarkitekt Anna Terning § 119 
Planarkitekt Jeanette Conradsson §§ 119–120 
Planarkitekt Ida Nilsson §§ 120–121 
Planarkitekt Sofi Ridbäck §§ 116, 117, 121–127 
Planarkitekt Alexander Kouzmine §§ 116, 117 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson §§ 125–129 
Byggnadsinspektör Thomas Norman §§ 129–135 
Bygglovarkitekt Jonas Ronsby §§ 131–142 
Teckentolk Åse Gummesson  
Teckentolk Katharina Rödl  
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Mats Bondesson Justeringsdatum: 2016-06-21 

Paragrafer: §§ 116, 117, 119–142 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Mats Bondesson  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-06-15 

sid 2 av 4 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Byggnadsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-06-15   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2016-06-22 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2016-07-15 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-06-15 

sid 3 av 4 

 
§ 120 Detaljplan för Växjö 3, 11 och 12 – beslut om antagande 2014/1842 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2016-06-08 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
2016-06-08, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Sammanfattning 
Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 
och 11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar 
och nya trapphus. Planområdet ligger i de nordvästra delarna av stadskärnan. 
 
Föreslagen detaljplan bedöms stärka den karakteristiska rutnätsstaden genom att 
fastigheten Växjö 11 kommer att kunna bebyggas och luckan i denna del av rutnätsstaden 
försvinner. Också ny bebyggelse inom fastigheten Växjö 3 bedöms positiv ur denna aspekt. 
Bebyggelsens 1950-talskaraktär på fastigheten Växjö 12 kommer att säkerställas i 
detaljplanen. 
 
Ny bebyggelse möjliggörs i gatulivet och bebyggelsens skala och volym kommer att 
anpassas till omgivande bebyggelse. Detaljplanen bedöms vara i enlighet med Bevarande- 
och utvecklingsplanen och ett genomförande av detaljplanen innebär inte någon negativ 
påverkan på riksintresset för kulturmiljövården. Planförslaget bedöms även i övrigt vara 
förenligt med kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015 om att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 14 december 2015 - 24 januari 2016. Totalt inkom 
30 yttranden i samband med samrådet. Synpunkterna finns sammanfattade och bemötta i 
av byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 29 mars 2016. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2016 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 2 – 23 maj 2016. Totalt inkom 21 yttranden 
under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. 
Förändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-24 
Inkomna granskningsyttranden 
Plankarta, daterad 2016-06-08 
Planbeskrivning, daterad 2016-06-08 
Samrådsredogörelse daterad 2016-03-29, reviderad 2016-05-30 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-06-15 

sid 4 av 4 

 
Granskningsutlåtande, daterat 2016-06-08 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
daterad 2015-09-25 
Fastighetsförteckning, daterad 2015-12-08, kontrollerad 2016-04-18 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden: Jan Andersson, Pribo AB, Landbrogatan 11, 371 34 Karlskrona  
Ekonom Camilla Bengtsson 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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1 (2) GRANSKNINGSYTTRANDE 

.-KA-R-LSHAMNS KorvTMIT� 
-os-11 Dm 402-1725-16 

LÄNSSTYRELSEN 

BLEKINGE LÄN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

INK 2016 -0 - l J 

Avdelningen för samhällsutvec 
Christina Johansson 
Planarldtekt 

ing Jo/ y � VQ--�fa shamns kommun
DNR ................ -" ' '""""""'"' "' ällsbyggnadsförvaltningen

Rådhuset 
Tfn: 010-22 40 141 3 7 4 81 Karlshamn 
e-post:
christina.k.johansson@lansstyrelsen.se

Postadress 

Granskning av detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn, 

Karlshamns kommun 

Handlingar till ärendet 
- Planbeskrivning 2016-04-07 
- Plankarta med planbestämmelser 2016-04-07 
- Samrådsredogörelse 2016-03--29 
- Bilaga 1 - PM beträffande risken för ras och skred i samband med exploatering
- Bilaga 2 - Solstudie
- Bilaga 3 - Sektioner
- Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB 2015-09-25
- Fastighetsförteckning 2016-04-18 

Planens syfte och bakgrund 
Planområdet ligger inom mtnätsstaden i Karlshamn, i de norra delarna av stadskäman. 
Syftet med planen är uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 och 11 
samt att komplettera befintlig bebyggelse inom fastigheten Växjö 12 med inredning av 
vindar och nya trapphus. Föreslagen detaljplan bedöms stärka den karakteristiska rntnäts
staden genom att fastigheten Växjö 3 och 11 kommer att kunna bebyggas och luckan i 
denna del av rntnätsstaden läkas. Planen syftar också till att säkerställas bebyggelsens 
1950-talskaraktär på fastigheten Växjö 12. Detaljplanen tillåter även centrnmändamål inom 
planområdet. 

En behovsbedönming för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
har upprättats. Karlshamns kmmnuns ställningstagande är att ett genomförande av detalj
planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbe
skrivning enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen inte erfordras. Länsstyrelsen instämmer i 
kommunens bedömning och samråd med länsstyrelsen har skett den 22 oktober 2015. 

Sedan samrådet har handlingarna kompletterats med PM beträffande risken för ras och 
skred i samband med exploatering, solstudie och sektioner. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen. Länsstyrelsen har tidigare lämnat 
synpunkter på planförslaget och kommunen har tillgodosett och noterat dem i handlingarna. 
Länsstyrelsen har därmed inget ytterligare att erinra. 

SE-371 86 KARLSKRONA 

Besöksadress 

Skeppsbrokajen 4 

Telefon/Telefax 

010-22 40 000 

010-22 40 223 

E�post/webbplats: 

blekinge@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/blekinge 

Org.nr 

202100-2320 
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LÄNSSTYRELSEN 

BLEKINGE LÄN 

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 

2 (2) 

Dnr402-1725-16 

Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och 
bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitets
normer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller eros-
10n. 

Deltagare 

I detta ärende har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Christina Johansson 
varit föredragande. I ärendet har även bebyggelseantikvarie Helena Rosenberg, miljöhand
läggare Christer Idström, miljöskyddshandläggare Anne Sofie Green-Hansen samt energi
och klimatsamordnare Cecilia Näslund deltagit. 

!
d 

I 
,, 1 \ 

�tÄ, 1 r----
Lars Olsson 

Kopia 
Centraldiariet 
Akten 

Christin 
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LANTMÄTERIET 

YTTRANDE 

2016-05-03 

Dnr LMV404-2015/4671 

Karlshamns kommun 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

Förslag till detaljplan för Växjö 3, 11 och 12 i Karlshamns 
kommun 

Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget 

För Lantmäterimyndigheten 

Emil Ekstrand 

Lantmäteriet Division Fostighetsbildning Box 302, 291 23 KRISTIANSTAD 
Besöksadress: Residensgatan 1 Växel: 0771 -63 63 63 

Internet: www.lantmateriet.se 

1 (1) 
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KARLSHAMN 

KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Karlshamns 

kommun 

PROTOKOLL sid 3 av 4 
Kommunstyrelsens arbets Ji.kott 2016 -05- 1 8 
2016-05-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

att anta mark- och exploateringsingenjörens yttrande som sitt eget samt att i övrigt bifalla 
planförslaget. 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn, Karlshamns 
kommun, Blekinge län, finns för granskning under tiden från den 2 maj till och med den 
23 maj 2016. Under granskningstiden ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostads bebyggelse inom fastigheterna 
Växjö 3 och 11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av 
vindar samt nya trapphus. 

Yttrande 

Inget att erinra. 

Föreslagen detaljplan möjliggör uppförande av ny bostads bebyggelse inom fastigheterna 
Växjö 3 och 11 samt komplettering av befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning 
av vindar samt nya trapphus. På så sätt kan nya bostäder skapas i ett attraktivt centralt 
läge. Förslaget uppfyller också sju av de åtta ledorden för hållbar utveckling enligt översikt
lanen. Detta är positivt. 

Kommunen som fastighetsägare bedöms inte påverkas, förutom att avtal om fastighets
reglering kommer att tecknas med fastighetsägaren till Växjö 3 avseende överföring/ 
försäljning av ca 10 kvm av den kommunägda fastigheten Karlshamn 2:1 till fastigheten 
Växjö 3. I samband med detta kommer även rättigheten till x-området att säkerställas. 

Bilagor 

1 Yttrande Växjö 3 11 12 Dp Granskning 
2 Underrättelse 
3 Plankarta 
4 Samrådsredogörelse 
5 Behovsbedömning miljökonsekvensbeskrivning 
6 Fastighetsförteckning 

Yrkanden 

Anders Englesson (MP) yrkar att befintliga garagen på Hantverkargatan ska bevaras. 

Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen inte har något att erinra i enlighet med 
ingenjörens yttrande. 

Beslutsgång 
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KARLSHAMN 

Karlshamns 

kommun· 

PROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2016-05-17 

sid 4 av 4 

Ordf
ö

rande ställer Per-Ola Mattssons (SJ yrkande mot Anders Englesson (MPJ yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola Mattssons (SJ yrkande. 

Bes I utet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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KARLSHAMN 

2016-05-02 

Kommunstyrelsen 

Yttrande avseende samråd av detaljplan för fastigheterna 
Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn, Karlshamns kommun, 
Blekinge län 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, I !och 12, Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län, finns för granskning under tiden från 
den 2 maj till och med den 23 maj 2016. Under granskningstiden ges tillfälle 
att lämna synpunkter på förslaget. 

Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheterna Växjö 3 och 11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom 
Växjö 12 genom inredning av vindar samt nya trapphus. Föreslagen 
detaljplan bedöms stärka den karakteristiska rutnätsstaden genom att 
fastigheten Växjö 11 kommer att kunna bebyggas och luckan i denna del av 
rutnätsstaden läkas. Också ny bebyggelse inom fastigheten Växjö 3 bedöms 
positiv ur denna aspekt. Planen syftar också till att säkerställa bebyggelsens 
1950-talskaraktär på fastigheten Växjö 12. Ny bebyggelse i kvarteret 
möjliggörs i gatulivet och bebyggelsens skala och volym kommer att 
anpassas till omgivande bebyggelse. Planen tillåter även kontor samt 
detaljhandel i bottenvåningen. 

Detaljplanen bedöms vara i enlighet med Bevarande- och utvecklingsplanen 
och ett genomförande av detaljplanen innebär inte någon negativ påverkan 
på riksintresset för kulturmiljövården. 

Målsättningen inom den översiktliga planeringen i Karlshamn är att 
bostadsbebyggelse placeras i eller i anslutning till stadskärnan samt i 
riktning österut. En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar 
utveckling där en social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas. I 
översiktsplanen presenteras åtta ledord som definierats som viktiga i strävan 
mot en hållbar utveckling. En utveckling i enlighet med den avsedda 
detaljplanen bedöms kunna uppfylla sju av dessa åtta ledord. Planen ska 
möjliggöra förtätning genom att inreda vind och komplettera befintlig 
bebyggelse inom kvarteret med nya bostäder. Förtätningar av befintliga 
byggda miljöer ger goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och att 
använda 

Karlshamns kommun 
Kommunledningsförvaltningen • Avdelningen för tillväxt och utveckling 

Rådhuset, 374 81 Karlshamn 

Sidan I av 2 
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kollektivtrafik- hållbara kommunikationer. Planen möjliggör utbyggnad där det 
finns utbyggd god infrastruktur och även anslutning till miljövänlig energi. Att 
bygga i servicenära lägen ger ökat underlag för både befintlig och ny service, vilket i 
förlängningen minskar behovet av energi och transporter. Platsen får anses 
naturnära, då det inom kort avstånd finns god tillgång till gröna områden. 
Detaljplanen möjliggör även vissa verksamheter. Funktionsblandning där olika 
funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och service är integrerade med varandra ger 
intressanta, trygga och variationsrika miljöer. 

Bakgrund 

Pribo AB har 2014-05-14 ansökt om upprättande av ny detaljplan. 
Byggnadsnämnden har 2014-06-25, § 126, beslutat att ställa sig positiv till 
att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 

Yttrande 

Inget att erinra. 

Föreslagen detaljplan möjliggör uppförande av ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheterna Växjö 3 och 11 samt komplettering av befintlig bebyggelse 
inom Växjö 12 genom inredning av vindar samt nya trapphus. På så sätt kan 
nya bostäder skapas i ett attraktivt centralt läge. Förslaget uppfyller också 
sju av de åtta ledorden för hållbar utveckling enligt översiktsplanen. Detta är 
positivt. 

Kommunen som fastighetsägare bedöms inte påverkas, förutom alt avtal om 
fastighetsreglering kommer att tecknas med fastighetsägaren till Växjö 3 
avseende överföring/försäljning av ca 10 kvm av den kommunägda 
fastigheten Karlshamn 2:1 till fastigheten Växjö 3. l samband med detta 
kommer även rättigheten till x-området att säkerställas. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- Att anta ovanstående yttrande som sitt eget.

Karlshamn 2016-05-03 

Susanne Norlindh 
Mark- och exploateringsingenjör 

Sidan 2 av 2 
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Ordförandebeslut omsorgsnämnden 
2016-05-16 Sida 1(1) 

Dnr: 2016/1815 

Byggnadsn" 
HAMNS KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INK 
101s -os- 1 e 

DNA .. , .. , ..... ,,,· .. ······ .. · .... ·· .. ·· ..... "•· 

Yttrande - samråd om ny detaljplan kv. Växjö, Karlshamn 

att omsorgsnämnden inte har något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny 
detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12 i Karlshamn. 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12 i Karlshamn har tidigare varit 
ute på samråd och nu har byggnadsnämnden bearbetat förslaget utifrån information och 
synpunkter som framkommit. Under tiden 2 - 23 maj 2016 ges tillfälle att lämna 
synpunkter på det bearbetade förslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade 
planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en 
sista möjlighet att lämna synpunkter. 

Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 
och 11samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 och säkerställas bebyggelsens 
1950-talskaraktär. Se illustration nedan med vy över ny bebyggelse inom Växjö 3 och 11. 
Planen tillåter även centrumändamål. Planförslaget är i överensstämmelse med 
kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

1 Underrättelse 

2 Plankarta 

3 Samrådsredogörelse 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 

Leif Håkansson 
Ordförande omsorgsnämnden 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 
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KARLSHAMN 

Karlshamns 

kommun 

PROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

2016-05-19 

sid 7 av 16 

§ 52 Yttrande över granskning av planläggning Växjö 3, Växjö 11, ri:���T2�0f:';16�8�8�2.,..,.,_ __ _ KAR_LSHAMNS KOMMUN SAMHALLSBYGGNADSFÖRV\i..TNINGEN

Fritidsnämndens beslut 
2016 ··05- 2 3 INK 

att inte ha några synpunkter 
DNR .. 2.i.\L J['.12--9( 

................ 

Sammanfattning 
Den nya detaljplanen avser att möjliggöra för uppförande av ny stads bebyggelse på 
fastigheterna Växjö 3 och 11. 

Parkenheten och fri tidsenheten har inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Fritids- och simhallschefThomas Nilsson 

-�143�-



Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Jeanette Conradsson 
den 20 maj 2016 08:08 
Christina Svensson 

Ämne: VB: Yttrande förslag till detaljplan Växjö 3, 11 & 12 

Från: Simon Älgne [mailto:Simon.Algne@raddning.com] 
Skickat: den 19 maj 2016 16:11 
Till: Jeanette Conradsson <jeanette.conradsson@karlshamn.se> 
Ämne: Yttrande förslag till detaljplan Växjö 3, 11 & 12 

Hej Jeanette, 

KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLtSBYGGNA0SFÖRVAlTNING6N · • 

INK 
2016 - 5- 1 9 

DN8 .. ,2.�L�l .. li�ld.::.f.�. 

Räddningstjänsten har tagit del av förslag till detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12 och har inget att erinra 
på planen. Då krav och regler kring brandskydd och utrymning förändras över tiden kommer specifika krav hanteras i 
samband med respektive bygglov. 

Med vänlig hälsning 

SimonÄlgne 
Brandingenjör 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Rörvägen 2 

374 32 KARLSHAMN 

Tel 0454-30 5137 

www.raddning.com 

1 
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vmab 
västblekinge miljö ab 

Mörrum 2016-05-04 

Ert ärende nr: 2014/1842 

Karlshamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

Ärende: Synpunkter samråd Växjö 3, 11, 12, Karlshamn 

VMAB har inga invändningar mot de aktuella planerna. 

Västblekinge Miljö AB 

Johan Ekelund 

Kopia: Akten VMAB 

Postadress 
Perstorpsvägen 101-20 
375 91 Mörrum 

Besöksadress 
Perstorp 
Mörrum 

Telefon 
0454-593 50 

Fax 
0454-593 51 

r:-KA
::-,-:,-
R

-c-
LS

::-c
H
-,-

A_M_N_S-KO_M_M_U�N 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INK 

DNR .... !2rJIJJK!:f 2:ht ...... 

E-post 
kundtjanst@vmab.se 

Internet 
www.vmab.se 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 
Christer Karlsson < christer.karlsson@karlshamnenergi.se> 

den 19 maj 2016 09:58 
Till: Byggnadsnamnden 
Kopia: Jeanette Conradsson 
Ämne: Förslag till ny detaljplan kv. Växjö 

Hej! 

KEAB har inga ytterligare synpunkter på förslaget. 

Med vänlig hälsning 

Christer Karlsson 
Affärsområdeschef Elnät 

erg1 
Box 174 374 23 Karlshamn 

Telefon: 0454-818 28 

Fax: 0454-893 30 

Hemsida: www.karlshamnenergi.se 

M a il: christer. ka rlsson@ka ris ha m ne nergi .se 
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KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INK 
2016 -! 5- 19 

0r} Lit I gui��?J 
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SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 

172 2t1 SUND8-YBERG 
STUREGATAN 1 

VJ'PM.SVK.S [ 
REGISTRATOR@SVK.Sf;, 

TEL 010 475 80 00 

FAX 010 475 89 50 

SVENSl<A 
l(RAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Tillståndsärenden 
Planhanclläggare 
AnnaKäller 
010-475 84 58
anna.kaller@svk.se

2016-05-20 2015/2329 

Karlshamns kommun 
byggnadsnamnden@karlshamn.se 

YTTRANDE 

KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFt,fiVALTNINGEN 

Yttrande angående detaljplan för fastighetern<l Väzjö 3, H och 12, Karls
hamns ko1nmnn 

Ert diadenummer: 2014/1842 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för n1brlcerat ärende och har inge11ting 

att erinra mot upprättat förslag. 

Eftersom vi inte har några synpllnltter och Svenska kmftnät inte har några ledningar i 

anslutning till aktuellt område a.11.,c;ervi att detta ärende är avsh1tat från Svenska kraft

näts sid.1. DärU1ed önskar vi inte rnedve:..Tka i det fortsatta remissförförandet för aktu

ellt ärende. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

För övergripande information rörande Svenska kraftniits fraintida planer för stam.nä

tet för el hänvisarvi til!Perspelctiuplan 2025 ochNätutveclclingsplan 2016 -

2025. Dessa dokument finns publicerade via vår hemsida: 

htq:,: l/www.svk.fil!. 

Med vänliga hä1sningar 

I11for1nation angående remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vi<l remittering av kommill1de ärenden sänder fulls tän � 

di.gt material till oss via: registrator(Wsvk.se alternativt till: Svenska kraftnäti Box 1200 

172 24 Sundbyberg.

-�147�-



Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Jeanette Conradsson 
den 2 maj 2016 07:28 
Christina Svensson 

Ämne: VB: Underrättelse om granskning av ny detaljplan i Kv. Växjö, Karlshamn 

Från: Joakim Svanhall [mailto:joakim.svanhall@karlshamnsbostader.se] 
Skickat: den 2 maj 2016 07:25 
Till: Jeanette Conradsson <jeanette.conradsson@karlshamn.se> 
Ämne: SV: Underrättelse om granskning av ny detaljplan i Kv. Växjö, Karlshamn 

Hej Jeanette 

J<arlshamnsbostäder har inga synpunkter i frågan. 

Med vänliga hälsningar 

Joakim Svanhall 
Projektledare 

Länsmansvägen 3 
Box 53, 374 21 KARLSHAMN 
Tel: 0454-81918 
Fax: 0454-81935 
Mobil: 0708-82 92 40 

miljödiplom 
SVENSK MIUÖBAS 

Karlshamnsbostäder AB - ett miljödiplomerat företag 

Tänk på miljön - skriv bara ut det du behöver 

Från: Jeanette Conradsson [mailto:jeanette.conradsson@karlshamn.se] 
Skickat: den 29 april 2016 11:27 

KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INK 2016 -05- 0 2 

DNR .... 20 .)(. .. ../8..�(?.��.e 

Till: blekinge@lansstyrelsen.se; lm-blekinge@lm.se; e_mil.ekstrand@lm.se; Rosita Wendell; 
utbildning@illll..karlshamn.se; Matthias Holmesson; Omsorgsnamnden; Socialnamnden; Gertrud Persson; Christina 
Svensson; Gertrud Ivarsson; Christel Friskopp; Omsorgsnamnden; miliokontoret@miljovast.se; 
vastra.blekinge@raddnin_g.com; kerstin.engberg@vmab.se; kansli@regionblekinge.se; reqistrator.syd@polisen.se; 
jorgen. m .svensson@posten.se; ion kopi ng@trafikverket.se; elnat. pla ner@eo n .se; robert.cserha I m i@i p-on ly.se; 
anders.strange@karlshamnenergi.se; registrator@svk.se; stefan.welander@svenskastadsnat.se; skanova-remisser
malmo@teliasonera.com; info@blekingemuseum.se; hfk.yvonne.forssell@telia.com; Susanne Norlindh; Rolf 
Sorgström; Martin Einarsson; Jesper Bergman; Per Ingströmer; Thomas Nilsson; Dan Pålsson; Jonas Johansson; 
Carina Fast; Linda Holm; i,m.@Jrossgfq;,tjghete.r,se; p�ter@pnark.se; Conny Nilsson; Stefan Nilsson; Joakim Svanhall; 
Halda; sam uel.henningsson@netport.se; la_nd;;tinget. blekinge@ltblekinqe.se; hans evefalk@hgtmail..,;;om; 
tom my .svensson@lsyd, fastig hetsaga rna. se; ch rister@b i Id butiken. se; ni Is. per.ni lsso n(al tel ia .com; 
karlshamnsmuseum@ltelia.com 
Kopia: Jan Svensson; Jonas Ronsby; Emina Kovacic; Göran Persson; Ulf Ohlsson; Ulrika Norden Johansson 
Ämne: Underrättelse om granskning av ny detaljplan i Kv. Växjö, Karlshamn 

1 
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Christina Svensson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Hej! 

Niklas < niklas.wikensten@live.se> 
den 15 maj 2016 18:57 
Byggnadsnamnden 
Maria Ottosson 

JJ /\/ 

KARLSHAMNS KOMMUN

oA"HÅLLSBYGGNADSFÖRVALTMINGEN

Synpunkter på förslaget till detaijplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12 i 
Karlshamn 

Vi vill lämna följande synpunkter på förslaget till ny detaljplan för fastigheterna 3, 11 och 12 i kvarteret 

Växjö. 

Vi bor på och är ägare till fastigheten Borås 1, Regeringsgatan 101 och har följande synpunkt på förslaget 

till ny detaljplan i kvarteret Växjö. De helt nya byggnaderna som planeras för i Kvarteret Växjös nordvästra 

del och vetter mot Regeringsgatan/N Fogdelyckegatan (där pingstkyrkan låg) är för höga. I förslaget är de 

markant högre än omkringliggande bebyggelse och högre än vad gamla pingstkyrkan var. Detta kommer 

att se oproportionerligt ut och bryta kvarterskänslan i området. Vår fastighet och andra intilliggande 

fastigheter kommer att berövas ljus och rymd på ett högst påtagligt sätt. 

Gatubilden i korsningen Norra Fogdelyckegatan/ Regeringsgatan med hus från flera tisdepoker, vyn från 

den karaktäristiska "Brembergs backe" mm kommer att förändras radikalt med ett högt hus vid det ena av 

de fyra kvartershörnen i korsningen. Flera av de fastigheter som ligger direkt vid och i närheten av 
korsningen bidrar till att skänka karaktär åt området och dessa fastigheter kommer att domineras totalt av 
huset som ev. byggs i kvarteret Växjös nordvästligaste del om inte höjden på detta sänks. 

Ingen annanstans i kvartersstaden finns bra exempel på hur över 2-3 våningar som inte sticker ut som 

kolosser. 

För att ekonomin i en nybyggnation ska bli rimlig skulle det gå att bygga något högre i andra delar av 

kvarteret Växjö där omkringliggande fastigheter påverkas mindre. T.ex. längre ner längs Norra 

Fogdelyckegatan där marknivån är lägre. 

Då pingstkyrkan fanns kvar i området var det i den allra nordligaste delen av kvarteret en mindre, öppen 

plats där kyrkobesökarna ofta samlades. Detta var en liten öppen plats i en annars ganska tät del av 

staden. Att t.ex bygga med andra typer av vinklar än 90 grader i kvartershörnen skulle ge en viss känsla av 

rymd. Kvarteret Växjös nordvästra hörn är ett lysande exempel på detta. Det handlar inte om många 

meter för att åstadkomma detta och den plats som uppkommer skulle med fördel kunna möbleras med 

några utebänkar och någon form av grönska vilket saknas i gatubilden i den aktuella delen av staden. 

Vårt yrkande är att: 

-bebyggelsen i kvarteret Växjös Nordvästra del mot Regeringsgatan och Norra Fogdelyckegatan inte

någonstans tillåts överstiga höjden på de befintliga husen längs Regeringsgatan i kvarteren Växjö och

Trädgården.

-Vi vill även påpeka behovet av parkeringsplatser i området som sannolikt kommer påverkas radikalt av
nybyggnationen. Nuvarande tillfälliga P-plats i kvarteret Växjö nyttjas fullt ut och då både Garage och

denna försvinner måste dessa ersättas för att trafikmiljön inte ska försämras radikalt.

1 
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-Vi vilh.1pp,m_an·a.ti).l .en alternativ lösning än ett 90 graders hörn i korsningen Norra Fogdelyckegatan/,, . ' '  I' ,,;: •! -. 
:' , , ... '; 

Re·geringsgatan där ett miniatyrtorg/en miniatyrpark med fördel skulle kunna skapas.

Hälsningar 
Maria Ottosson 
NJ.klas Wikensten 
Ägare till och boende i fastigheten Borås 1, Regeringsgatan 101 

2 
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Från: Glenn[glennmollergren@hotmail.com]
Skickat: 27.05.2016 10:35:03
Till: Samhällsbyggnad[samhallsbyggnad@karlshamn.se]
Ämne: ang förslag till detaljplan Växjö 11

Yttrande ang förslag till detaljplan för Växjö 11 m fl i Karlshamn

Vi, de fyra närmsta berörda grannarna/fastighetsägarna, är eniga om vår kritik i den del av planförslaget som 
ligger närmast våra fastigheter. 

Vi kan inte förstå varför nämnden vill bygga ett betydligt högre hus just på denna enda plats, då det inte längs 
hela Regeringsgatan finns en enda byggnad som når så högt. Vi vill se en detaljplan som anger maximal höjd 
till samma nivå som alla omgivande byggnader, och avstyrker alltså liggande förslag. 

Hälsningar

Maria Ottosson
Sara Månsson Möllergren
Niklas Wikensten
Glenn Möllergren

Regeringsgatan 101 resp 99

Page 1 of 1
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Glenn <glennmollergren@hotmail.com> 
den 27 maj 2016 10:56 
Samhällsbyggnad 
ang detaijplaneförslag för kv Växjö 

Som en av fastighetsägarna som närmast berörs av förslaget till ny detaljplan vill jag ytt a följande, 

gällande parkeringssituationen: 

Inne på Växjö finns idag en hyrparkering med runt 50 platser. Den kommer, om planen går igenom, att 

ersättas med 40 platser i garage. 

Dessa 40 platser beräknas av nämnden räcka till de boende i de bostadshus som förväntas byggas i 

kvarteret. 

Nettoeffekten av planförslaget är alltså en förlust på omkring 50 parkeringsplatser. 

Jag förstår, och sympatiserar med, nämndens långsiktiga mål/vision om att biltrafiken i centrala Karlshamn 

liksom i samhället i stort ska minska. Men den minskningen torde vara svår att avläsa i bilinnehav. Om 

människor använder sina bilar mindre, men ändå fortsätter inneha dem, kommer den totala 

parkeringsbördan istället att öka. 

Som lekman har jag inga kvalificerade förslag på hur man istället ska hantera behovet av parkeringsplatser. 

Men jag hänvisar till mitt yttrande från i vintras, med förslaget om att tillåta parkering på båda sidor av 

Regeringsgatan, vilket också skulle kunna ha den mycket positiva effekten att bilisternas inställning till 

detta gatuavsnitt som genomfartsled skulle kunna förändras. Hastigheterna är helt annorlunda på de 

avsnitt längre söderut där det är trångt att ta sig fram. 

För övrigt har jag också synpunkter på den maximalt tillåtna höjden på de högsta byggnaderna i Växjö

planen (se gemensamt yttrande från oss på Regeringsg 99 och 101). Det är välkommet att nämnden har 

tagit till sig dessa synpunkter från det första yttrandet, men beklagligt att man framhärdar i ett 

svårbegripligt undantagstillstånd just i detta avsnitt. 

Nämndens argument kan reduceras till två. För det första att det skulle bli en livfullare och mindre 

monoton gatubild om en byggnad fick "sticka upp". Det kan nog vara så - men samma effekt uppnås ju om 

man istället sänker någon byggnad. Argument om "monotoni" är ju överlag svåra att ta på allvar då 

vartenda nybygge är brutalt monotont - se exv Norreport förskola eller Regeringsg 77. Men om det är 

viktigt att bryta monotonin så ser jag fram emot nämndens behandling av framtida bygglov, för 

fastighetsägaren Pribo har hittills bara genomfört en synlig förändring av sitt nuvarande innehav, och 

denna förändring stärkte monotonin högst avsevärt. 

För det andra vill man säkerställa att markägaren kan få ekonomi i sitt byggande. Detta argument är 

oroväckande. En fastighetsägares vinstnivåer kan inte få ha företräde framför karlshamnsbornas 

gemensamma intresse av en välbevarad stadsmiljö. Om man köper tomtmark i en stadsdel där husen är 

tre våningar höga förutsätter jag att man har räknat på detta. Om Pribo har köpt marken på spekulationen 

att kommunen skulle tillåta sex våningar - då får nog Pribo stå ut med att tjäna lite mindre pengar. 

Glenn Möllergren, 

Regeringsg 99 

1 
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JJ;v 

KAR_LSHAMNS KOMMUN 
SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INI< 2016 -, :1- i fi 

DNA ... ,<li.i jt.Y8:.?. .. L 
Synpunkter på planförslaget av kvarteret Växjö. 

Vi motsätter oss byggnation av Växjö 3, men om det byggs kräver vi att den tilltänkta byggnationen 
inte kommer närmare vår gemensamma tomtgräns än 4 m. Du kan ju idag inte uppföra t.e><. ett 

lusthus närmare tomtgränsen än 4 m utan grannens medgivande. 

Vi har idag en stor ståtlig björk som står mycket nära tomtgränsen, denna behöver säkert 4 m för att 

klara sig. 

Vi citerar från planförslaget ang. björken på Växjö 12: 

"Trädet fyller flera viktiga funktioner bland annat genom att sänka lufttemperaturen och ta upp 

vatten som annars skulle bli dagvatten samtidigt som den gynnar biologisk mångfald och bidrar med 
miljöinslag som många människor uppfattar positivt". 

Vid en ev. bygg nation av Vä,cjö 3 befarar vi risk för sättningar i vår fastighet Växjö 4. 

Karlshamn 16 maj 2016 

Fastighetsägarna Växjö 4 
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Synpunkter på kvarteret Växjö. 

KAR .. LSHAMNS K MMUN
SAMHALLSBYGGNADSFÖRI. LTNl!IGEN

INK 2016 -os- 2 2 

DNA ..... &.� ... l.t42-f(.i 
.....................

• Vi anser fortfarande att höjden på Växjö 3 är alldeles för högt och bör justeras.

• Avståndet mellan Växjö 3 och Växjö 4 kommer att vara 170 cm mellan tomtgräns. Tidigare

har det alltid varit 400 cm som gäller från tomtgräns. Vi tycker det är mycket märkligt att ett

så pass stort hus hamnar så nära ett annat utan grannars godkännande.

• Vi ifrågasätter att balkongerna ligger in mot Växjö 4 och Växjö 5. Balkongerna borde vara åt

andra hållet (mot Hantverkaregatan).

Felaktiga handlingar (Bild över kvarteret) 

• I den bifogade bilden som skickats ut så har man digitalt tagit bort två av våra byggnader

(gårdshus och lusthus). Det känns mycket märkligt att man gjort detta, som bilden nu visar

ser det ut som ett stort öppet grönområde, men där står i verkligheten våra byggnader. Vi

förväntar oss en återkoppling på den manipulerade bilden, då den vilseleder de som tittar på

den.

• Det träd som visas på bilden är också vilseledande. Vi har fyra stora träd på vår tomt och det

träd som visas finns inte på den platsen där det är inritat. Vi undrar också var Växjö 4:s björk

tagit vägen, den finns inte med på bilden.

Avsändare: Sophia Jeppsson, Fredrik Olsson, Jonas Jeppsson, Julia Olsson - Boende Växjö 5 

Karlshamn 22 maj 2016 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ingrid Agård <ingrid.agard@gmail.com> 
den 21 maj 2016 18:23 
Byggnadsnamnden 
Synpunkter på planförslaget för kvarteret Växjö 

l\j 

SAMHÅLLSBYGGNADSFÖAl1,\LTfllNGEN 

INK 
20'16 -05- Z 1 

DNR .... 2d\l. 1[1::12.:..!..7 .. 
Eftersom bebyggelsen på ömse sidor om den tänkta bebyggelsen i kvarteret Växjö, längs Regerings gatan, är 
indragen ett stycke från gatan, och den bebyggelsen torde stå där i femtio år till, kommer det att se konstigt 
och märkligt ut i femtio år om den nya bebyggelsen skjuter ut mot gatan i jämförelse med byggnaderna på 
respektive sida. Därav borde man just här göra ett undantag från Bevarande- och utvecklingsplanen och 
hålla den linje som finns idag, med indrag. 
Den högsta nya byggnaden längs Norra Fogdelyckegatan borde inte vara högst upp, på den högsta punkten. 
När det gäller garagen på Hantverkaregatan borde de sparas eftersom de har en speciell karaktär och faktiskt 
används. Att göra ett undantag från planen i detta fall, betyder att man gör sig av med ett avsnitt av stadens 
historia som inte går att återskapa. Dessutom signalerar det att det går bra att riva i Karlshamn, även det som 
har ett visst kulturhistoriskt värde, vilket kan ge förödande konsekvenser, eftersom det just är den gamla 
charmen med den äldre bebyggelsen som besökare och invånare uppskattar mest med Karlshamn. 

Ingrid Ågård, boende kv. Borås 
Sebastian Hoggard, boende kv. Borås 

1 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Towe Olsson <toweolsson91@gmail.com> 

den 2 maj 2016 17:31 

Byggnadsnamnden 

Kvarteret Växjö 

Hej! Jag tycker att det är trevligt att det planeras för fler bostäder i stan. Tycker dock att det är viktigt att det 
görs hyrbara parkeringar när ytan vid gamla pingstkyrkan försvinner. 

Vänligen 
Towe Olsson 

1 

KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INK 2.01fi -O'r O 2 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Erik Kostkevicius <erik.kostkevicius@gmail.ca�RJ .. SHAMNS i�QMMUN
den 24 maj 2016 18:50 SAMHALLSBYGGNADSFÖR\. \::.TNINGEN
Byggnadsnamnden 
Växjö 3,11,12 INK

o R .... d.9/Y ... l.8..4g-W 
Hej jag har fått hem papper angående om/tillbyggnad av kvarteret Växjö. 

.. ........... . 

Jag har följande synpunkter: 

1. Det är ej lämpligt att inreda vindarna på Växjö 12 eftersom takhöjden är får låg. Ska det inredas och
isoleras så blir det inget kvar.
2. Växjö 11 Om det byggs här så försvinner många parkeringsplatser.

))!lJ 

3. Garagebyggnaden vid Växjö 3 borde ej rivas för nybyggnation eftersom 1, det är en gammal fin byggnad
som är ovanlig 2, det blir alldeles för trångt mot hanterverkargatan och hus kvarteret Norrtälje.

4. Det behövs öppna ytor i staden som små oaser, förstår om det byggs där gamla pingst?kyrkan låg, men att
bygga in ett helt kvarter är helt fel.

Hoppas på att det tas hänsyn till mina synpunkter och att jag får svar 

Med vänlig hälsning Erik /Norra Fogdelyckegatan 46A 

1 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Andreas Djember <ad.djember@gmail.com> 

den 7 maj 2016 10:14 

Byggnadsnamnden 

J l ; 
'J/,/ 

Ämne: Grandskning av ny detaljplan i kvarteret Växjö 

Nej tack och lämna en bit av karlshamns historia orörd! 

Vi som bor i hantverkargatan vi vill ha lugn och ro! G;l 

1 

KARLSHAMNS KOMMU SAMHÄLLS8YGGNADSFÖAVALTNINGE�

INK 20/6 -05- 0 7 

'DNA .... ,?.�/.\L J�Ll2/ ()Y'. 
....................
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Detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Samrådsförfarandet 
Byggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 225, att samråd skulle genomföras 
avseende rubricerat. Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen, PBL, 
5:11 (2010:900).  
 
Samrådet genomfördes under perioden 14 december 2015 - 24 januari 2016. 
Samrådshandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, 
Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Karlshamn. Del av samrådsmaterialet har även 
funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida, www.karlshamn.se/planer.  
 
Kungörelse om samrådet anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 11 december 2015 
och infördes i ortstidningarna lördagen den 12 december 2015. Handlingar enligt sändlista 
sändes torsdagen den 10 december 2015 till Länsstyrelsen i Blekinge län, lantmäterimyndig-
heten, kända sakägarna enligt fastighetsförteckning daterad den 8 december 2015 och de kända 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, liksom till hyresgästföreningen och de 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som bedömts ha ett väsentligt intresse av 
förslaget.  
 
För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte tisdagen den 12 
januari 2016, kl. 17:30-18:30 i Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn, se bifogade 
minnesanteckningar.  
 
 

Samråd om behovet av MKB 
EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och 
innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till 
om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och 
andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig.  
 
Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i oktober 
2015. Förslaget för aktuellt planärende var att ett genomförande av avsedd detaljplan inte 
bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap 
34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, därmed inte erfordras. Länsstyrelsen instämde i 
kommunens bedömning. Bakgrund och motiv till kommunens ställningstagande framgår av 
”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”.  
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Inkomna yttranden under samrådstiden 
 
I samband med samrådet inkom totalt 30 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen.  

 
Yttranden från myndigheter, organisationer,    
föreningar och sammanslutningar   Ankomstdatum
      
1. Länsstyrelsen i Blekinge län   2016-01-25  
2. Lantmäteriet     2015-12-14  
3. Kommunstyrelsen    2016-02-05 
4. Omsorgsnämnden    2016-02-01 
5. Socialnämnden    2016-02-02 
6. Tekniska nämnden    2016-01-28 
7. Fritidsnämnden    2016-03-02 
8. Miljöförbundet Blekinge Väst   2016-01-11 
9. Räddningstjänsten Västra Blekinge   2016-01-21/02-16 
10. Polismyndigheten    2016-01-18 
11. Trafikverket    2016-01-15 
12. E.ON Elnät Sverige AB    2016-01-11 
13. Karlshamn Energi    2016-01-19 
14. Svenska Kraftnät    2015-12-22 
15. Skanova     2016-01-22 
16. Blekinge Museum    2016-01-08 
17. Karlshamnsbostäder AB    2015-12-16 
18. Blekinge Tekniska Högskola   2015-12-11 

 
 
Enskilda     Ankomstdatum 
     
19. Martin Strandberg, fastigheten Växjö 13  2015-12-15 
20. Amandus Bengtson, fastigheten Linköping 19  2015-12-18 
21. Signar N. Bengtson, fastigheten Linköping 19  2015-12-18 
22. Ingrid Martin, fastigheten Linköping 19   2015-12-18 
23. Glenn Möllergren, boende kv. Borås   2016-01-11 
24. Yvonne Danielsson, boende kv. Norrtälje  2016-01-15 
25. Maja Lena Olsson, Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4 2016-01-15 
26. Frida Emilsson, boende Växjö 13   2016-01-22 
27. Sophia Jeppsson, Jonas Jeppsson, Fredrik Olsson,  

Julia Olsson, fastigheten Växjö 5   2016-01-24 
28. Ingrid Ågård, boende kv. Borås   2016-01-24 
29. Berit Nilsson, boende kv. Norrtälje   2016-01-24 
30. Melissa Karlsson, boende Växjö 12   2016-01-25 

   
 

 
Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och sammanslutningar 
 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsens synpunkter och råd  
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som kommunen bör beakta i det fortsatta 
planarbetet.  
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Riksintresse kulturmiljö  
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Det som motiverar 
riksintresset och som berör det aktuella planområdet är att kvarteret ligger inom den 
ursprungliga rutnätsplanen. Länsstyrelsen är positiv till att planförslaget förstärker 
kvartersstrukturen genom att ny bebyggelse föreslås i ett delvis obebyggt kvarter och så att 
gaturummet blir helt. Länsstyrelsen bedömer utifrån inkomna handlingar att detaljplanen inte 
innebär någon negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården.  
 
Länsstyrelsen framförde i samrådet om behovsbedömningen vikten av att planen tar hänsyn till 
den omkringliggande bebyggelsens skala och volym. Eftersom kommunen inte föreslagit någon 
planbestämmelse om hur takformen ska utformas på den nya bebyggelsen kan skalan komma att 
upplevas som något hög i förhållande till den kringliggande bebyggelsen om den nya 
bebyggelsen uppförs med flacka tak. Detta kan påverka stadsbilden varför länsstyrelsen anser 
att kommunen bör överväga att se över planbestämmelserna.  
 
Kommentarer: Taklutningen är något av de mest karakteristiska på en byggnad och 
stadsmiljöavdelningen håller med om att det kan vara lämpligt att reglera detta i aktuellt 
område. En planbestämmelse införs om en taklutning mellan minst 20 grader och störst 70 
grader mot gatan. 20 grader möjliggör gröna tak, vilket planen avser göra. Mot gården bedöms 
en friare takutformning kunna tillåtas. Planbestämmelsen om höjdbegränsningen ändras också 
till en nockhöjd istället för en totalhöjd, då ju taklutningsbestämmelsen gör att det inte kan bli 
aktuellt med platta tak. En nock är en horisontal skärning mellan två från varandra lutande 
takfall. 
 
Länsstyrelsen är också positiv till att den befintliga bebyggelsens 1950-talskaraktär inom 
fastigheten Växjö 12 säkerställs i detaljplanen. Länsstyrelsen anser dock att det vore önskvärt 
om trädet (björken), som finns på innergården, skyddas i detaljplanen då träd mellan 
flerbostadshusen är tidstypiskt för dessa bebyggelsemiljöer.  
 
Kommentarer: En planbestämmelse införs om att trädet ska finnas kvar så länge det inte utgör 
en fara.  
 
Länsstyrelsen har förståelse för att kommunen vill förtäta inuti stadskärnan och att garagelängan 
då behöver rivas. Även denna hör dock till 1950-talets kulturmiljöer, då det blev mer vanligt för 
gemene man att skaffa en bil, varför det är önskvärt att en dokumentation görs före rivningen.  
 
Kommentarer: Detta har framförts till fastighetsägaren och kommer att kontrolleras i samband 
med rivningslov i den kontrollplan som upprättas då. Planbeskrivningen kompletteras med 
information om att dokumentation ska göras. 
 
Geoteknik  
Som tidigare framkommit berörs den västra delen av planområdet av ett område av 
Länsstyrelsens utpekade områden med förutsättningar för ras och skred. Länsstyrelsen har 
påpekat vid tidigare samråd om behovsbedömningen att områdets översiktliga geotekniska 
förutsättningar behöver utredas i det fortsatta planarbetet för att klargöra områdets stabilitet och 
hållfasthet och om det krävs eventuella åtgärder. Kommunen avser att göra en utredning vilket 
Länsstyrelsen anser är en förutsättning för att exploatera området.  
 
Kommentarer: Ett PM beträffande risken för ras och skred i samband med exploatering inom 
detaljplaneområdet tagits fram och fogats till planhandlingarna. De topografiska och 
geotekniska förhållandena bedöms inte ge anledning till oro vad beträffar ras och skred.  
 
Klimatanpassning  
För planområdet föreslås en planbestämmelse om lägsta grundläggningsnivå: ”Lägsta tillåtna 
grundläggningshöjd är +2,5 meter i kommunens koordinatsystem för höjd(RH00). Undantag 

-�162�-



2016-03-29 ,  rev.  2016-05-30                 Granskn ingshand l ing  •  Utöka t  fö r fa rande 

Samrådsredogöre lse  •  De ta l j p lan  fö r  Väx jö  3 ,  11  och  12 ,  Kar l shamn 4  

kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som genom särskild 
grundläggningsteknik inte riskeras skadas av vatten”. Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer med 
säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden (beslut 2015-06-05). Om planen tillåter 
bostäder som delvis ligger lägre än 3,0 m (RH2000) behöver planbestämmelsen kompletteras 
för att överensstämma med riktlinjerna. Planbestämmelserna måste säkerställa att byggnaden 
fungerar för avsedd användning vid översvämning som leder till grundvattennivå på 3,0 m för 
bostäder (RH2000), med år 2100 som planeringshorisont. Avvikelser från riktlinjerna kan vara 
motiverade i enskilda fall, se Länsstyrelsens riktlinjer.  
 
Kommentarer: Vid diskussion med Länsstyrelsen i frågan har konstaterats att området inte är 
att betrakta som ett låglänt område och att det därmed inte finns någon anledning att tillämpa 
varken kommunens egen grundläggningspolicy eller Länsstyrelsens riktlinjer för byggande i 
låglänta områden. Platsens läge i förhållande till havet, topografin däremellan och den 
berggrund som finns i området har spelat in vid bedömningen. Detta tydliggörs i 
planbeskrivningen inför granskningen.  
 
När det gäller dagvattenhanteringen i detaljplanen är länsstyrelsen mycket positiv till 
kommunens förslag med en hållbar lösning där en trädgård föreslås på ett planterbart bjälklag 
(garage) där dagvattnet kan tas omhand vid häftiga regn.  
 
Det finns i nuläget en stor björk inom planområdet som fyller en viktig funktion både genom att 
sänka lufttemperaturen, ta upp vatten som annars skulle bli dagvatten, samtidigt som den gynnar 
biologisk mångfald och bidra med miljöinslag som många människor uppfattar positivt. Under 
en varm dag kan stora träd transpirera ca 400 liter vatten, därmed sänks lufttemperaturen 
samtidigt som lövverket ger skugga. Det är särskilt betydelsefullt i det här området eftersom det 
finns många stora huskroppar som lagrar värme i närområdet. Enligt SMHI:s klimatscenarier för 
Blekinge väntas värmeböljor bli allt vanligare och allt mer långvariga under de närmaste hundra 
åren. Som det framgår av planbeskrivningen väntas också nederbörden och därmed 
dagvattenmängden öka. Med hänsyn till detta rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen 
sparar träd i stadsmiljö så långt det är möjligt, se även under riksintresse kulturmiljö.  
 
Kommentarer: Se tidigare kommentar. 
 
Hälsa och säkerhet  
Buller  
Enligt planhandlingarna är omgivningsbullret 55 dBA på Norra Fogdelyckegatan och 56 dBA 
på Regeringsgatan. Bullergränserna vid husfasad överskrids med 1 dBA på Regeringsgatan. 
Länsstyrelsen anser att det kan vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln med tanke på att 
planområdet ligger i de centrala delarna av Karlshamn. Det är dock viktigt att byggnaderna 
längs Regeringsgatan och Norra Fogdelyckegatan kommer att erhålla en tyst sida mot gården 
med maximalt 45 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad samt att minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad liksom uteplats ska vara vända mot en tyst eller ljuddämpad sida.  
 
Kommentarer: En planbestämmelse (m) om att minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
samt uteplats ska vara vänd mot tyst sida reglerar detta. 
 
Förorenad mark  
Inga av länsstyrelsen kända förorenade områden bedöms beröras av planen. Av 
underlagshandlingarna framgår inte vilken typ av bebyggelse eller vilka verksamheter som 
fanns inom det aktuella området innan nuvarande bebyggelse uppfördes på 1950-talet. 
Eventuellt kan sådana uppgifter finnas i Karlshamns kommunarkiv eller i Landsarkivet i Lund. 
Dessa uppgifter kan ge viktig information om verksamheter som kan ha förorsakat föroreningar 
i området. Informationen kan användas som underlag inför eventuella mark- och vatten-
undersökningar.  
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Kommentarer: I kommunens arkiv finns handlingar från 1863 och framåt. Undantagsvis 
förekommer äldre handlingar, men före 1863 hänvisas till Landsarkivet i Lund. I kommunens 
arkivsystem står det beträffande kvarteret Växjö ”ödemark” med hänvisning till Karlshamns 
stads stambok 1720.  
 
I kommunens arkiv finns äldre stadskartor, vilka även finns tillgängliga på kommunens hemsida 
(www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Organisation/Kommunledning/Administration/Kans
li/Arkiv/Kartor/).  
 
Nedan redovisas kartor från åren 1883, 1893, 1914, 1921, 1932 och 1943. Växjö 3 är på 
samtliga av dessa bebyggt med ett reveterat trähus, som bedöms ha använts som bostad. På 
kartan från 1893 finns markerat fabriker och verkstäder. Enligt denna karta finns ingen fabrik 
eller verkstad på nuvarande fastigheterna Växjö 3, 11 eller 12. Mot denna bakgrund finns det 
inget som tyder på att verksamheter som kan ha förorsakat föroreningar i området har funnits 
och någon mark- och vattenundersökning bedöms inte krävas. Planbeskrivningen kompletteras 
med information och historiska kartor.  
 

     
Karta 1883        Karta 1893           Karta 1914            
 

       
Karta 1921                 Karta 1932           Karta 1943 
 
Om förorenade massor upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 § 
miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta, enligt 28 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lämnas till 
tillsynsmyndigheten.  
 
Kommentarer: Denna information finns i planbeskrivningen. 
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Etiketterna visar Objekt 
ID-nummer, bransch, 
status och riskklass/ 
branschriskklass (riskklass 
endast om objektet är 
inventerat).  
 
Riskklass/branschriskklass 
1 = mycket stor risk, 2 = 
stor risk, 3 = måttlig risk, 
4 = liten risk  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miljökvalitetsnormer  
Karlshamns kommun har under åren 1986-1992 och 1998-2006 utfört luftmätningar 
tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet AB inom urbanmätnätet. Med ledning av 
resultaten från dessa mätningar och trender i övriga Sverige görs bedömningen att kommunen 
överskrider övre utvärderingströskel för partiklar, PM10.  
 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kommer medföra någon påverkan 
på miljökvalitetsnormerna. Planområdet är delvis ianspråktaget för de ändamål som föreslås. 
Antalet boende i området kommer att öka och därmed trafiken till det. Ökningen bedöms dock 
inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativt. Inte heller 
vattenkvalitén i Karlshamnsfjärden bedöms påverkas av föreslagen detaljplan. Länsstyrelsen 
instämmer i denna bedömning.  
 
Kommentarer: Noteras. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL  
Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och 
bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljö-
kvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 
 
Kommentarer: Noteras. 
 
 
2. Lantmäteriet  
Lantmäteriet kan ej finna n1 – n3 bestämmelserna i plankartan. 
 
Kommentarer: Det stämmer, vid första utskicket den 10 december 2015 hade dessa försvunnit 
på kartan på grund av ett fel i xml-filen i det program som används vid upprättande av 
detaljplaner. Då detta uppmärksammades gjordes ett nytt utskick den 14 december 2015, till 
samtliga enligt sändlistan, med en korrekt plankarta. 
 
För tydlighetens skulle kan det omnämnas under administrativa bestämmelser att 
tomtindelningen upphävs såsom en verkan på tomtindelning. 
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Kommentarer: Varje planbestämmelse som används ska ha stöd av och kunna hänvisas till en 
paragraf i 4 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. Med administrativa bestämmelser är det möjligt 
att reglera: 

- huvudmannaskap för allmänna platser 
- genomförandetid 
- ändrad lovplikt 
- villkor för lov och startbesked 
- markreservat för allmännyttiga ändamål 
- markreservat för gemensamhetsanläggningar 
- fastighetsindelning och rättighetsområden 
- upphävande av strandskydd 

 
Mot denna bakgrund känns det inte som att det är möjligt att med nuvarande lagstiftning ha en 
bestämmelse om upphävande av tomtindelning. Den nya detaljplanen ersätter detaljplan 
fastställd som stadsplan 1964-03-16 inklusive fastighetsindelningsbestämmelser ursprungligen 
fastställda som tomtindelning i form av tomtmätningar/arealavmätning. Detta kan läggas in på 
plankartan som en upplysning, men inte som en planbestämmelse. Inför granskningen 
kompletteras plankartan med en upplysning om att tomtindelningen är upphävd. 
 

 
3. Kommunstyrelsen 
Föreslagen detaljplan möjliggör uppförande av ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 
3 och 11 samt komplettering av befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar 
samt nya trapphus. På så sätt kan nya bostäder skapas i attraktivt centralt läge. Förslaget 
uppfyller också sju av de åtta ledorden för hållbar utveckling enligt översiktsplanen. Detta är 
positivt.  
 
Kommunen som fastighetsägare bedöms inte påverkas, förutom att avtal om fastighetsreglering 
kommer att tecknas med fastighetsägaren till Växjö 3 avseende överföring/försäljning av ca 10 
kvm av den kommunägda fastigheten Karlshamn 2:1 till fastigheten Växjö 3. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
4. Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden har beslutat avstå från att avge synpunkter. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
5. Socialnämnden 
Socialnämnden har beslutat avstå från att avge synpunkter. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
6. Tekniska nämnden 
Trafikenheten, gatuenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
VA-enheten 
Förändringen innebär för Växjö 3 att bostäder ersätter befintlig garagelänga. För Växjö 11 
ersätts den före detta frikyrkan som idag är tillfällig parkeringsplats och bostäder med möjlighet 
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till handel/kontorsverksamhet i bottenplan uppförs, med 40-tal nya lägenheter (uppskattat antal) 
samt tillkommande gemensamma inrättningar som tvättstuga, gästlägenhet etcetera. I 
fastigheten Växjö 12 inreds befintliga vindar med åtminstone 10 nya lägenheter. Växjö 3 och 
Växjö 11 uppges sakna vatten- och spillvattenanslutning. 
 
Kommentarer: I planbeskedsskedet meddelande va-enheten att fastigheterna Växjö 3 och 11 
saknar förbindelsepunkter för vatten- spill- och dagvatten. 
 
Avtal, standarder etcetera 
Kontakt ska tas med VA-enheten i god tid före projektering där VA-enheten anvisar lämpliga 
förbindelsepunkter. Det är viktigt att samråd och samverkan med VA-enheten sker och enhetens 
anvisningar följs.  
 
Befintliga och nya ledningar 
Fastigheterna är belägna inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Befintliga VA-
ledningar i anslutning till de sökande fastigheterna behöver eventuellt kompletteras och nya 
förbindelsepunkter förmedlas. Även behoven för befintlig bebyggelse behöver ses över då 
bostadsytan planeras utökas. 
 
Kontakt ska tas med VA-enheten för att gå igenom behov att revidera VA-taxa samt förmedling 
av förbindelsepunkter till de respektive fastigheterna. Faktorer som påverkar taxan är 
förändringar i tomt- eller lokalyta. Vatten och avlopp inom tillkommande byggnader ska utföras 
i enlighet med kommunens gällande standarder. Fastighetsägaren är välkommen att kontakta 
VA-avdelningen om det finns frågor eller oklarheter i vattenrelaterade frågor. 
 
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med information om att befintliga ledningar 
kan behöva kompletteras och nya förbindelsepunkter förmedlas. I övrigt bedöms synpunkterna 
höra hemma i genomförandeskedet. 
 
Dag- och dräneringsvatten samt skyfall 
Nederbörd/dagvatten ska anslutas till dagvattennätet. I de fall dräneringsvattnet inte kan 
anslutas med självfall till dagvattennätet ska detta vatten pumpas dit. Dagvatten får inte tillföras 
spillvattennätet. 
 
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med denna information. 
 
Eftersom centrumbebyggelse är en plats där det finns få vägar för vatten att infiltrera och 
fördröjas, ser VA-enheten det som positivt att fastighetsägarna aktivt arbetar för att kunna 
fördröja och ta omhand vatten inom fastigheten, vilket är ett bra sätt att förebygga kostnader 
relaterade till översvämning på egen och andras egendom. Detta blir speciellt viktigt i framtiden 
eftersom regn förväntas bli alltmer intensiva.  
 
Kommentarer: Planbeskrivningen redogör för att detta bör ske och anger även hur det skulle 
kunna göras. 
 
Övriga upplysningar 
Om regnvatten kan rinna in ytledes i byggnader till exempel via en ingång så når detta vatten 
spillvattennätet exempelvis via golvbrunnar inomhus och överbelastar då spillvattennätet med 
följden att människor får till exempel toalettvatten inflödande. Därför kan det finnas en nytta av 
att studera hur vatten rinner på ytan redan när detaljplaner och byggnader utformas. 
 
VA-enheten har ingen kännedom om eventuella VA-ledningars förläggning inom berörd 
fastighet bortom förbindelsepunkten. Det är därför av vikt att sökande själva undersöker hur 
dessa ledningar är anlagda samt vilka kapaciteter dessa har för de berörda fastigheterna. 
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Kommentarer: Noteras, fastighetsägaren har delgivits va-enhetens yttrande. 
 
 
7. Fritidsnämnden 
Parkenheten och fritidsenheten har inga synpunkter. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
8. Miljöförbundet Blekinge väst 
Miljöförvaltningen har granskat samrådshandlingarna och vill med anledning av detta framföra 
följande. Det är extra bra att gröna tak lyfts fram i planhandlingarna, då dessa tak är positiva ur 
flera olika miljöaspekter. En av dessa aspekter är frågan om dagvattenhantering. Det är bra att 
dagvattenfrågan avhandlas i planen och att konkreta förslag på åtgärder ges. Det är intressant 
och positivt ur miljösynpunkt att man föreslår möjligheten till lokal fördröjning i lek/grönyta 
(att hitta bra sätt att hantera dagvatten på är annars generellt svårare inne i bebyggda stadskärnor 
än i nya bostadsområden). Det är bra om texten kompletteras med att åtgärder kring 
dagvattenhanteringen kan kräva en anmälan, enligt Miljöbalken, till tillsynsmyndigheten.  
 
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med denna information. 
 
Bullersituationen längs med Regeringsgatan är inte helt bra men miljöförbundet delar 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att den ändå är acceptabel. Detta på grund av hur 
frågan har hanterats (och kompenserats) i planförslaget.  
 
Kommentarer: Noteras 
 
Även om det kan vara svårt att få in mer växtlighet längs med nu aktuell sträcka vore det bra om 
mer bullerdämpande vegetation kunde etableras längs med Regeringsgatan. Både något litet 
längs med nu aktuell sträcka och mer generellt längs med hela vägen i framtiden. (Vegetation 
längs med gatumiljön binder även vissa luftföroreningar så som små partiklar, likt PM10). 
 
Kommentarer: Synpunkten noteras och delges kommunens trafikingenjör samt park- och 
gatuchefen. Då gatumarken inte medtas i nu aktuellt planområde kan frågan inte regleras inom 
ramen för aktuell detaljplan.  
 
Det får anses rimligt att tro att trafiken på Regeringsgatan på sikt kommer att minska, bland 
annat med hänsyn till de mål och planerade förändringar som översiktsplanen, Karlshamn 
2030, innebär och som förutsätter att parkeringsanläggningar placeras ut på strategiska 
platser. Även andra förändringar av trafiken i centrum bedöms kunna minska trafikmängden. 
Regeringsgatan har idag en viss del genomfartstrafik mot Karlshamns centrum som skulle 
minskas om Rådhusgatan dubbelriktas. Med stor sannolikhet skulle gällande riktvärde för 
buller då uppnås. Det finns inget behov av att ha genomfartstrafik på Regeringsgatan som är en 
utpräglad bostadsgata. Skulle genomfartstrafik omöjliggöras helt bedöms detta innebära en 
halvering av trafikmängden på gatan. Detta är förändringar som skulle kunna bli aktuella på 
relativt kort sikt. I samband med dessa förändringar bör man även studera möjligheterna att få 
in mer växtlighet längs med Regeringsgatan, detta läggs till i planbeskrivningen inför 
granskningen.  
 
 
9. Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Vi på räddningstjänsten har tagit del av handlingar gällande Växjö 3,11 och 12. Vi har några 
synpunkter på angreppsvägar med höjdfordon gällande detta kvarter. 
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Räddningstjänsten kan utrymma via bärbar utskjutsstege upp till tredje våning samt med 
höjdfordon upp till 32 meters höjd. 
 
Räddningstjänsten har för närvarande inte möjlighet att nå innegården med höjdfordon då 
måtten på den tillgängliga passagen (från Hantverkaregatan) inte uppfyller våra krav. Därtill 
saknas hårdgjorda ytor på innegården för uppställning av höjdfordon som en alternativ 
utrymningsväg från bostadslägenheterna. 
 
Förslaget att inreda vinden till bostadslägenheter medför en fjärde våning som enbart har fönster 
för utrymning mot innegården och därför inte kan utrymmas med hjälp av Räddningstjänsten. 
Detta kan rimligen lösas på två sätt; möjlighet för Räddningstjänstens höjdfordon att komma in 
och ställa upp på innegården alternativt fast monterad utvändig stege/trappa för utrymning från 
vindsplanet.  
 
Angående nybyggnation på fastigheten kan motsvarande problem undvikas genom att samtliga 
lägenheter har minst ett öppningsbart fönster för utrymning mot gata. 
 
Att Räddningstjänsten har möjlighet att nå innegården med släck- och höjdfordon bidrar också 
positivt för möjligheten att bekämpa eventuell brand och underlätta utrymningen i stort, varför 
detta är att föredra. 
 
Kommentarer: Det är inte möjligt att åstadkomma en tillräckligt bred passage mot 
Hantverkaregatan utan intrång på fastigheten Växjö 4, varför alternativet med fast monterad 
utvändig stege/trappa för utrymning från vindsplanen får tillämpas.  
 
En planbestämmelse om minst ett öppningsbart fönster för utrymning mot gata införs i planen. 
 
 
10. Polismyndigheten 
Polismyndigheten genom lokalpolisområde Karlshamn har inget att erinra mot förslaget till 
rubricerad detaljplan. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
11. Trafikverket 
Planområdet ligger ca 1800 meter söder om E22 och ca 300 meter söder om Blekinge kustbana. 
Planområdet berör således inte direkt statlig infrastruktur. Trafikverket har inga synpunkter på 
förslaget till detaljplan. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
12. E.ON Elnät Sverige AB 
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ärendet. Vi konstaterar att 
området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till 
planförslaget. 
 
Kommentarer: Noteras 
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13. Karlshamn Energi 
Elnät 
De nya fastigheterna Växjö 3 och 11 kan ansluta sig till det befintliga elnätet. Viss 
ombyggnation kommer även att behöva ske i gatumark. 
 
Fjärrvärme 
De nya fastigheterna på Växjö 3 och Växjö 11 har möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme. 
Befintlig fastighet på Växjö 12 är ansluten till fjärrvärme. Befintlig växlare och ledningar är 
dimensionerade för befintliga ytor. 
 
Bredband 
Samtliga fastigheter har möjlighet att ansluta sig till vårt bredbandsnät. 
 
Kommentarer: Noteras, informationen om tillgången till bredbandsnätet läggs till i 
planbeskrivningen. 
 
 
14. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
15. Skanova 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte av rubricerat planförslag. Vi har därför inget 
att invända mot gällande detaljplaneförslag. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
16. Blekinge Museum 
Blekinge museum har tagit del av tillsända handlingar och har ingenting att erinra. Dock bör 
garagelängan, som får anses ha ett kulturhistoriskt värde, noga dokumenteras genom 
uppmätning, fotografering och beskrivning. 
 
Kommentarer: Se kommentarer hörande till 1. Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
 
17. Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsbostäder AB har inget att erinra angående ny detaljplan i kvarteret Växjö. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
18. Blekinge tekniska högskola 
Blekinge tekniska högskola har inga synpunkter. 
 
Kommentarer: Noteras 
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Yttranden från enskilda 
 
19. Martin Strandberg, fastigheten Växjö 13  
Som berörd sakägare i form av ägare till fastigheten Växjö 13 önskar vi framföra följande 
synpunkter.  
Vi är positiva till att kvarteret utvecklas och att staden förtätas. Att man ritat in en klart 
definierad innergård kringbyggd av bostäder/byggnader förstärker stadsmiljön på ett positivt 
sätt. 
 
Vi är dock tveksamma till att byggnaderna längs Regeringsgatan skall dras ut till tomtgränsen, 
byggnaderna kommer då att sticka ut från både vårt hus men även de husen i angränsande 
kvarter, vi ser hellre att man tar en bit från innergården för bibehålla djupet på byggnaden. Detta 
är mer en utseendefråga för vår del och en tanke, det vill säga inget vi kommer att fokusera på. 
 
Kommentarer: Ur stadsbildssynpunkt är det önskvärt att ny bebyggelse inom kvarteret följer 
kvartersstadens planmönster och ligger i gatulivet, detta lyfts till exempel fram i Bevarande- 
och utvecklingsplanen, se vidare i kommentar nedan. 
 
Vidare bedöms det som positivt för angränsande bebyggelse inom Växjö 13 att ny bebyggelse 
inom Växjö 11 placeras något förskjutet i förhållande till den befintliga bebyggelsen, då mindre 
del av den nya bebyggelsen hamnar mitt för den befintliga, se vidare i kommentar nedan. 
 
Viktigare för vår del är byggnadshöjden på den del av Växjö 11 som angränsar till vår fastighet 
Växjö 13. Vår bestämda åsikt är att angränsande byggnad inte skall överstiga byggnadshöjden 
som vi har på vår byggnad. Vi anser dock att byggnadshöjden kan trappas upp till föreslagen 
höjd ca 12 meter in på Växjö 11:as tomt. På så sätt får man en naturlig upptrappning av 
bebyggelsen. 
 
Kommentarer: För att minska påverkan på fastigheten Växjö 13 har följande förändringar av 
planförslaget gjorts mellan samråd och granskning och förtydligande illustrationer tagits fram: 

- Byggnadens högsta tillåtna höjd (vid möte med Växjö 13) har minskats från en högsta 
totalhöjd på 22,5 meter över nollplanet till en högsta nockhöjd på 21,5 meter över 
nollplanet.  

- Byggrätten på Växjö 11 har minskats vid mötet med Växjö 13 så att byggnadskroppen 
smalnas av på tredje och fjärde våningen, vilket inverkar positivt på ljusförhållandena. 
Mellan samråd och granskning har en solstudie tagits fram och fogats till planen.  

- Taklutningen har reglerats till mellan minst 20 grader och störst 70 grader mot gatan, 
vilket omöjliggör platta tak, vilket i sin tur minskar bebyggelsens volym. 

 
Påpekas ska också att ett bebyggande av Växjö 11 är i enlighet med kommunens nya 
översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04. Till 
översiktsplanen hör ett tematiskt tillägg rörande Karlshamns innerstad, en Bevarande- och 
utvecklingsplan. Planen avser underlätta ett bevarande och en utveckling av den värdefulla 
kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad. Innehållet berättar, tillsammans med 
värderingen av bebyggelsen, om vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt inom riksintresset, 
dess gator, kvarter och bebyggelse och vilka förändringar som är möjliga. Den ska bland annat 
fungera som ett underlag för Karlshamns kommun i arbetet med detaljplaner.  
 

Bevarande- och utvecklingsplanen pekar på att det inom såväl Växjö 3 som 11 är önskvärt att 
komplettera med bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt. I en stad har man anledning att räkna med 
en förtätning som kan medföra att nya byggnader placeras nära redan befintlig bebyggelse. De 
förändringar som ett genomförande av avsedd detaljplan innebär är förändringar som man som 
fastighetsägare och boende i en stad får anses behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär 
och förhållandena i omgivningen. De förändringar som planen möjliggör bedöms inte innebära 
betydande olägenheter för de boende i närområdet. 
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Vi har också den uppfattningen att man i de centrala delarna av en stad skall vara så flexibel 
som möjligt vid upprättande av en ny detaljplan. I centrum skall man kunna ha äldreboende, 
förskolor, vårdcentral, kontor, butiker, boende, skolor, hotell och så vidare. Här finns det 
möjlighet att redan nu vara förutseende att lägga till möjliga framtida verksamheter.  
 
Kommentarer: Detaljplanen tillät i samrådsskedet ändamålen bostäder och kontor (avser 
områden för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering) samt i 
bottenvåningen detaljhandel (handel med varor och tjänster).  
 
Kommunen instämmer i att det finns fördelar med en flexibel plan, dock måste platsen vara 
lämpligt för de verksamheter som planen tillåter. Ändamålet ”centrum” skulle kunna ersätta 
kontor och detaljhandel och därmed fortfarande tillåta dessa, samtidigt som en bredare 
användning också möjliggörs. Denna förändring görs inför granskningen. Fortfarande är 
huvudsyftet med planen bostadsändamål.  
 
Med ändamålet centrum menas all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt 
vara lätt att nå för många människor. Där ingår butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, 
teatrar, bank, kyrkor och andra typer av religiösa byggnader, föreningslokaler, 
samlingslokaler, restauranger, hotell med mera. Även hotell och vandrarhem som är avsedda 
för tillfällig övernattning ingår i ändamålet centrum, liksom service och vissa former av 
hälsovård som till exempel ungdomsmottagning och sjukgymnastik. Flertalet typer av sjukvård 
ingår dock inte i ändamålet centrum. Med begreppet vård följer ofta andra krav vad gäller 
utformning, omgivningspåverkan och miljö.  
 
En blandad bebyggelse där olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och service är 
integrerade med varandra ger intressanta och variationsrika miljöer. Funktionsblandning 
bidrar till att befolka gaturum, torg och platser och skapar därmed olika mötesplatser. Ett rikt 
socialt liv under merparten av dygnets timmar är viktigt för att skapa trygghet och det bidrar 
till mångfald och en levande miljö. En funktionsblandad bebyggelse kan även ge människor 
möjligheten att bo kvar i samma område hela livet. Funktionsblandning ger förutsättningar för 
korta avstånd mellan bostad, arbete och service – hållbara kommunikationer. 
 
Som avslutning undrar vi var parkeringarna till bilarna är placerade. 
 
Kommentarer: Av planbeskrivningen framgår att avsikten är att bygga ett parkeringsgarage 
inom fastigheten Växjö 11 med ett 40-tal platser, vilket skulle innebära ungefär 6 
parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för de tillkommande bostäderna. Mot bakgrund av 
planområdets centrala läge bedöms detta som tillräckligt. 
 
 
20. Amandus Bengtson, fastigheten Linköping 19 
Garagen på Hantverkaregatan har varit på samma plats väldigt länge. Dessa har därför stor 
betydelse för stadsbilden och utsikten från gatans grannars fönster. 
 
Mitt ursprungliga motstånd till de aviserade förändringarna består av att det grönområdet blir 
osynligt, från vårt fönster på Södra Fogdelyckegatan 48. Och det kommer förstöra utsikten 
kapitalt.  
 
Karlshamn bör därför behålla de skiftande nivåerna på byggnaderna samt ha kvar alla sina 
grönområden! Natur och grönområden är nödvändig för allas hälsa. 
 
Kommentarer: Med tanke på hur fastigheten Linköping 19 är belägen i förhållande till Växjö 3 
och 11, där ny bebyggelse planeras, så är det helt omöjligt att tillkommande bebyggelse, oavsett 
höjd, kan skymma den grönska i kvarteret Växjös inre som man ser från Linköping 19, se 
illustration nedan från samrådsskedet. Nytillkommande bebyggelse illustreras mörkt brun och 
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befintlig bebyggelse på fastigheten Växjö 12 ljust brun. Linköping 19 har markerats med en röd 
linje. Inför granskningen har förtydligande illustrationer/vyer tagits fram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Till kommunens nyligen antagna översiktsplan hör ett tematiskt tillägg, en Bevarande- och 
utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Denna har tagits fram med hjälp av kulturhistorisk 
expertis. Beträffande garagens värde så har de bedömts ha ett visst kulturhistoriskt värde, den 
lägsta klassificeringen i rapporten. I Bevarande- och utvecklingsplanen föreslås att de rivs för 
att ge plats åt ny bostadsbebyggelse. I samband med nu genomfört samråd har varken 
Länsstyrelsen i Blekinge län eller Blekinge Museum framfört några synpunkter på rivningen, 
dock ska en dokumentation göras före rivning. Att så sker kommer att kontrolleras i samband 
med rivningslov i den kontrollplan som upprättas då. Se vidare i kommentar nedan hörande till 
21. Signar N. Bengtsson. 
 
 
21. Signar N. Bengtson, fastigheten Linköping 19 
Garagen på Hantverkaregatan har stor betydelse för den del av stadsbilden som vi dagligen ser 
från våra fönster. För övrigt är det logiskt att det nyligen rivna kyrkorummet i hörnet 
Regeringsgatan/Norra Fogdelyckegatan ersätta av ett/flera bostadshus.  
 
Mitt huvudsakliga motstånd mot de aviserade förändringarna är att det nuvarande grönområdet i 
kvarteret Växjö blir osynligt, ur vår synpunkt. 
 
Karlshamn bör försöka bibehålla sina skiftande nivåer på husen i kvarteret och undvika befarad 
likriktning! 
 
Kommentarer: Av planbeskrivningen framgår att avsikten är att nytillkommande byggnader ska 
spegla sin tid och lägga ytterligare en årsring till stadens historia, dock med utgångspunkt i 
riksintresset för kulturmiljövård. Planförslaget möjliggör varierade byggnadshöjder. Se vidare i 
kommentarer ovan hörande till 20. Amandus Bengtson. 
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22. Ingrid Martin, fastigheten Linköping 19   
Jag är emot att garagen på Hantverkaregatan rivs, då garagen ger en tidstypisk bild. Vi njuter 
dagligen av denna stadsbild från våra fönster! 
Dessutom är jag negativt inställd till att grönområdet i kvarteret Växjö blir osynligt, ur vår 
synpunkt.  
 
I övrigt är det logiskt och klokt att gamla ”pingstkyrkans” tomt byggs upp till att bli fler 
bostäder. 
 
Kommentarer: Se ovan i kommentarer hörande till 20. Amandus Bengtson och 20. Signar N. 
Bengtson. 
 
 
23. Glenn Möllergren, boende kv. Borås  
Som nära berörd av planerna på nybyggnation på Växjö 11 vill jag härmed meddela mina 
synpunkter på planförslaget för Växjö 11. 
 
En blick på förslaget inger en känsla av att byggnadsnämnden inte har varit i kvarteret alls. 
Förslaget går nämligen ut på att låta den högsta höjden, 25 m, byggas på det högst belägna 
gatuavsnittet. Längre nedför backen N Fogdelyckegatan österut sjunker (!) den högsta tillåtna 
höjden. Skämtar nämnden? 
 
Det rimliga vore naturligtvis att anpassa höjden på den nya byggnaden till de hus som redan 
finns i kvarteret och i kvarteren runtomkring, och att den högst belägna huskroppen får vara 
något lägre än dem som står på en lägre gatunivå. Det känns lite märkligt att behöva inkomma 
med den här typen av absoluta självklarheter, men om inte nämnden orkar cykla bort ett par 
kvarter från Rådhuset så måste uppenbarligen vi som bor här tala om hur kvarteren ser ut.  
 
Kommentarer: Inför granskningen görs på Växjö 11 vissa justeringar av framtida byggnaders 
tillåtna höjd (0,5-1 meter lägre), utbredning och takutformning, se vidare i kommentarer 
hörande till 1. Länsstyrelsen i Blekinge län och 19. Martin Strandberg, fastigheten Växjö 13. 
 
I aktuell del av detaljplanen kommer dock samma princip för byggnadernas höjd finnas kvar. 
Avsikten är att få ut samma antal bostadsvåningar längs Norra Fogdelyckegatan och eftersom 
marken höjer sig mot väster och den höjdangivelse som finns i planen utgår ifrån nollplanet så 
blir det en högre tillåten höjd i området vid mötet mellan Norra Fogdelyckegatan och 
Regeringsgatan. Avsikten är att använda den nivåskillnad som finns mellan markens nivå inom 
Växjö 11 och omgivande gator till ett parkeringsgarage under bostäderna och gården.   
 
Nämnden talar i sin allmänna beskrivning om att "bevara 50-tals-karaktären". Jag ser oerhört 
mycket fram emot att höra nämnden berätta för kommuninvånarna exakt var i innerstaden man 
har påträffat 25 meter höga 50-talshus. Jag ser också fram emot att framtida realiseringar av den 
här planen också tar hänsyn till "50-tals-karaktären", eftersom fastighetsägaren, vid den enda 
estetiska åtgärd man hittills genomfört på det befintliga beståndet, gjorde exakt tvärtom, då man 
slet ut originalfönstren av trä och tryckte dit moderna lågprisvarianter, vilket fullständigt förtog 
intrycket av "50-tal" i kvarteret Växjö. Trots att det finns välbeprövade metoder för att renovera 
gamla fönster, trots att det fanns protester mot tilltaget. Kanske är det 2050-talet man menar. 
 
Kommentarer: Framtida bebyggelse ska inte ges någon 1950-talskaraktär, avsikten är att 
nytillkommande byggnader ska spegla sin tid och lägga ytterligare en årsring till stadens 
historia. 
 
Planen syftar dock även till att säkerställas befintlig bebyggelses 1950-talskaraktär på 
fastigheten Växjö 12. Byggnaderna har ett visst kulturhistoriskt värde, trots den förvanskning 
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fönsterbytena inneburit, och dess 1950-talskaraktär avses säkerställas i detaljplanen. Flera 
bestämmelser har införts för att undvika framtida förvanskning: takkupor får ej placeras mot 
gatan, byggnadernas huvudsakliga volym ska bibehållas och 1950-talskaraktären bevaras. 
 
Med begreppet 1950-talskaraktär menas att det som är kvar av dess ursprungliga karaktär, i 
utformning, färgsättning och detaljer, skall vårdas och bibehållas. Här kan bland annat nämnas 
de franska balkongernas smäckra räcken som är av stor betydelse för fasaduttrycket. 
Bestämmelserna innebär vidare att sadeltakets obrutna linje ska bibehållas mot gatan, men att 
det är möjligt med takkupor mot gården. Högsta tillåtna nockhöjd är i princip gällande höjder, 
planen begränsar nockhöjden till + 18,5 meter över angivet nollplan (grundkartans). Allt detta 
framgår av planbeskrivningen. 
 
Ett tips i all välmening skulle också kunna framföras. Om nämnden skulle göra sig omaket att 
komma bort en sväng till Växjö-kvarteret skulle ledamöterna kunna ta sig en titt på gaturummet. 
Idag ser det ut på följande vis: 
- Växjö har ungefär 50 parkeringsplatser, merparten upptagna. 
- Gatuavsnitten av Regeringsgatan, Norra Fogdelyckegatan, Hantverkargatan och Södra 
Fogdelyckegatan har parkeringar på ena eller båda sidor, vanligen upptagna. 
- Vissa bilister tycks betrakta Regeringsgatan som ett snabbare alternativ till Erik 
Dahlbergsvägen och susar gärna förbi i landsvägshastighet över korsningen med Norra 
Fogdelyckegatan. Denna gata mynnar genom en av stadens brantaste backar ut i Erik 
Dahlbergsvägen. Vintertid kan man ofta inte stanna tvärt (på grund av grus, is eller snö), och 
formellt gäller högerregeln, vilket inte respekteras av de uppenbarligen otroligt stressade bilister 
som kommer norrifrån på Regeringsgatan.  
- Trottoaren på östra sidan av Regeringsgatan är ganska bred, vilket har inbjudit cyklisterna till 
att helt enkelt överge det ibland hårt trafikerade gatuutrymmet, och istället susa fram på 
gångbanan. Med tanke på bilisternas uppträde så förstår jag cyklisterna, men det ställer till 
olägenheter och risker för gångtrafikanterna på samma avsnitt. 
 
Allt detta skulle kunna förbättras genom små förändringar, nu när det ändå ska planändras och 
byggas.  
Om man breddar gatuutrymmet något, flyttar "in" och smalnar av trottoaren någon meter på 
kvarteret Växjö, och tillåter parkering i båda färdriktningar längs Regeringsgatan på det aktuella 
gatuavsnittet (i likhet med vad man just gjort på ett avsnitt av Rådhusgatan), skulle åtminstone 
en del av det ökade bilinnehavet i den framtida bostadsbebyggelsen också få plats, trafiktempot 
skulle sjunka, och lockelsen i/behovet av att cykla på trottoaren minska. Uppoffringen skulle 
vara någon meter av det nya bostadskomplexet och en del av den långa häck som idag står 
utmed balkongerna på den södra halvan av kvarteret Växjö mot Regeringsgatan. Nämnden kan 
ju i alla fall fundera på saken. 
 
Kommentarer: I planbeskrivningen har trafik och parkering och frågor samhöriga med detta 
behandlats i den mån de rör det aktuella planområdet. Här finns en diskussion om den framtida 
utvecklingen av trafik- och parkeringssituationen i stadskärnan liksom en bedömning av 
parkeringsbehovet för nytillkommande bostäder och hur detta ska lösas inom planområdet. 
Boendeparkering ska ju i första hand ske på kvartersmark. Beträffande parkeringssituationen 
generellt sett i stadskärnan så är det så att en stor del av bostadskvarteren i centrum är 
planerade i en tid då bilägandet var betydligt mindre, vilket gör att boendeparkering till viss del 
måste tillgodoses även på gatumark. Däremot är det inte självklart att platsen ska finnas i 
direkt anslutning till bostaden. Gångavstånd på upp till 400 m bör accepteras. Se vidare i 
kommentarer hörande till 8. Miljöförbundet Blekinge Väst och i planbeskrivningen där 
frågorna behandlas. 
 
Frågor som enkelriktning är inget som regleras i en detaljplan. I sammanhanget kan nämnas att 
en enkelriktning av Regeringsgatan skulle möjliggöra dubbelsidig parkering, men det finns inte 
något sådant avsnitt på Rådhusgatan. Gångvägen skulle kunna breddas till 3,50 meter och 
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delas upp i 1,5 meter gångväg och 2 meter cykelväg, men då skulle man tvingas enkelrikta 
gatan. Detta är dock inte den typ av frågor som regleras i en detaljplan och gatorna runt 
kvarteret Växjö ingår inte heller i planområdet.  
 
 
24. Yvonne Danielsson, boende kv. Norrtälje  
Trevligt att det byggs!  
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
25. Maja Lena Olsson, Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4  
Vi motsätter oss byggnation av Växjö 3. Denna långa höga huskropp, som planeras utmed vår 
östra tomtgräns kommer att fullständigt ödelägga vår utemiljö. 
 
Vi har en tomt som inte är bredare än vårt hus är långt, 10-12 meter. En byggnation skulle 
innebära att hela vår utemiljö kommer att få en utsatt insyn. Dessutom ligger vår tomt/trädgård 
cirka en meter under gatunivån, vilket gör att vi kommer att uppleva en huskropp som är högra 
än den planerade, vilket i sin tur ger mindre ljus och kommer att upplevas som en mur. 
 
Kommentarer: För att minska påverkan på omkringliggande fastigheter/boende, men 
framförallt fastigheten Växjö 4, har följande förändringar av planförslaget gjorts mellan 
samråd och granskning och förtydligande illustrationer har tagits fram: 
 

- Byggnadens högsta tillåtna höjd har minskats från en högsta totalhöjd på 19,5 meter 
över nollplanet till en högsta nockhöjd på 16,0 meter över nollplanet. Nocken på 
bostadshuset på fastigheten Växjö 4 är belägen på ca 16,3 meter över nollplanet. 

- Byggrätten på Växjö 3 har minskats och en yta som ej får förses med byggnad lagts 
invid tomtgränsen mot Växjö 4. 

- Fasaden som vetter mot Växjö 4 har veckats så att fönster och balkonger riktas från 
bostadshuset på fastigheten Växjö 4. 

- Taklutningen har reglerats till mellan minst 20 grader och störst 70 grader mot gatan, 
vilket omöjliggör platta tak, vilket i sin tur minskar bebyggelsens volym. 

 
I sammanhanget kan också nämnas att den nya 
byggrätten på Växjö 3 är placerad i ett gynnsamt 
väderstreck, i öster, vilket gör att ljus- och 
solförhållanden inte påverkas nämnvärt negativt. 
Mellan samråd och granskning har en solstudie 
tagits fram och fogats till planhandlingarna.  
 
Påpekas ska också att ett bebyggande av Växjö 3 i 
enlighet med planförslaget är helt i enlighet med 
kommunens nya översiktsplan, Karlshamn 2030, 
antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04. Till 
översiktsplanen hör ett tematiskt tillägg rörande 
Karlshamns innerstad, en Bevarande- och 
utvecklingsplan. Planen avser underlätta ett 
bevarande och en utveckling av den värdefulla 
kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta 
innerstad. Innehållet berättar, tillsammans med 
värderingen av bebyggelsen, om vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt inom riksintresset, 
dess gator, kvarter och bebyggelse och vilka förändringar som är möjliga. Den ska bland annat 
fungera som ett underlag för Karlshamns kommun i arbetet med detaljplaner.  
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Ny bebyggelse inom kvarteret bör, enligt Bevarande- och utvecklingsplanen, följa 
kvartersstadens planmönster och ligga i gatuliv. Bevarande- och utvecklingsplanen pekar på att 
det inom såväl Växjö 3 som 11 är önskvärt att komplettera med bebyggelse ur stadsmiljö-
synpunkt. Se karta ovan hämtad ur Bevarande- och utvecklingsplanen. 
 
I en stad har man anledning att räkna med en förtätning som kan medföra att nya byggnader 
placeras nära redan befintlig bebyggelse. De förändringar som ett genomförande av avsedd 
detaljplan innebär är förändringar som man som fastighetsägare och boende i en stad får anses 
behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär och förhållandena i omgivningen. De 
förändringar som planen möjliggör bedöms inte innebära betydande olägenheter för de boende 
i närområdet. 
  
 
26.  Frida Emilsson, boende Växjö 13  
Jag tycker det är väldigt synd att parkeringen på Växjö 11 försvinner. Varför bygga mer 
bostäder, men det finns ingenstans att parkera. Man kommer inte överallt med kollektivtrafik, 
speciellt inte med barnvagn och hund. 
 
I och med att parkeringen försvinner kommer jag inte kunna behålla min bil och på grund av 
detta inte längre besöka mina föräldrar/vänner när som helst. 
 
Kommentarer: Se kommentarer hörande till 23. Glenn Möllergren, boende kv. Borås. 
 
   
27. Sophia Jeppsson, Jonas Jeppsson, Fredrik Olsson, Julia Olsson, 
fastigheten Växjö 5    
Vi har följande synpunkter: 
Vi motsätter oss byggnation av Växjö 3. Vi äger fastigheten Växjö 5 och den planerade 
byggnaden (Växjö 3) kommer att resa sig som en mur mot vår fastighet. Vår trädgård ligger 
under marknivån och om det byggs en så pass hög byggnad som nu planeras så kommer hela 
kvarteret att raseras. 
 
För ett antal år sedan förde vi själva en dialog om att vi ville bygga lägenheter mellan 
fastigheterna Växjö 4 och Växjö 5. Idag har vi bara inkörsmöjlighet för våra bilar där. Vår tanke 
var att vi skulle göra en inkörsport där till vår gård och ovanför porten skulle det byggas 
lägenheter. Vi fick inte bygga dessa lägenheter på grund av att de inte harmoniserade med 
närliggande fastigheter. Vi spenderade tusentals kronor på att ta fram ritningar men på grund av 
att vi kände oss motarbetade av dåvarande stadsarkitekten orkade vi inte fortsätta vår planerade 
byggnation. Vi har fortfarande ritningarna kvar och för oss väcker de dåliga minnen med tanke 
på de motargument som vi fick. Fasaden skulle vara som grannarnas, det burspråk som vi ville 
ha på utsidan fick ej byggas. Svaret vi fick var att det inte fanns några sådana burspråk i hela 
stadskärnan. Ett dåligt argument för oss eftersom rådhuset ny byggnation hade ett liknande 
burspråk. Det finns också fler hus i staden som hade liknande burspråk. 
 
Vad gäller Växjö 3 ritningsförslag så anser vi att det är alldeles för högt. Om det över 
huvudtaget ska byggas en fastighet bör det inte vara högre än Växjö 4, snarare lägre. Eftersom 
Södra Fogdelyckegatan faller neråt mot Hantverkargatan känns det helt fel att bygga en högre 
byggnad än Växjö 4, det kommer inte att smälta in i stadsbilden. Eftersom det också är ett platt 
tak som planeras så kommer byggnaden att uppfattas som en stor kloss, det är inget som vi 
tycker passar in i stadsbilden. I förslagen för alla byggnationerna så pratas det om att bevara den 
karaktäristiska stilen på kvarteret, det gör man inte genom att placera en sådan byggnad som 
Växjö 3 avser. I förslaget står det att bebyggelsens skala och volym anpassas till omgivande 
bebyggelser och det anser vi att det inte görs. 
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Idag har vi också stora problem med parkeringsmöjligheter i kvarteret. Hur har man tänkt att 
detta ska lösas, är det ett parkeringsgarage under huset? Att utöka med fler bostäder kommer 
även att belasta redan befintliga parkeringar.  
Det nämns också att det kommer att kunna inrymmas kontor och detaljhandel, vad innebär det 
mer konkret? Kommer det att bedrivas handel/kontor i byggnaden och vad kommer det att 
medföra för kvarteret i form av rörelse av folk, störande ljud med mera. 
 
Vi är också intresserade av att veta om det kommer att byggas balkonger åt något håll, är det 
mot Växjö 4 eller är de mot Hantverkargatan. 
 
Kommentarer: Ytan mellan Växjö 4 och 5 pekas i Bevarande- och utvecklingsplanen ut som en 
plats möjlig att komplettera med bebyggelse. Se vidare i kommentarer hörande till 1. 
Länsstyrelsen i Blekinge län, 19. Martin Strandberg, fastigheten Växjö 13, 23. Glenn 
Möllergren, boende kv. Borås och 25. Maja Lena Olsson och Hans Börje Bengtsson, fastigheten 
Växjö 4.  
 
 
28. Ingrid Ågård, boende kv. Borås 
Det är ej nödvändigt att placera den nya huskroppen på Regeringsgatan utskjutande i jämförelse 
med de byggnader på båda sidor längs Regeringsgatan, som har en indragen placering. I 
korsningen Regeringsgatan/Norra Fogdelyckegatan blir en utskjutande placering mycket 
dominerande. 
 
Kommentarer: Se kommentarer hörande till 19. Martin Strandberg, fastigheten Växjö 13, 25. 
Maja Lena Olsson och Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4 och 29. Berit Nilsson, boende 
kv. Norrtälje.  
 
    
29. Berit Nilsson, boende kv. Norrtälje 
Växjö 3  
Garagelängan som funnits sedan 1951 har ett stort kulturvärde och bör inte rivas utan skyddas 
och med varsamhet renoveras vid behov. Den är ovanlig i sin genre med sin låga långa 
sträckning. Garagebyggnaden tar inte ögonfånget i höjden, man ser de äldre husen, med mer 
kulturhistoriskt värde som ligger rundan hörnan och får gaturummet att bli mer dynamiskt.  
Byggnaden är inte anpassad till kvartersgränsen, utan en bredare trottoar, vilket det fanns en 
tanke med, då de byggdes. Den tidsepoken är viktig att bevara, och då inte bara bostadshusen. 
Det som är fint i stadsmiljön är den öppna gatumiljön som dyker upp oregelbundet. Det blir inte 
bara en passage som det annars blir om alla huskroppar trängs ut mot trottoaren. Det blir även 
en mötesplats. 
 
Längs Hantverkaregatan och även Södra Fogdelyckegatan består det av mestadels 1,5 till 2,5-
våningshus. Det finns en spänning/rörelse i siluetten längs västra sidan av Hantverkaregatan, 
olika takhöjder med olika tidsåldrar/stilar på husen och samtidigt anar man grönska med 
trädtoppar bakom. En del bostadshus längre söderut, t ex Hantverkaregatan-Rådhusgatan, som 
dock har en högre nockhöjd, Hantverkaregatan-Ronnebygatan, har man valt att inte följa 
kvartersgränsen. Det har även det inneburit en öppenhet i gatumiljön.  
 
Kommentarer: I Bevarande- och utvecklingsplanen, vilken tagits fram med hjälp av expertis 
inom kulturmiljöområdet, bedöms garagelängan på följande sätt. ”Välbevarad garagebyggnad 
från 1951 med visst kulturhistoriskt värde. Låg långsträckt komplementbyggnad som hör 
samman med hyreshusen i Växjö 12 från samma år. Placeringen är inte anpassad till 
rutnätsstaden. Fastigheten fick sin utsträckning redan 1720.” Ett visst kulturhistoriskt värde är 
den i rapporten lägsta klassificeringen. Den tredelade kulturhistoriska klassificeringen består 
av bebyggelse med särskilt högt kulturhistoriskt värde (blå klass), bebyggelse med högt 
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kulturhistorisk värde (grön klass) och bebyggelse med visst kulturhistoriskt värde (gul klass). Se 
också kommentarer hörande till 20. Amandus Bengtson. 
 
Från 1940-talet och fram till 1970-talet gjordes flera så kallade saneringsplaner. Dessa syftade 
till att rensa staden från förfallna och ineffektivt utnyttjade gathus, skapa fler bostäder inom 
staden samt riva ”belamrad” och ”gyttrig” gårdsbebyggelse och ersätta denna med enhetliga 
överdäckningar eller med grönska. Bilens intåg återspeglar sig även i stadsplanerna, vilket 
ledde till föreslagna och genomförda gatubreddningar, garage och parkeringsplatser på 
innergårdar samt hus med förgårdsmark mot gatan. Flera gällande detaljplaner inom 
rutnätsstaden Karlshamn är fortfarande så kallade saneringsplaner vilka inte värnar de 
kulturhistoriska värdena.  
 
Växjö 11 
Det är positivt att det byggs bostäder, jag är dock lite skeptisk till höjden av byggnader (5-vån). 
Jag tycker nybyggnation ska utföras i harmoni med befintlig omgivande bebyggelse. Längs 
gatuplan finns knappt högre hus än 3-vånings i Karlshamns innerstad. Är de högre utgör de en 
gemensam siluett i en stadsdel, till exempel Möllebacken och nyare Hinseblick. Man bör även 
tänka på nackdelen med tätare biltrafik i centrala delarna, om man bygger boende mer på höjden 
än vad som finns idag. Det medför ytterligare bilburna i centrum med krav på fler 
parkeringsplatser.  
 
Kommentar: Se kommentar hörande till 8. Miljöförbundet Blekinge Väst, 19. Martin 
Strandberg, fastigheten Växjö 13, 21. Signar N. Bengtson, fastigheten Linköping 19 och 23. 
Glenn Möllergren, boende kv. Borås. 
 
Att bygga en ny stadsdel utanför centrala delarna, ser jag som väldigt positivt, tänker då på 
Stationsområdet som kan bli en helt ny stadsdel. Med bra infrastruktur, bilparkeringar och 
gångbro över till hela Prästslätts-/Högadalsområdet, bygger man ut staden och gör det mer 
lättillgängligt, istället för att komprimera centrum. 
 
Kommentar: Kommunen instämmer i stationsområdets strategiska betydelse och arbetet med 
att planlägga ”Stationsstaden” har inletts. Men dessa två satsningar, ”Stationsstaden” och 
kvarteret Växjö, behöver inte utesluta varandra. Behovet av centralt boende är stort och 
kommunen ser mycket positivt på privata initiativ att bygga bostäder och förtäta i stadskärnan. 
Sett i ett hållbarhetsperspektiv är ett centralt boende, som i kv. Växjö eller Stationsstaden, 
mycket bra. Här finns närhet till centrala Karlshamns utbud av kommersiell och offentlig 
service, kultur och upplevelse. Lägena ger goda möjligheter för hållbara kommunikationer - 
gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik och är lokaliserade där det finns utbyggd god 
infrastruktur och även möjligheter till miljövänlig energi.  
 
    
30. Melissa Karlsson, boende Växjö 12    
Mer frågor än synpunkter: 

- Hyreshöjning för oss som redan bor här? Nej tack 
- Hur lång tid kommer det att ta? 
- Hur mycket kommer vi att störas? 
- Vad innebär nya trapphus? Och varför nya? 
- Fastigheten Växjö 3 blir nog superbra att göra lägenheter på/av. 
Så länge det inte byggs så högt att solen på innegården eller våra soltimmar på balkongen 
påverkas. 

 
Kommentar: Frågor som rör eventuella hyreshöjningar hänvisas till fastighetsägaren. Hur lång 
tid byggnationen kommer att ta är svårt att bedöma i dagsläget liksom graden av störning. En 
strävan bör dock vara att minimera såväl byggtiden som störningsgraden med hänsyn till 
boende i omgivningen.  
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Tankarna med nya trapphus är att sätta in hiss i de befintliga husen. Mellan samråd och 
granskning har en solstudie tagits fram och fogats till planhandlingarna.    
 
 

Sammanfattande bedömning  

I det fortsatta planarbetet gör stadsmiljöavdelningen bedömningen att, förutom vissa 
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och planhandlingarna 
kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.   
 
Plankarta: 
 Komplettera med en planbestämmelse om en taklutning mellan minst 20 grader och störst 70 

grader mot gatan. 
 Ändra planbestämmelsen om höjdbegränsningen till en nockhöjd istället för en totalhöjd. 
 Komplettera med en planbestämmelse om att den stora björken på Växjö 12 ska finnas kvar 

så länge den inte utgör en fara. 
 Låt planbestämmelsen om lägsta grundläggningsnivå utgå.  
 Kompletteras med en upplysning om att tomtindelningen är upphävd. 
 Komplettera med en planbestämmelse om minst ett öppningsbart fönster för utrymning mot 

gata, för ny bebyggelse. 
 Minska högsta tillåtna höjd på fastigheten Växjö 11 från en högsta totalhöjd på 22,0, 25,0 

respektive 22,5 meter över nollplanet till en högsta nockhöjd på 21,5, 24,5 respektive 21,5 
meter över nollplanet.  

 Minska byggrätten på Växjö 11 vid mötet med Växjö 13 så att byggnadskroppen smalnas av 
på tredje och fjärde våningen. 

 Ersätt ändamålen Kontor och Detaljhandel med ändamålet Centrum, så att en bredare 
användning möjliggörs. 

 Minska högsta tillåtna höjd på fastigheten Växjö 3 från en högsta totalhöjd på 19,5 meter 
över nollplanet till en högsta nockhöjd på 16,0 meter över nollplanet.  

 Minska byggrätten på Växjö 3 så att en yta som ej får bebyggas läggs vid tomtgränsen mot 
Växjö 4. 

 Reglera att fönster, balkonger och fasader mot Växjö 4 ska riktas från bostadshuset på 
fastigheten Växjö 4. 
 

Planbeskrivning: 
 Redogör för slutsatsen att planområdet inte påverkas vid framtida havsytehöjning.  
 Bilägg PM beträffande risken för ras och skred. 
 Komplettera med information och historiska kartor relevanta för bedömningen om 

verksamheter som kan ha förorsakat föroreningar funnits i området.  
 Komplettera med information om att befintliga va-ledningar kan behöva kompletteras och 

nya förbindelsepunkter förmedlas.  
 Komplettera med information om att nederbörd/dagvatten ska anslutas till dagvattennätet. I 

de fall dräneringsvattnet inte kan anslutas med självfall till dagvattennätet ska detta vatten 
pumpas dit. Dagvatten får inte tillföras spillvattennätet. 

 Komplettera med information om att åtgärder kring dagvattenhanteringen kan kräva en 
anmälan, enligt Miljöbalken, till tillsynsmyndigheten 

 Komplettera med information om att man i samband med trafikförändringar på 
Regeringsgatan bör studera möjligheterna att få in mer växtlighet längs med gatan.  

 Komplettera med information om tillgången till bredbandsnät. 
 Komplettera med information om att en dokumentation görs av garagebyggnaden före 

rivningen. 
 Komplettera med förtydligande illustrationer av tillkommande bebyggelses volymer. 
 Bilägg framtagen solstudie. 
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Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Följande bedöms ha kvarstående synpunkter avseende förhållanden som kan regleras i planen: 
 
 Martin Strandberg, fastigheten Växjö 13, avseende bebyggelsens (Växjö 11) placering och 

höjd samt tillåten användning inom planområdet. 
 Amandus Bengtson, fastigheten Linköping 19, beträffande att planen möjliggör att garagen 

(Växjö 3) rivs.  
 Signar N. Bengtson, fastigheten Linköping 19, beträffande att planen möjliggör att garagen 

(Växjö 3) rivs.  
 Ingrid Martin, fastigheten Linköping 19, beträffande att planen möjliggör att garagen 

(Växjö 3) rivs. 
 Glenn Möllergren, boende kv. Borås, avseende bebyggelsens (Växjö 11) placering och 

höjd.    
 Maja Lena Olsson, Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4, beträffande att planen 

möjliggör ny bebyggelse på Växjö 3. 
 Frida Emilsson, boende Växjö 13, beträffande att Växjö 11 får bebyggas.   
 Sophia Jeppsson, Jonas Jeppsson, Fredrik Olsson, Julia Olsson, fastigheten Växjö 5, 

beträffande att planen möjliggör ny bebyggelse på Växjö 3. 
 Ingrid Ågård, boende kv. Borås, avseende bebyggelsens (Växjö 11) placering.  
 Berit Nilsson, boende kv. Norrtälje, beträffande att planen möjliggör att garagen (Växjö 3) 

rivs, den nya bebyggelsens placering och bebyggelsens (Växjö 11) höjd. 
 Melissa Karlsson, boende Växjö 12, avseende solförhållandena på gården (Växjö 12).

     
 

Fortsatt planarbete 
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. När erforderliga 
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att 
ställa ut planen för granskning. Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till 
samrådsredogörelsen i samband med beslut om granskning den 20 april 2016. 
 
 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Jeanette Conradsson på 
stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med 
berörda kommunala tjänstemän. Revidering av ett felskrivet namn gjordes den 30 maj 2016. 
 
 
Karlshamn den 29 mars 2016 
 
 
 
Jeanette Conradsson  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 
 
 
 
 
 
 
 

  

-�181�-



Granskn ingshand l ing  •  U töka t  fö r fa rande                                    2016-03-29 ,  rev .  2016-05-30   
 

Samrådsredogöre lse  •  De ta l j p lan  fö r  Väx jö  3 ,  11  och  12 ,  Kar l shamn                                                            23

Sammanfattning av samrådsmöte tisdagen den 12 
januari 2016, kl. 17:30-18:30, Rådhussalen i Karlshamn 
 
Närvarande:  Emina Kovacic, Stadsarkitekt 
 Jeanette Conradsson, Planarkitekt 
   

7 åhörare 
 
Inledning:   Inbjudan till mötet har funnits i kungörelsen om samrådet, på hemsidan samt 

i brev (se under rubriken samrådsförfarandet). Under mötet upplystes om att 
synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen. 

 
Mötet:   Emina hälsade alla välkomna och inledde med att kort redogöra för 

detaljplaneprocessen och ärendehanteringen. Jeanette redogjorde därefter för 
detaljplanens bakgrund och innehåll. Efter föredraget öppnades det upp för 
allmän frågestund. Nedan följer ett kortfattat referat över vad som 
framfördes vid mötet. Kommentarer anges i kursiv stil. Anteckningarna gör 
inget anspråk på att vara heltäckande. 

 
Frågor och synpunkter  
 
Varför ska man tillåta mer än 3 våningar? 
 

Det finns ett socialt perspektiv, utnyttja platsen, samhällsnyttan, service i 
närheten, att ge förutsättningar för att erbjuda hiss i husen. 

 
Kommer trapphus att byggas utanför de befintliga husen? 
 

Byggrätt och övriga bestämmelser i planen reglerar möjligheterna. 
 
Vad menas med vertikalitet? 
 

Ett högrest hus, högresta fönster, ej horisontellt utbrett. 
 
Varför förlägger man inte huskroppen indragen när det är så före och efter på Regeringsgatan? 
 
 Inte önskvärt att göra så, det ger döda ”left over”-ytor och ytor för bilen. 
 
Inte bra att bilparkeringen försvinner! 
 
 Är önskvärt ur stadsmiljösynpunkt att kvarteret bebyggs. 
 
Hur kommer vindarna att utformas? 
 
 Detaljplanen styr att man t ex måste hålla sig i princip till befintliga höjder. 
 
Hur förhåller sig planen till riksintresset? 
 
 Vi bedömer att den är förenlig med riksintresset. 
 
Vid pennan 
 
Jeanette Conradsson 
Planarkitetkt 
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Detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Granskningsförfarandet 
Byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2016, § 79, att granskning skulle genomföras 
avseende rubricerat. Detaljplanen har varit föremål för granskning enligt plan- och bygglagen, 
PBL, 5:18 (2010:900). Granskningen genomfördes under perioden 2 – 23 maj 2016. 
Granskningshandlingarna fanns under granskningstiden tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, 
Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Karlshamn. Del av samrådsmaterialet har även 
funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida, www.karlshamn.se/planer.  
 
Underrättelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 29 april 2016. 
Planförslaget inklusive samrådsredogörelsen sändes fredagen den 29 april 2016 till 
Länsstyrelsen i Blekinge län och lantmäterimyndigheten med flera, se vidare i sändlistan. 
Underrättelse om granskning sändes den 29 april 2016 till kända sakägarna enligt 
fastighetsförteckning daterad den 8 december 2015, kontrollerad den 18 april 2016 och de 
kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, liksom hyresgästföreningen och 
de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som bedömts ha ett väsentligt intresse 
av förslaget. De som lämnat synpunkter under samrådet fick även del av plankartan och 
samrådsredogörelsen. 
 
 

Samråd om behovet av MKB 
EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och 
innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till 
om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och 
andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig.  
 
Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i oktober 
2015. Förslaget för aktuellt planärende var att ett genomförande av avsedd detaljplan inte 
bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap 
34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, därmed inte erfordras. Länsstyrelsen instämde i 
kommunens bedömning. Bakgrund och motiv till kommunens ställningstagande framgår av 
”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”.  
 
 

Inkomna yttranden under granskningstiden 
I samband med granskningen inkom totalt 21 yttranden, de kursiva i listan nedan inkom efter 
granskningstidens slut. Samtliga yttranden sammanfattas här i granskningsutlåtandet och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen.  
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Yttranden från myndigheter, organisationer,    
föreningar och sammanslutningar   Ankomstdatum
      
1. Länsstyrelsen i Blekinge län   2016-05-12  
2. Lantmäteriet     2016-05-03  
3. Kommunstyrelsen    2016-05-18 
4. Omsorgsnämnden    2016-05-16 
5. Socialnämnden    2016-06-02 
6. Tekniska nämnden    2016-06-01 
7. Fritidsnämnden    2016-05-23 
8. Räddningstjänsten Västra Blekinge   2016-05-19 
9. Västblekinge Miljö AB    2016-05-04 
10. Karlshamn Energi    2016-05-19 
11. Svenska Kraftnät    2016-05-20 
12. Karlshamnsbostäder AB    2016-05-02 
 
 
Yttranden från enskilda    Ankomstdatum 
     
13. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1  2016-05-15 
14. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1,  

Glenn Möllergren boende Borås 2, Sara Månsson Möllergren,  
fastigheten Borås 2     2016-05-27 

15. Glenn Möllergren boende Borås 2   2016-05-27 
16. Maja Lena Olsson, Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4 2016-05-16 
17. Sophia Jeppsson, Jonas Jeppsson, Fredrik Olsson,  

Julia Olsson, fastigheten Växjö 5   2016-05-22 
18. Ingrid Ågård, Sebastian Hoggard, boende kv. Borås  2016-05-21 
19. Towe Olsson, boende Växjö 12   2016-05-02 
20. Erik Kostkevicius, boende Växjö 12   2016-05-24 
21. Andreas Djember    2016-05-07 

   
 
 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och sammanslutningar 
 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsens synpunkter och råd  
Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen. Länsstyrelsen har tidigare lämnat 
synpunkter på planförslaget och kommunen har tillgodosett och noterat dem i handlingarna. 
Länsstyrelsen har därmed inget ytterligare att erinra.  
 
Kommentarer: Noteras. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL  
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och 
bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitets-
normer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 
Kommentarer: Noteras. 
 
 

-�184�-



Granskn ingshand l ing  •  U töka t  fö r fa rande                                                            2016-06-08   
 

Granskn ingsut lå tande •  Deta l j p lan  fö r  Väx jö  3 ,  11  och  12 ,  Kar l shamn                                                          3

2. Lantmäteriet  
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentarer: Noteras. 
 

 
3. Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra. 
 
Kommentarer: Noteras. 
 
Föreslagen detaljplan möjliggör uppförande av ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 
3 och 11 samt komplettering av befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar 
samt nya trapphus. På så sätt kan nya bostäder skapas i attraktivt centralt läge. Förslaget 
uppfyller också sju av de åtta ledorden för hållbar utveckling enligt översiktsplanen. Detta är 
positivt.  
 
Kommunen som fastighetsägare bedöms inte påverkas, förutom att avtal om fastighetsreglering 
kommer att tecknas med fastighetsägaren till Växjö 3 avseende överföring/försäljning av ca 10 
kvm av den kommunägda fastigheten Karlshamn 2:1 till fastigheten Växjö 3. I samband med 
detta kommer även rättigheten till x-området att säkerställas. 
 
Kommentarer: Informationen läggs till i planbeskrivningen inför antagande. 
 
 
4. Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden har inget att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan för 
fastigheterna Växjö 3, 11 och 12. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
5. Socialnämnden (yttrandet inkom efter granskningstidens slut) 
Socialnämnden har inte något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan för 
fastigheterna Växjö 3, 11 och 12. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
6. Tekniska nämnden (yttrandet inkom efter granskningstidens slut) 
Trafikenheten, gatuenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
7. Fritidsnämnden 
Fritidsnämnden har inga synpunkter. 
 
Kommentarer: Noteras 
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8. Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Räddningstjänsten har tagit del av förslag till detaljplan för fastigheterna Växjö 3,11 och 12 och 
har inget att erinra på planen. Då krav och regler kring brandskydd och utrymning förändras 
över tiden kommer specifika krav hanteras i samband med respektive bygglov. 
 
Kommentarer: Noteras. 
 
 
9. Västblekinge Miljö AB 
Västblekinge Miljö AB har inga invändningar mot de aktuella planerna. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
10. Karlshamn Energi 
Karlshamn Energi har inga ytterligare synpunkter på förslaget. 
 
Kommentarer: Noteras. 
 
 
11. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
12. Karlshamnsbostäder AB 
Karlshamnsbostäder AB har inga synpunkter i frågan. 
 
Kommentarer: Noteras 
 
 
 

Yttranden från enskilda 
 
13. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1  
Vi bor på och är ägare till fastigheten Borås 1, Regeringsgatan 101 och har följande synpunkt på 
förslaget till ny detaljplan i kvarteret Växjö. De helt nya byggnaderna som planeras för i 
kvarteret Växjös nordvästra del och vetter mot Regeringsgatan/Norra Fogdelyckegatan (där 
pingstkyrkan låg) är för höga. I förslaget är de markant högre än omkringliggande bebyggelse 
och högre än vad gamla pingstkyrkan var. Detta kommer att se oproportionerligt ut och bryta 
kvarterskänslan i området. Vår fastighet och andra intilliggande fastigheter kommer att berövas 
ljus och rymd på ett högst påtagligt sätt. 
 
Gatubilden i korsningen Norra Fogdelyckegatan/Regeringsgatan med hus från flera tidsepoker, 
vyn från den karaktäristiska ”Brembergs backe” med mera kommer att förändras radikalt med 
ett högt hus vid det ena av de fyra kvartershörnen i korsningen. Flera av de fastigheter som 
ligger direkt vid och i närheten av korsningen bidrar till att skänka karaktär åt området och 
dessa fastigheter kommer att domineras totalt av huset som eventuellt byggs i kvarteret Växjös 
nordvästligaste del om inte höjden på detta sänks. Ingen annanstans i kvartersstaden finns bra 
exempel på hus över 2-3 våningar som inte sticker ut som kolosser. 
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För att ekonomin i en nybyggnation ska bli rimlig skulle det gå att bygga något högre i andra 
delar av kvarteret Växjö där omkringliggande fastigheter påverkas mindre. Till exempel längre 
ner längs Norra Fogdelyckegatan där marknivån är lägre. 
 
Då pingstkyrkan fanns kvar i området var det i den allra nordligaste delen av kvarteret en 
mindre, öppen plats där kyrkobesökarna ofta samlades. Detta var en liten öppen plats i en annars 
ganska tät del av staden. Att till exempel bygga med andra typer av vinklar än 90 grader i 
kvartershörnen skulle ge en viss känsla av rymd. Kvarteret Växjös nordvästra hörn är ett 
lysande exempel på detta. Det handlar inte om många meter för att åstadkomma detta och den 
plats som uppkommer skulle med fördel kunna möbleras med några utebänkar och någon form 
av grönska vilket saknas i gatubilden i den aktuella delen av staden. 
 
Vårt yrkande är att: 
-bebyggelsen i kvarteret Växjös nordvästra del mot Regeringsgatan och Norra Fogdelyckegatan 
inte någonstans tillåts överstiga höjden på de befintliga husen längs Regeringsgatan i kvarteren 
Växjö och Trädgården. 
 
-Vi vill även påpeka behovet av parkeringsplatser i området som sannolikt kommer påverkas 
radikalt av nybyggnationen. Nuvarande tillfälliga P-plats i kvarteret Växjö nyttjas fullt ut och då 
både garage och denna försvinner måste dessa ersättas för att trafikmiljön inte ska försämras 
radikalt. 
 
-Vi vill uppmana till en alternativ lösning än ett 90 graders hörn i korsningen Norra 
Fogdelyckegatan/Regeringsgatan där ett miniatyrtorg/en miniatyrpark med fördel skulle kunna 
skapas. 
 
Kommentar: För att minska påverkan på fastigheten Borås 1 med flera minskas högsta tillåten 
totalhöjd i meter över nollplanet från 24,5 meter till 21,5 respektive 22,5 meter. Detta innebär 
att en del av byggrätten invid Norra Fogdelyckegatan/Regeringsgatan blir en våning lägre 
jämfört med granskningenskedet, men att själva hörnan tillåts sticka upp en meter, för att ge 
möjlighet att markera hörnan. Se uppdaterad principsektion nedan.  
 

 
 
Ett bebyggande av Växjö 11 är i enlighet med kommunens nya översiktsplan, Karlshamn 2030, 
antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04. Till översiktsplanen hör ett tematiskt tillägg 
rörande Karlshamns innerstad, en Bevarande- och utvecklingsplan. Denna avser underlätta ett 
bevarande och en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta 
innerstad. Innehållet berättar, tillsammans med värderingen av bebyggelsen, om vad som är 
viktigt från kulturmiljösynpunkt inom riksintresset, dess gator, kvarter och bebyggelse och vilka 
förändringar som är möjliga. Den ska bland annat fungera som ett underlag för Karlshamns 
kommun i arbetet med detaljplaner. I sammanhanget ska påpekas att Länsstyrelsen, vars 
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uppgift är att bevaka att riksintressen tillgodoses, under granskningen inte hade något att 
erinra mot förslaget till ny detaljplan. 
 
Avsikten är att nytillkommande byggnader ska spegla sin tid och lägga ytterligare en årsring till 
stadens historia, dock med utgångspunkt i riksintresset för kulturmiljövård. Två för Karlshamn 
karaktäristiska särdrag, som ska bilda utgångspunkt även vid utformningen av nytillkommande 
bebyggelse, är den uttalade vertikaliteten och den särskilda omsorg som hörnutformningar 
historiskt sett har ägnats. För samtliga nytillkommande byggrätter anger planen att 
fasadutformningen ska betona vertikalitet samt, i förekommande fall, att byggnadens 
hörnutformning ska ägnas särskild omsorg. Mot denna bakgrund ges en något högre byggrätt i 
hörnan invid Norra Fogdelyckegatan/Regeringsgatan. Med en betonad vertikalitet avses till 
exempel ett högrest hus med högresta fönster, inte horisontellt utbrett. De nya inslagen i 
stadsbilden ska ha en så medveten utformning att de stärker Karlshamns kulturhistoriskt 
värdefulla särdrag utan att för den skull ge avkall på att vara ett utslag av vår tid eller att 
underordna sig den befintliga arkitekturen.  
 
Kommunens bedömning är att det är välgörande för gatuavsnittet utmed Regeringsgatan att den 
nya bebyggelsen kommer att innebära en viss variation i hushöjden jämfört med omgivande 
höjdmässigt monotona bebyggelse. Den nya detaljplanen reglerar dessutom att det inte kan bli 
platta tak på tillkommande bebyggelse. Taklutningen är reglerad till mellan 20 och 70 grader 
mot gatan och ett lutande takfall minskar byggnadens upplevda volym. Mot denna bakgrund har 
det bedömts som möjligt och lämpligt med en något högre nytillkommande bebyggelse än en 
trevåningsskala. Se vidare i kommentar hörande till 14. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, 
fastigheten Borås 1, Glenn Möllergren boende Borås 2, Sara Månsson Möllergren, fastigheten 
Borås 2. 
 
Bevarande- och utvecklingsplanen pekar på att det inom Växjö 11 är önskvärt att komplettera 
med bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt. Ny bebyggelse inom kvarteret bör, enligt Bevarande- 
och utvecklingsplanen, följa kvartersstadens planmönster och ligga i gatulivet. Att skapa plats 
för ett torg/en park i det nordvästra hörnet av kvarteret bedöms inte som önskvärt i denna del 
av staden. Dock reglerar detaljplanen att en hörnavskärning ska finnas i bottenplanet, detta har 
tydliggjorts på principsektionen, se s. 5. I korningen är det stora nivåskillnader mellan markens 
nivå inom Växjö 11 och omgivande gator. Avsikten är att använda nivåskillnaden till ett 
parkeringsgarage under bostäderna och gården.  
 
I en stad har man anledning att räkna med en förtätning som kan medföra att nya byggnader 
placeras nära redan befintlig bebyggelse. De förändringar som ett genomförande av avsedd 
detaljplan innebär är förändringar som man som fastighetsägare och boende i en stad får anses 
behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär och förhållandena i omgivningen. De 
förändringar som planen möjliggör bedöms inte innebära betydande olägenheter för de boende 
i närområdet. Den nya byggnationen är i förhållande till kvarteret Borås placerad i ett 
gynnsamt väderstreck sett ur sol- och ljusförhållanden, se vidare i framtagen solstudie.  
 
I planbeskrivningen har trafik och parkering och frågor samhöriga med detta behandlats i den 
mån de rör det aktuella planområdet. Här finns en diskussion om den framtida utvecklingen av 
trafik- och parkeringssituationen i stadskärnan liksom en bedömning av parkeringsbehovet för 
nytillkommande bostäder och hur detta ska lösas inom planområdet. Boendeparkering ska ju i 
första hand ske på kvartersmark. Beträffande parkeringssituationen generellt sett i stadskärnan 
så är det så att en stor del av bostadskvarteren i centrum är planerade i en tid då bilägandet var 
betydligt mindre, vilket gör att boendeparkering till viss del måste tillgodoses även på 
gatumark. Däremot är det inte självklart att platsen ska finnas i direkt anslutning till bostaden. 
Gångavstånd på upp till 400 meter bör accepteras. Se vidare i planbeskrivningen där frågorna 
behandlas och det bland annat framgår att avsikten är att bygga ett parkeringsgarage inom 
fastigheten Växjö 11 med ett 40-tal platser. Detta innebär ungefär 7 parkeringsplatser/1 000 m2 
våningsyta för de tillkommande bostäderna vid ett maximalt utnyttjande av detaljplanen. Mot 
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bakgrund av planområdets centrala läge bedöms detta som tillräckligt. Se även kommentar 
hörande till 15. Glenn Möllergren, boende kv. Borås. 
 
 
14. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1, Glenn 
Möllergren boende Borås 2, Sara Månsson Möllergren, fastigheten  
Borås 2 (yttrandet inkom efter granskningstidens slut) 
Vi, de fyra närmsta berörda grannarna/fastighetsägarna, är eniga om vår kritik i den del av 
planförslaget som ligger närmast våra fastigheter. 
 
Vi kan inte förstå varför nämnden vill bygga ett betydligt högre hus just på denna enda plats, då 
det inte längs hela Regeringsgatan finns en enda byggnad som når så högt. Vi vill se en 
detaljplan som anger maximal höjd till samma nivå som alla omgivande byggnader, och 
avstyrker alltså liggande förslag. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att bebyggelsens skala och volym är anpassad till 
omgivande bebyggelse på ett lämpligt sätt. En viss höjdmässig variation i stadsbebyggelsen 
verkar positivt på helhetsintrycket. Den tidigare byggnaden på platsen hade en nockhöjd minst 
på samma nivå som de högsta omgivande byggnaderna, därtill fanns en skorsten som var 
ytterligare något högre än nocken, se bild nedan. Se vidare i kommentarer ovan hörande till 13. 
Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1. 
 

 
 
 
15. Glenn Möllergren, boende kv. Borås (yttrandet inkom efter 
granskningstidens slut)  
Som en av fastighetsägarna som närmast berörs av förslaget till ny detaljplan vill jag yttra 
följande gällande parkeringssituationen:  
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Inne på Växjö finns idag en hyrparkering med runt 50 platser. Den kommer, om planen går 
igenom, att ersättas med 40 platser i garage. Dessa 40 platser beräknas av nämnden räcka till de 
boende i de bostadshus som förväntas byggas i kvarteret. 
 
Nettoeffekten av planförslaget är alltså en förlust på omkring 50 parkeringsplatser. 
 
Jag förstår, och sympatiserar med, nämndens långsiktiga mål/vision om att biltrafiken i centrala 
Karlshamn liksom i samhället i stort ska minska. Men den minskningen torde vara svår att 
avläsa i bilinnehav. Om människor använder sina bilar mindre, men ändå fortsätter inneha dem, 
kommer den totala parkeringsbördan istället att öka. 
 
Som lekman har jag inga kvalificerade förslag på hur man istället ska hantera behovet av 
parkeringsplatser. Men jag hänvisar till mitt yttrande från i vintras, med förslaget om att tillåta 
parkering på båda sidor av Regeringsgatan, vilket också skulle kunna ha den mycket positiva 
effekten att bilisternas inställning till detta gatuavsnitt som genomfartsled skulle kunna 
förändras. Hastigheterna är helt annorlunda på de avsnitt längre söderut där det är trångt att ta 
sig fram. 
 
Kommentarer: För att möjliggöra dubbelsidig parkering måste gatan enkelriktas. Den 
förtydligande effekt som en enkelriktning har leder i regel till högre färdhastighet, framförallt 
för en gata som Regeringsgatan som har en begränsad mötesbredd kring 5 meter. 
Enkelriktningen får även effekter för tillgängligheten till andra gator i rutnätsstaden som redan 
är begränsad genom befintligt system av enkelriktade gator. Enkelriktning är inget som regleras 
i en detaljplan. Se även kommentarer ovan hörande till 13. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, 
fastigheten Borås 1. 
 
För övrigt har jag också synpunkter på den maximalt tillåtna höjden på de högsta byggnaderna i 
Växjöplanen (se gemensamt yttrande från oss på Regeringsgatan 99 och 101). Det är 
välkommet att nämnden har tagit till sig dessa synpunkter från det första yttrandet, men 
beklagligt att man framhärdar i ett svårbegripligt undantagstillstånd just i detta avsnitt. 
 
Nämndens argument kan reduceras till två. För det första att det skulle bli en livfullare och 
mindre monoton gatubild om en byggnad fick "sticka upp". Det kan nog vara så - men samma 
effekt uppnås ju om man istället sänker någon byggnad. Argument om "monotoni" är ju överlag 
svåra att ta på allvar då vartenda nybygge är brutalt monotont - se exempelvis Norreport 
förskola eller Regeringsgatan 77. Men om det är viktigt att bryta monotonin så ser jag fram 
emot nämndens behandling av framtida bygglov, för fastighetsägaren Pribo har hittills bara 
genomfört en synlig förändring av sitt nuvarande innehav, och denna förändring stärkte 
monotonin högst avsevärt. 
 
För det andra vill man säkerställa att markägaren kan få ekonomi i sitt byggande. Detta 
argument är oroväckande. En fastighetsägares vinstnivåer kan inte få ha företräde framför 
karlshamnsbornas gemensamma intresse av en välbevarad stadsmiljö. Om man köper tomtmark 
i en stadsdel där husen är tre våningar höga förutsätter jag att man har räknat på detta. Om Pribo 
har köpt marken på spekulationen att kommunen skulle tillåta sex våningar - då får nog Pribo 
stå ut med att tjäna lite mindre pengar. 
 
Kommentarer: Fastighetsägarens ekonomi har inte varit styrande för utformningen av 
detaljplanen. Att möjliggöra nyproduktion av bostäder i centrala Karlshamn är inte enbart ett 
enskilt intresse utan även ett starkt kommunalt och allmänt intresse. Behovet av centralt boende 
är stort och kommunen ser mycket positivt på privata initiativ att bygga bostäder och förtäta i 
stadskärnan. Sett i ett hållbarhetsperspektiv är ett centralt boende, som i kvarteret Växjö, 
mycket bra. Här finns närhet till centrala Karlshamns utbud av kommersiell och offentlig 
service, kultur och upplevelse. Läget ger goda möjligheter till hållbara kommunikationer - 

-�190�-



Granskn ingshand l ing  •  U töka t  fö r fa rande                                                            2016-06-08   
 

Granskn ingsut lå tande •  Deta l j p lan  fö r  Väx jö  3 ,  11  och  12 ,  Kar l shamn                                                          9

gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik och det finns utbyggd god infrastruktur och även 
möjlighet till miljövänlig energi.   
 
En detaljplaneläggning är en process där många aspekter ska vägas samman. Bland annat så 
ges berörda möjlighet till insyn och påverkan och i det aktuella planärendet har de synpunkter 
närboende framfört definitivt påverkat den slutliga utformningen av detaljplanen.  
 
Förutom planens syfte om att möjliggöra ny bebyggelse inom Växjö 3 och 11 så avser planen 
även syfta till att säkerställas befintlig bebyggelses 1950-talskaraktär på fastigheten Växjö 12. 
Byggnaderna har ett visst kulturhistoriskt värde, trots den förvanskning fönsterbytena inneburit. 
Flera bestämmelser har införts för att undvika framtida förvanskning; takkupor får inte 
placeras mot gatan, byggnadernas volym ska i huvudsak bibehållas och 1950-talskaraktären 
bevaras. Med begreppet 1950-talskaraktär menas att det som är kvar av dess ursprungliga 
karaktär, i utformning, färgsättning och detaljer, ska vårdas och bibehållas. Här kan bland 
annat nämnas de franska balkongernas smäckra räcken som är av stor betydelse för 
fasaduttrycket. Bestämmelserna innebär vidare att sadeltakets obrutna linje ska bibehållas mot 
gatan, men att det är möjligt med takkupor mot gården. Högsta tillåtna nockhöjd är i princip 
gällande höjder, planen begränsar nockhöjden till + 18,5 meter över angivet nollplan 
(grundkartans). Allt detta framgår av planbeskrivningen. Vid framtida bygglovsprövningar 
inom den aktuella fastigheten kommer dessa att prövas mot gällande planbestämmelser. 
 
Se även kommentarer ovan hörande till 13. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten 
Borås 1 och 14. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1, Glenn Möllergren 
boende Borås 2, Sara Månsson Möllergren, fastigheten Borås 2. 
 
 
16. Maja Lena Olsson, Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4  
Vi motsätter oss byggnation av Växjö 3, men om det byggs kräver vi att den tilltänkta 
byggnationen inte kommer närmare vår gemensamma tomtgräns än 4 m. Du kan ju idag inte 
uppföra till exempel ett lusthus närmare tomtgränsen än 4 meter utan grannens medgivande. 
 
Kommentarer: I det här fallet avser detaljplanen reglera att byggnad får placeras närmare än 
4,5 meter, vilket i vissa fall kräver grannens medgivande i bygglovsammanhang. För att minska 
påverkan på fastigheten Växjö 4, har betydande förändringar av planförslaget gjorts mellan 
samråd och granskning, se vidare i upprättad samrådsredogörelse samt även nedan i 
kommentar hörande till 17. Sophia Jeppsson, Jonas Jeppsson, Fredrik Olsson, Julia Olsson, 
fastigheten Växjö 5. 
 
Påpekas ska också att ett bebyggande av Växjö 3 enligt planförslaget är helt i enlighet med 
kommunens nya översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04. 
Till översiktsplanen hör ett tematiskt tillägg rörande Karlshamns innerstad, en Bevarande- och 
utvecklingsplan. Planen avser underlätta ett bevarande och en utveckling av den värdefulla 
kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad. Innehållet berättar, tillsammans med 
värderingen av bebyggelsen, om vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt inom riksintresset, 
dess gator, kvarter och bebyggelse och vilka förändringar som är möjliga. Den ska bland annat 
fungera som ett underlag för Karlshamns kommun i arbetet med detaljplaner.  
 

Ny bebyggelse inom kvarteret bör, enligt Bevarande- och utvecklingsplanen, följa kvarters-
stadens planmönster och ligga i gatuliv. Bevarande- och utvecklingsplanen pekar på att det 
inom Växjö 3 är önskvärt att komplettera med bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt.  
 
I en stad har man anledning att räkna med en förtätning som kan medföra att nya byggnader 
placeras nära redan befintlig bebyggelse. De förändringar som ett genomförande av avsedd 
detaljplan innebär är förändringar som man som fastighetsägare och boende i en stad får anses 
behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär och förhållandena i omgivningen. De 
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förändringar som planen möjliggör bedöms inte innebära betydande olägenheter för de boende 
i närområdet. 
 
Vi har idag en stor ståtlig björk som står mycket nära tomtgränsen, denna behöver säkert 4 
meter för att klara sig. Vi citerar från planförslaget ang. björken på Växjö 12: 
 
"Trädet fyller flera viktiga funktioner bland annat genom att sänka lufttemperaturen och ta upp 
vatten som annars skulle bli dagvatten samtidigt som den gynnar biologisk mångfald och bidrar 
med miljöinslag som många människor uppfattar positivt". 
 
Vid en eventuell byggnation av Växjö 3 befarar vi risk för sättningar i vår fastighet Växjö 4. 
 
Kommentarer: Jordabalkens tredje kapitel om 
”Rättsförhållanden mellan grannar” reglerar 
dessa förhållanden. I korthet kan man med 
utgångspunkt i detta kapitel konstatera att, 
ägaren till fastighet Växjö 3 ska vid grävning 
eller liknande arbete vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att förhindra att det kan uppstå 
skador på grannfastigheten. I gengäld kan 
densamma, med rätten på sin sida, kräva att 
samtliga grenar och rötter som tränger in på 
dennes fastighet ska avlägsnas.  
 
Björken står precis vid fastighetsgränsen och 
har idag grenar in över Växjö 3 och kanske 
även rötter som sträcker sig in under nuvarande 
garagebyggnad i ett förankrande och 
stabiliserande syfte snarare än vatten- och 
näringssökande. 
 
 
17. Sophia Jeppsson, Jonas Jeppsson, Fredrik Olsson, Julia Olsson, 
fastigheten Växjö 5  
   
Vi anser fortfarande att höjden på Växjö 3 är alldeles för högt och bör justeras. 
 
Avståndet mellan Växjö 3 och Växjö 4 kommer att vara 170 cm mellan tomtgräns. Tidigare 
har det alltid varit 400 cm som gäller från tomtgräns. Vi tycker det är mycket märkligt att ett 
så pass stort hus hamnar så nära ett annat utan grannars godkännande. 
 
Vi ifrågasätter att balkongerna ligger in mot Växjö 4 och Växjö 5. Balkongerna borde vara åt 
andra hållet (mot Hantverkaregatan). 
 
Kommentarer: Höjden på den byggrätt som föreslås inom Växjö 3 är i granskningshandlingen i 
enlighet med den höjd ni efterfrågade under samrådet ”Om det överhuvudtaget ska byggas en 
fastighet bör det inte vara högre än Växjö 4, snarare lägre.”  
 
Byggnadens högsta tillåtna höjd minskades mellan samråd och granskning i enlighet med detta 
önskemål från en högsta totalhöjd på 19,5 meter över nollplanet till en högsta nockhöjd på 16,0 
meter över nollplanet. Nocken på bostadshuset på fastigheten Växjö 4 är belägen på cirka 16,3 
meter över nollplanet. Den nya byggnationen är i förhållande till fastigheten Växjö 4 och 5 
placerad i ett gynnsamt väderstreck sett ur sol- och ljusförhållanden, se vidare i framtagen 
solstudie. 
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Att styra placeringen av balkonger till Hantverkaregatan (östsidan) bedöms inte som önskvärt 
eller lämpligt med hänsyn till buller- och solförhållanden. Se även kommentarer hörande till 16. 
Maja Lena Olsson och Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4. 
 
Felaktiga handlingar (Bild över kvarteret) 
I den bifogade bilden som skickats ut så har man digitalt tagit bort två av våra byggnader 
(gårdshus och lusthus). Det känns mycket märkligt att man gjort detta, som bilden nu visar 
ser det ut som ett stort öppet grönområde, men där står i verkligheten våra byggnader. Vi 
förväntar oss en återkoppling på den manipulerade bilden, då den vilseleder de som tittar på 
den. 
 
Det träd som visas på bilden är också vilseledande. Vi har fyra stora träd på vår tomt och det 
träd som visas finns inte på den platsen där det är inritat. Vi undrar också var Växjö 4:s björk 
tagit vägen, den finns inte med på bilden. 
 
Kommentarer: Som underlag när man ritar en detaljplan (plankartan) ska det finnas en 
ändamålsenlig karta, en grundkarta, med aktuell information om rådande förhållanden. En 
sådan finns i aktuellt ärende och på denna redovisas samtliga byggnader inom fastigheten 
Växjö 5. Träd ingår normalt inte i det som mäts in och redovisas på en grundkarta, om det inte 
finns särskilda skäl.  
 
Vid sidan om den juridiskt bindande plankartan ska det till en detaljplan finnas en 
planbeskrivning, vilken har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. I 
vissa planärenden är det bra att i planbeskrivningen redovisa illustrationsmaterial för att 
underlätta förståelsen av planen. I aktuellt ärende innehåller planbeskrivningen vyer och 
sektioner som redovisar den bebyggelse som detaljplanen medger i form av volymer. När det 
gäller vyerna så är detta en modell som byggts upp där fokus framförallt lagts på de 
tillkommande volymerna, men där omgivningen också tagits med till viss del och framför allt 
den bebyggelse man ser från omgivande gator. Det är alltså inte så att några byggnader eller 
träd tagits bort och vyerna gör på inget sätt anspråk på att vara en exakt återgivning av 
verkligheten. Tittar man noga på vyerna ser man att det finns en karta i botten som redovisar 
byggnaderna inom Växjö 5, dessa har dock inte byggts upp i modellen.  
 
Då det nu finns önskemål om att dessa redovisas så kommer de inför antagandet att illustreras 
som volymer utifrån foton och äldre ritningar. Vyerna uppdateras med byggnader inom Växjö 
5, se nedan, en av de vyer som kommer att redovisas i planbeskrivningen. Se även kommentarer 
hörande till 16. Maja Lena Olsson och Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4. 
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18. Ingrid Ågård, Sebastian Hoggard, boende kv. Borås 
Eftersom bebyggelsen på ömse sidor om den tänkta bebyggelsen i kvarteret Växjö, längs 
Regeringsgatan, är indragen ett stycke från gatan, och den bebyggelsen torde stå där i femtio år 
till, kommer det att se konstigt och märkligt ut i femtio år om den nya bebyggelsen skjuter ut 
mot gatan i jämförelse med byggnaderna på respektive sida. Därav borde man just här göra ett 
undantag från Bevarande- och utvecklingsplanen och hålla den linje som finns idag, med indrag. 
 
Den högsta nya byggnaden längs Norra Fogdelyckegatan borde inte vara högst upp, på den 
högsta punkten. När det gäller garagen på Hantverkaregatan borde de sparas eftersom de har en 
speciell karaktär och faktiskt används. Att göra ett undantag från planen i detta fall, betyder att 
man gör sig av med ett avsnitt av stadens historia som inte går att återskapa. Dessutom 
signalerar det att det går bra att riva i Karlshamn, även det som har ett visst kulturhistoriskt 
värde, vilket kan ge förödande konsekvenser, eftersom det just är den gamla charmen med den 
äldre bebyggelsen som besökare och invånare uppskattar mest med Karlshamn. 
 
Kommentarer: Till kommunens nyligen antagna översiktsplan hör ett tematiskt tillägg, en 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Denna har tagits fram med hjälp av 
kulturhistorisk expertis. Beträffande garagens värde så har de bedömts ha ett visst 
kulturhistoriskt värde, den lägsta klassificeringen i rapporten. I Bevarande- och 
utvecklingsplanen föreslås att de rivs för att ge plats åt ny bostadsbebyggelse. I samband med 
nu genomfört samråd och granskning har varken Länsstyrelsen i Blekinge län eller Blekinge 
Museum framfört några synpunkter på rivningen, dock ska en dokumentation göras före 
rivning. Att så sker kommer att kontrolleras i samband med rivningslov i den kontrollplan som 
upprättas då. 
 
Ur stadsbildssynpunkt är det önskvärt att ny bebyggelse inom kvarteret följer kvartersstadens 
planmönster och ligger i gatulivet, detta lyfts till exempel fram i Bevarande- och 
utvecklingsplanen. Vidare bedöms det som positivt för angränsande bebyggelse inom Växjö 13 
att ny bebyggelse inom Växjö 11 placeras något förskjutet i förhållande till den befintliga 
bebyggelsen, då mindre del av den nya bebyggelsen hamnar mitt för den befintliga. Ett smalare 
gatuavsnitt verkar också positivt på hastigheterna längs gatan.  
 
Från 1940-talet och fram till 1970-talet gjordes flera så kallade saneringsplaner, till vilka man 
får räkna gällande detaljplan i kvarteret Växjö. Planerna syftade till att rensa staden från 
förfallna och ineffektivt utnyttjade gathus, skapa fler bostäder inom staden samt riva 
”belamrad” och ”gyttrig” gårdsbebyggelse och ersätta denna med enhetliga överdäckningar 
eller med grönska. Bilens intåg återspeglar sig även i stadsplanerna, vilket ledde till föreslagna 
och genomförda gatubreddningar, garage och parkeringsplatser på innergårdar samt hus med 
förgårdsmark mot gatan. Flera gällande detaljplaner inom rutnätsstaden Karlshamn är 
fortfarande så kallade saneringsplaner vilka inte värnar de kulturhistoriska värdena.  
 
Kommunen ser det som positivt då det ges 
möjlighet att ersätta saneringsplanerna med 
nya detaljplaner. I sammanhanget ska dock 
påtalas att det inte finns någon direkt 
förgårdsmark mot gatan inom Växjö 11 i 
gällande detaljplan och att den byggnad 
som tidigare fanns på platsen var placerad i 
gatulivet, se bild intill.  
 
Den nivåskillnad som finns på platsen, 
mellan gatan och tomtmarken, avses 
används till ett parkeringsgarage under 
bostäderna och gården.  
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Se även kommentarer ovan hörande till 13. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten 
Borås 1 och 14. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1, Glenn Möllergren 
boende Borås 2, Sara Månsson Möllergren, fastigheten Borås 2. 
     
 
19. Towe Olsson, boende Växjö 12 
Jag tycker att det är trevligt att det planeras för fler bostäder i staden. Tycker dock att det är 
viktigt att det görs hyrbara parkeringar när ytan vid gamla pingstkyrkan försvinner. 
 
Kommentar: Se kommentarer hörande till 13. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten 
Borås 1. 
 
 
20. Erik Kostkevicius, boende Växjö 12 (yttrandet inkom efter 
granskningstidens slut) 
Det är ej lämpligt att inreda vindarna på Växjö 12 eftersom takhöjden är får låg. Ska det inredas 
och isoleras så blir det inget kvar. 
 
Kommentar: I förslaget till detaljplan är avsikten beträffande Växjö 12 att säkerställa befintlig 
bebyggelses 1950-talskaraktär. Flera bestämmelser har införts för att undvika framtida 
förvanskning: takkupor får inte placeras mot gatan, byggnadernas huvudsakliga volym ska 
bibehållas och 1950-talskaraktären bevaras. Högsta tillåtna nockhöjd är i princip gällande 
höjder. Med utgångspunkt bland annat i detta kan ett förslag om inredande av vindarna tas 
fram och då planen antagits och beslutet vunnit laga kraft kan en ansökan om bygglov lämnas 
in. Denna prövas då mot gällande planbestämmelser och andra aspekter såsom Boverkets 
byggregler. Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. 
BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, 
driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och 
energihushållning. 
 
Växjö 11, om det byggs här så försvinner många parkeringsplatser. 
 
Garagebyggnaden vid Växjö 3 borde inte rivas för nybyggnation eftersom det är en gammal fin 
byggnad som är ovanlig och det blir alldeles för trångt mot Hanterverkargatan och hus, kvarteret 
Norrtälje. 
 
Det behövs öppna ytor i staden som små oaser, förstår om det byggs där gamla pingstkyrkan 
låg, men att bygga in ett helt kvarter är helt fel. 
 
Hoppas på att det tas hänsyn till mina synpunkter och att jag får svar. 
 
Kommentar: Efter granskningstiden ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som 
har kommit in under granskningstiden och redovisa kommunens förslag med anledning av 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var 
det finns tillgängligt ska enligt plan- och bygglagen sändas till alla som inte har fått sina 
synpunkter tillgodosedda.  
 
Se även kommentarer hörande till 13. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1, 
14. Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1, Glenn Möllergren boende Borås 2, 
Sara Månsson Möllergren, fastigheten Borås 2 och 18. Ingrid Ågård, Sebastian Hoggard, 
boende kv. Borås. 
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21. Andreas Djember 
Nej tack och lämna en bit av Karlshamns historia orörd! Vi som bor i Hantverkaregatan vill ha 
lugn och ro! 
 
Kommentar: En strävan vid byggnation inom området bör vara att minimera såväl byggtiden 
som störningsgraden med hänsyn till boende i omgivningen.  
 
Se även kommentarer hörande till 18. Ingrid Ågård, Sebastian Hoggard, boende kv. Borås. 
 
 
 

Sammanfattande bedömning  

I det fortsatta planarbetet gör stadsmiljöavdelningen bedömningen att, förutom vissa 
redaktionella och plantekniska ändringar och förtydliganden, vissa mindre justeringar av 
planhandlingarna bör göras:   
 
Plankarta: 
 Minska den högsta tillåtna totalhöjd i meter över nollplanet från 24,5 meter till 21,5 

respektive 22,5 meter inom viss del av planområdet. 
 
Planbeskrivning: 
 Lägg till information om att avtal om fastighetsreglering kommer att tecknas med 

fastighetsägaren till Växjö 3 avseende överföring/försäljning av cirka 10 kvm av den 
kommunägda fastigheten Karlshamn 2:1 till fastigheten Växjö 3 samt att rättigheten till x-
området då kommer att säkerställas. 

 Uppdatera redovisade vyer med byggnader inom Växjö 5. 
 
 

Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter, avseende förhållanden som kan 
regleras i planen, som stadsmiljöavdelningen bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen: 
 Maria Ottosson, Niklas Wikensten, fastigheten Borås 1, avseende bebyggelsens (Växjö 11) 

höjd och placering samt parkeringsbehovet. 
 Martin Strandberg, fastigheten Växjö 13, avseende bebyggelsens (Växjö 11) placering och 

höjd samt tillåten användning inom planområdet. 
 Amandus Bengtson, fastigheten Linköping 19, beträffande att planen möjliggör att garagen 

(Växjö 3) rivs.  
 Signar N. Bengtson, fastigheten Linköping 19, beträffande att planen möjliggör att garagen 

(Växjö 3) rivs.  
 Ingrid Martin, fastigheten Linköping 19, beträffande att planen möjliggör att garagen 

(Växjö 3) rivs. 
 Sara Månsson Möllergren, kv. Borås, avseende bebyggelsens (Växjö 11) höjd 
 Glenn Möllergren, boende kv. Borås, avseende bebyggelsens (Växjö 11) placering och 

höjd samt parkeringsbehovet.    
 Maja Lena Olsson, Hans Börje Bengtsson, fastigheten Växjö 4, beträffande att planen 

möjliggör ny bebyggelse på Växjö 3, dess läge och påverkan. 
 Frida Emilsson, boende Växjö 13, beträffande att Växjö 11 får bebyggas.   
 Sophia Jeppsson, Jonas Jeppsson, Fredrik Olsson, Julia Olsson, fastigheten Växjö 5, 

beträffande att planen möjliggör ny bebyggelse på Växjö 3, dess läge och påverkan. 
 Ingrid Ågård, Sebastian Hoggard boende kv. Borås, avseende bebyggelsens (Växjö 11) 

höjd och placering samt att planen möjliggör att garagen (Växjö 3) rivs.  
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 Berit Nilsson, boende kv. Norrtälje, beträffande att planen möjliggör att garagen (Växjö 3) 
rivs, den nya bebyggelsens placering och bebyggelsens (Växjö 11) höjd. 

 Melissa Karlsson, boende Växjö 12, avseende solförhållandena på gården (Växjö 12). 
 Towe Olsson, boende Växjö 12, avseende parkeirngsbehovet. 
 Erik Kostkevicius, boende Växjö 12, avseende vindsinredning (Växjö 12), bebyggelsens 

omfattning (Växjö 11) samt att planen möjliggör att garagen (Växjö 3) rivs. 
 Andreas Djember avseende att planen möjliggör nybyggnation.  

 
 

Besvärsrätt  
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa 
tillgodosedda så bedöms samtliga med undantag av Andreas Djember ha besvärsrätt och 
kommer att bli meddelade enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett 
antagande av planförslaget. Andreas Djember bedöms inte vara sakägare och saknar därför 
besvärsrätt.  
 
 
 

Fortsatt planarbete 
Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon väsentlig ändring av 
planförslaget jämfört med granskningshandlingen.  
 
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsmiljöavdelningen att detaljplanen 
godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med anhållan om 
antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
september 2016. 
 
 
 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Jeanette Conradsson på 
stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med 
berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn den 8 juni 2016 
 
 
Jeanette Conradsson  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 
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Beslutsunderlag för 

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
 

Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas 
få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som 
följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.  
 
Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 
1. industriändamål, 
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
4. hamn för fritidsbåtar, 
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 
6. permanent campingplats, 
7. nöjespark, eller 
8. djurpark. 
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för 
ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 § första och andra styckena miljöbalken 
om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall 
information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen 
miljöbalken.  
 
Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av 
en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet 
av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen skall alltså för varje enskild 
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.  
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Detaljplan för Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn, Karlshamns 
kommun, Blekinge län 
 

Planhandläggare Planarkitekt Jeanette Conradsson, Stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun 

Planområdets läge  Planområdet ligger inom rutnätsstaden, i de norra delarna av 
stadskärnan. Kvarteret Växjö, se karta nedan, avgränsas av Norra 
Fogdelyckegatan (norr), Hantverkaregatan (öster), Regeringsgatan 
(väster) och Södra Fogdelyckegatan (söder). Berörda fastigheter är 
belägna i den norra och östra delen av kvarteret, se karta sidan 3. 
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Planens syfte Efterfrågan på stadsnära bostäder i Karlshamns kommun är stor. 
Målsättningen inom den översiktliga planeringen i Karlshamn är att 
bostadsbebyggelse placeras i eller i anslutning till stadskärnan samt i 
riktning österut.  
 
Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse 
inom fastigheterna Växjö 3 och 11 samt komplettera befintlig 
bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar samt nya 
trapphus. 

Översiktlig beskrivning av 
planområdet och dess omgivning 

Inom fastigheten Växjö 11 har det tidigare funnits en kyrka. Idag 
finns ett tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats på fastigheten. 
Växjö 12 är bebyggd med bostäder och inom Växjö 3 finns idag en 
garagelänga.  
 
Kvarteret Växjö fick sin ursprungligen planerade kvadratiska form 
först på 1900-talet. Dess södra del bevarar dock flera fastigheter 
med ålderdomlig utsträckning. Kvarterets bebyggelse har tillkommit 
under 1900-talet. Den är heterogen i skala och byggnadssätt och 
används till största delen som bostäder. De flesta byggnader har ett 
friliggande byggnadssätt som bryter mot den gängse slutna 
kvartersformen. Samtliga byggnader i kvarteret har i kommunens 
Bevarande- och utvecklingsplan bedömts ha ett visst kulturhistoriskt 
värde (den i rapporten lägsta klassificeringen). Omgivande kvarter 
utgörs huvudsakligen av bostadsfastigheter. 

Karta samt flygfoto över plan-
området och dess omgivning. 
Utdrag ur grundkartan se bilaga 
2, sidan 17. 
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Samlad bedömning  
 

Bedömningskriterier  
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 
1. Planens eller programmets 
karaktäristiska egenskaper i bedömningen 
skall särskilt beaktas i vilken utsträckning 
planen eller programmet 

 
Bedömning 

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller 
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 

Avsikten är att uppföra ny bostadsbebyggelse 
samt att inreda vindar och bygga nya trapphus. 
Omfattningen är begränsad och utgörs av tre 
fastigheter i ett stadskvarter. 

b) har betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan, 

Planen bedöms vara i enlighet med 
rekommendationerna i Bevarande- och 
utvecklingsplanen, vilken avser underlätta ett 
bevarande och en utveckling av den värdefulla 
kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta 
innerstad. 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter 
särskilt för att främja en hållbar utveckling, 

En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter 
en hållbar utveckling där en social, ekologisk och 
ekonomisk dimension beaktas. I översiktsplanen 
presenteras åtta ledord som definierats som 
viktiga i strävan mot en hållbar utveckling. En 
utveckling i enlighet med den avsedda detalj-
planen bedöms kunna uppfylla sju av dessa åtta. 
Planen ska möjliggöra förtätning genom att 
inreda vind och komplettera befintlig bebyggelse 
inom kvarteret med nya bostäder. Förtätningar av 
befintliga byggda miljöer ger goda förutsättningar 
för gång- och cykeltrafik och att använda kollektiv-
trafik – hållbara kommunikationer. Planen 
möjliggör utbyggnad där det finns utbyggd god 
infrastruktur och även anslutning till miljövänlig 
energi. Att bygga i servicenära lägen ger ökat 
underlag för både befintlig och ny service, vilket i 
förlängningen minskar behovet av energi och 
transporter. Platsen får anses naturnära, då det 
inom kort avstånd finns god tillgång till gröna 
områden. Detaljplanen bör möjliggöra även 
verksamheter, då funktionsblandning där olika 
funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och 
service är integrerade med varandra ger 
intressanta, trygga och variationsrika miljöer.  

d) innebär miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, eller 

Detaljplanen bedöms inte medföra några 
betydande miljöproblem. 

e) har betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning. 

Ingen negativ påverkan förväntas. 
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2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. I bedömningen skall 
särskilt beaktas. 

 

Bedömning 

a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 

Föreslagen detaljplan bedöms stärka den 
karakteristiska rutnätsstaden genom att 
fastigheten Växjö 11 kommer att kunna bebyggas 
och luckan i denna del av rutnätsstaden läkas. 
Kvarteret innehåller ingen byggnad med högt eller 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Bevarande- 
och utvecklingsplanen pekar på att det inom såväl 
Växjö 3 som 11 är önskvärt att komplettera med 
bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt. Stadsbilden 
kommer dock att förändras jämfört med dagsläget 
då Växjö 11 nu utgörs av en parkeringsplats och 
Växjö 3 av en garagelänga. 
 
En god boendemiljö bedöms kunna erbjudas i ett 
läge där tillgången på service, skolor och omsorg 
är god och infrastrukturen väl utbyggd. Avsedd 
detaljplan medverkar i hög grad till skapandet av 
ett hållbart samhälle och tillgodoser därmed ett 
väsentligt samhällsintresse. Planförslaget bedöms 
inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms 
uppstå på natur- och kulturmiljö, stadsbild etc. 

b) påverkans totaleffekt, Ingen negativ påverkan förväntas. 

c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. 

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras 
som följd av föreslagen plans genomförande. 

e) påverkans storlek och fysiska omfattning Ingen negativ påverkan förväntas. 

f) vilken betydelse och sårbarhet som det 
påverkade området har på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, 
kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 

Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv 
markanvändning eller överskridna 
miljökvalitetsnormer. 

g) påverkan på områden eller natur som har 
erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus 

Ingen negativ påverkan förväntas. 

 

Ställningstagande 
 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras. 

 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) 
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. x 
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Miljöbalken, MB 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)  

Frågeställningar Ja Nej Kommentarer  

Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 

1. Stora opåverkade områden, 
enligt § 2?  

 (Kommunens översiktsplan) 

  
 
 
Nej 

 

2. Ekologiskt särskilt känsliga 
områden, enligt § 3?  

- (Kommunens översiktsplan, 
kommunens naturvårdsprogram, 
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och 
sumpskogsinventering) 

  
Nej 

 

3. Jord- och skogsbruksmark, 
enligt § 4?  

- (Kommunens översiktsplan 
länsstyrelsens klassning av 
jordbruksmark, skogsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvårdsinriktade 
skogsbruksplan) 

  
Nej 

 

4. Mark- och vattenområden 
med betydelse för 
yrkesfiske- eller vattenbruk, 
enligt § 5?  

- (Kommunens översiktsplan) 

  
 
 
Nej 

 

5. Mark- och vattenområden 
med natur- och kulturvärden 
samt av betydelse för 
friluftslivet, enligt § 6? 

- (Kommunens översiktsplan, 
”Karlshamns innerstadsbebyggelse”, 
kulturminnesvårdsprogrammet, § 38-
område, kommunens 
naturvårdsprogram.)  

- Se vidare under kap. 7 MB. 

 
 
 
Ja 
 
 
 

 
 
 
 

Planområdet är beläget i område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap § 6 MB. Området 
utgörs av Karlshamns stad, Kastellet och Boön 
(K6). Planområdet ingår även i område som är 
medtaget i Kulturminnesvårdsprogrammet för 
Blekinge län (område 82.9) och Karlshamns 
stadskärna är även utpekad enligt Byggnads-
stadgans § 38. Bevarande- och utvecklingsplanen 
pekar på att det inom såväl Växjö 3 som 11 är 
önskvärt att komplettera med bebyggelse ur 
stadsmiljösynpunkt. 

6. Mark- och vattenområden 
med värdefulla ämnen och 
material, enligt § 7?  

- (Kommunens översiktsplan, SGU – 
inventeringar; grus, berg, morän) 

  
 
Nej 

 

7. Mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpade 
enligt § 8 för? 

   

a) Industriell produktion?  Nej  
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b) Energiproduktion, energi-
distribution (nätkonsession och 

ledningsrätter för el- och 
energidistribution) (Kommunens 
översiktsplan/planlagd mark)? 

  
 
 
Nej 

 

c) Kommunikationer (vägar, 

järnvägar, sjöfart, luftfart, 
telekommunikationer, 
kollektivtrafik) ? 

 

  
 
Nej 
 

 

d) Vattenförsörjning? 
 

 Nej  

e) Avfallshantering?  Nej  

8. Mark- och vattenområden 
som har betydelse för 
totalförsvaret, enligt § 9? 

  
 
Nej 

 

9. Mark- och vattenområden av 
riksintressen, enligt § 5-8? 
Se nedan.  

- (Kommunens översiktsplan) 

   
 
 
 
 

a) Friluftsliv 
- Mörrumsåns dalgång, FK3 
- Hällaryds skärgård – Eriksberg 
– Tjärö – Järnavik, FK4 

  
Nej 
Nej 
Nej 

 

b) Naturvård 
- Stensnäs – Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
- Ire – Loberget - Mieån, NK7 
- Eriksberg – Tjärö – Järnavik – 
Tärnö, NK8 
- Persgärde – Tattamåla, NK37 

       - Stärnö, NK38 

  
Nej 
Nej 
Nej 
 
Nej 
Nej 
Nej 

 

c) Kulturmiljövård 
- Letesmåla, K3 
- Elleholm, K4 
- Mörrum, Karlshamn, K5 
- Karlshamns stad, Kastellet och 
Boön, K6 
- Ire, K7 
- Djurtorp, K8 

 
 
 
 
 
Ja 

 
Nej 
Nej 
Nej 
 
 
Nej 
Nej 

 
 
 
 
 
Se kommentarer ovan. 
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d) Yrkesfiske 
- Området mellan inre 
trålgränsen och 
territorialvattengränsen samt 
angränsande del av 
Hanöbukten, Y3. 

  
 
 
 
 
Nej 

 

e) Energiproduktion 
- Karlshamnsverket och 
Område norr om 
Munkahusviken 
- Område norr om 
Munkahusviken 

  
 
 
Nej 
 
Nej 

 

f) Sjöfart 
- Karlshamns djuphamn 

  
Nej 

 

g) Järnväg 
- Blekinge Kustbana 

  
Nej 

 

h)   Vägar 
- E 22 
- Länsväg 121 

  
Nej 
Nej 

 

i)     Värdefulla ämnen, mineral 
- Diabas – Stärnö 

  
Nej 

 

j)     Totalförsvaret 
- Havet (skjutområde) 
(- Samrådsområden) 

  
Nej 
Nej 

 

k)   Natura 2000-områden 
Se bilaga 1 till denna 
behovsbedömning. 

 Nej  

l)   CW-områden (Convention of 
Wetlands)/Ramsar-områden 

- Blekinge skärgård 
- Mörrumsån - Pukaviksbukten 

  
 
Nej 
Nej 

 

Kap. 4 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Åsnen med öar och 

strandområden och områdena 
söder därom, utmed Mörrumsån 
och vid sjön Mien till 
Pukaviksbukten och Listerlandet, 
enligt § 2, där turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej 

 

2. Kustzonen, enligt § 4, med 
begränsningar för fritids-

 
 

 Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

-�205�-



2015-09 -25  

Dnr :  2014/1842  
 
 

MKB-check l i s ta  •  Deta l jp l an för  Väx jö  3 ,  11 oc h 12,  Kar lshamn        9                              
 

bebyggelse?  
- (Kommunens översiktsplan) 

Ja Riksintresset påverkas därmed inte av avsedd 
detaljplan. 

3. Mörrumsån, enligt § 6, där 
vattenkraftverk samt 
vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål inte 
får utföras? 

  
 
 
 
Nej 

 

Kap. 5  
Iakttas gällande 
miljökvalitetsnormer?  
(Förordningarna om miljökvalitetsnormer; 
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-
luft (SFS 2001:527) och vattenmiljö (SFS 
2004:660).) 

 
 
Ja 
 

  

Kap. 7  
Berör ett genomförande av planen 
områden med skydd? 

   

1. Allemansrätt  Nej  

2. Nationalpark  Nej  

3. Naturreservat  Nej  

4. Kulturreservat  Nej  

5. Naturminnen  Nej  

6. Biotopskyddsområden  Nej  

7. Djur/växtskyddsområden  Nej  

8. Strandskyddsområden  Nej  

9. Miljöskyddsområden  Nej  

10. Vattenskyddsområden  Nej  

Kap 10. 
Omfattar planen mark- och 
vattenområden samt byggnader och 
anläggningar som är så förorenade 
att det kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller 
miljön? 
(Länsstyrelsens identifiering av förorenade 
områden.) 

  
 
 
 
 
 
Nej 

Fastigheterna finns inte med bland de potentiellt 
förorenade områden som länsstyrelsen identifierat.  
 
 

Övergripande miljömål 
Finns det någon risk att ett 
genomförande av planen 
åstadkommer effekter som:   

  Sammantaget bedöms den föreslagna 
exploateringen inte strida mot Agenda 21, 
nationella miljömål, regionala miljömål eller 
kommunens miljöledningssystem. 

1. Strider mot kommunens 
lokala Agenda 21? 

  
Nej 

 

2. Strider mot nationella 
miljömål? 

  
Nej 
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3. Strider mot regionala 
miljömål? 

  
Nej 

 

4. Strider mot kommunens 
miljöledningssystem? 

  
Nej 

 

5. Var för sig är begränsade 
men tillsammans kan vara 
betydande? 

  
 
Nej 

 

6. Kan orsaka skada på 
människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 

  
 
Nej 

 

Övrigt 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandet av 
planområdet att kräva anmälan eller 
tillstånd enligt miljöbalken? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nej 

 

 
 

 

Plan- och bygglagen, PBL 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)  

Frågeställningar Ja Nej Kommentar  

Kap. 2  
Kan ett genomförande av planen: 
1. Medföra avsevärd förändring av 

mark- eller vattenanvändningen 
i området, enligt § 2? 

  
 
 
 
Nej 

Planområdet är idag planlagt huvudsakligen för 
bostadsändamål. En mindre del av Växjö 11 är 
avsedd för samlingslokaler. Markanvändningen 
inom planområdet och i intilliggande kvarter utgörs 
huvudsakligen av bostadsbebyggelse med 
undantag av den tillfälliga parkeringsplatsen på 
fastigheten Växjö 11. Avsedd detaljplan avser 
möjliggöra bostadsbebyggelse. 

2. Innebära påverkan, enligt § 5, 
på de boendes och övrigas 
hälsa på grund av: 

   

a) Radonförekomst? 
- (Radonkarta, radonregister) 

  Området är inte upptaget på SGU:s karta i skala 
1:50 000 över radonriskområden i kommunen. 
Byggnaderna bör dock konstrueras radon-
skyddade. Regleras genom bestämmelse på 
plankartan. 

b) Klimatologiska faktorer? 
- Solförhållanden 
- Vindförhållanden 
- Förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)?  

 
 

 
Nej 
Nej 
 
 
Nej 

 
Liten eller måttlig lokal påverkan som inte bedöms 
vara av betydelse. 
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c) Trafikbuller?  
- (Trafikbullerkartor, trafikräkningar, 

bullerberäkningar) 

- Väg 
- Järnväg 
- Sjöfart 

 Nej 
 
 
Nej 
Nej 
Nej 

 

d) Övrigt buller? 
- Externt industribuller 
- Motorsport 
- Skjutbana 
- Annat buller 

  
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 

 

e) Vibrationer/skakningar?  Nej  

f) Störning i ”tyst miljö”?  Nej  

g) Vattenföroreningar / 
förändringar / vattenföretag? 

- Förändringar av 
grundvattenkvalitén? 

- Förändring av flödesriktningen 
för grundvatten? 

- Minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller grundvattentäkt? 

- Förändrade infiltrations-
förhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

- Förändringar i dagvatten-
omhändertagandet och/eller 
ytvattenkvalitén (bakteriologiskt 
eller kemiskt, temperatur och 
omblandning)? 

- Förändring av flöde, riktning 
eller strömförhållanden eller 
påverkan på strandlinjen i något 
vattendrag, sjö eller havs-
område? 

- Krävs tillstånd för vatten-
verksamhet? 

  
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
Nej 

Planområdet ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

h) Luftföroreningar? 
- Väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 
- Obehaglig lukt? 

  
 
Nej 
Nej 

 

i) Förekomst av elektriska/ 
magnetiska fält?  

- (Kommunens översiktsplan vad gäller 
kraftledningars dragning.) 

  
Nej 

 

j) Störande ljussken?  Nej  
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k) Närhet till djurhållning? 
(”Djurhållning och bostäder - 
kunskapsöversikt för samhällsplanering 
i Blekinge län”) 

 Nej  

3. Innebära risk, enligt § 6, för: 
- (Geotekniska utredningar, ”Bättre 

plats för arbete” etc.) 

   

a) Brand och explosion?  Nej  

b) Utsläpp av särskilt miljö- 
och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 

  
 
Nej 

 

c) Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa?  

  
 
Nej 

 

d) Försämrad trafiksäkerhet?  
- Gc-trafik 
- Fordonsstrafik 
- Parkering etc. 

  
Nej 
Nej 
Nej 

 

e) Olyckor i samband med 
transporter av farligt gods? 

- (Karta; transportvägar farligt 
gods) 

  
Nej 

 

f) Instabilitet i mark-
förhållandena eller de 
geologiska grund-
förhållandena? 

- Skred 
- Ras 
- Sättningar etc. 

 
 
 
 
Ja 
Ja 
Ja 

 De geotekniska förhållandena på platsen är 
blandade. Marken består av lera (gult) och silt 
(rosa). Det finns också förutsättningar för ras och 
skred (brunt). Se karta nedan. 
 

 
 

g) Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation? 

  
 
Nej 

 

h) Erosion?  Nej  
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i) Förändrade 
sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

  
 
 
Nej 

 

j) Att befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen 
kan ha negativ inverkan på 
projektet? 

  
 
 
Nej 

 

4. Medföra påverkan, enligt § 6, 
på: 

a) Stads- och landskapsbilden? 
- Fysiska ingrepp/tillförs nya 

element? 
- Försämring av någon vacker 

utblick/viktig siktlinje eller 
stadsbilds- eller landskaps-
mässigt skönhetsvärde? 

- Betydande förändring vad gäller 
sammanhanget med 
omgivningen (bebyggelsehistoria, 

skala, struktur etc.)? 
- Skapas någon otrygg stads- 

eller landskapsmiljö? 
 

b) Natur- och kulturvärden? 
- Betydande förändringar i 

antalet eller sammansättningen 
av växtarter eller växt-
samhällen? 

- Betydande förändringar i 
närmiljön, på grönstrukturen? 

- Minskning i antal av någon 
unik, sällsynt eller hotad växtart 
eller växtsamhälle? 

- Införande av någon ny växtart? 
- Sämre möjligheter att använda 

området i forsknings- eller 
undervisningssyfte? 

- Betydande förändringar av 
antalet eller sammansättningen 
av djurarter i området 
(däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, 
skaldjur, insekter)? 

- Minskning i antalet av någon 
unik, sällsynt eller hotad 
djurart? 

- Införande av nya djurarter i 
området, eller verka som gräns 

 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
 
 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
Nej 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 

Syftet med planläggningen är att uppföra ny 
bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 och 
11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom 
Växjö 12 genom inredning av vindar samt nya 
trapphus.  
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för djurens förflyttningar och 
rörelser?  

- Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 
Nej 
 
Nej 

 
 

 

Lag om kulturminnen m m 
 

Frågeställningar Ja Nej Kommentar  

Kap. 2  
Berör ett genomförande av planen: 
Fasta fornlämningar enligt   § 1; 
a) Gravar, gravbyggnader och 

gravfält samt kyrkogårdar och 
andra begravningsplatser? 

  
 
 
 
 
Nej 

 

b) Resta stenar samt stenar och 
bergytor med inskrifter, 
symboler, märken och bilder 
samt andra ristningar eller 
målningar? 

  
 
 
 
Nej 

 

c) Kors och minnesvårdar?  Nej  

d) Samlingsplatser för 
rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål? 

  
 
Nej 

 

e) Lämningar av bostäder, 
boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av 
sådana bostäder eller platser, 
liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång? 

  
 
 
 
 
 
Nej 

 

f) Ruiner av borgar, slott, kloster, 
kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar samt av andra 
märkliga byggnader och 
byggnadsverk? 

  
 
 
 
Nej 

 

g) Färdvägar och broar, hamn-
anläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter? 

  
 
 
 
 
Nej 
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h) Skeppsvrak, om minst 
etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak? 

i) Naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter 
äldre folklig kult? 

  
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 

 

Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Byggnadsminne 

  
 
Nej 

 

Kap. 4 
 Berör ett genomförande av planen: 
1. Kyrkliga kulturminnen? 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser.) 

  
 
Nej 

 

 
 

Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Jeanette Conradsson på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med Miljöförbundet Blekinge väst.  
 
 
Karlshamn den 25 september 2015 
 
 
Jeanette Conradsson   Emina Kovacic 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Bilaga 1 
 
 
Natura 2000-områden i Karlshamns kommun 
 
Loberget (fågeldirektiv) 
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) 
Bellevueparken (habitatdirektiv) 
Boarp (habitatdirektiv) 
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) 
Bökemåla (habitatdirektiv) 
Elleholm norra (habitatdirektiv) 
Elleholm (habitatdirektiv) 
Eriksberg (habitatdirektiv) 
Fölsö (habitatdirektiv) 
Grimsmåla (habitatdirektiv) 
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) 
Härnäs (habitatdirektiv) 
Ire (habitatdirektiv) 
Kvallåkra (habitatdirektiv) 
Käringahejan (habitatdirektiv) 
Loberget (habitatdirektiv) 
Långasjönäs (habitatdirektiv) 
Persgärde (habitatdirektiv) 
Ringamåla (habitatdirektiv) 
Slänsmåla (habitatdirektiv) 
Strömma (habitatdirektiv) 
Stärnö (habitatdirektiv) 
Tattamåla (habitatdirektiv) 
Tjärö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) 
Mörrumsån (habitatdirektiv) 
Pukaviksbukten (habitatdirektiv) 
Öjasjömåla (habitatdirektiv) 
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) 
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Bilaga 2 
 
 
Utdrag ur grundkarta över fastigheterna Växjö 3, 11 och 12 
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YTTRANDE  
 
2015-10-22 

 
 
 Dnr 402-3450-15 
 

 
Avdelningen för samhällsutveckling 
Christina Johansson 
Planarkitekt 
Tfn: 010-22 40 141 
e-post: 
christina.k.johansson@lansstyrelsen.se 

 

  
Karlshamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsmiljöavdelningen  
374 81 Karlshamn 
 
 
 
 

 

Postadress  Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr 
SE-371 86 KARLSKRONA Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se  202100-2320 
  010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge   

 
Samråd om behovsbedömning inför upprättande av detaljplan för fastighet-
erna Växjö 3, 11 och 12, Karlshamn, Karlshamns kommun 
 
Länsstyrelsen har för samråd fått behovsbedömning för miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) inför framtagande av en ny detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 
och 12, Karlshamn, Karlshamns kommun.  
 
Sammanfattad beskrivning av planförslaget 
Syftet med planen är uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 och 
11 samt att komplettera befintlig bebyggelse inom fastigheten Växjö 12 med inred-
ning av vindar och nya trapphus.   
 
Planområdet ligger inom rutnätsstaden i Karlshamn, i de norra delarna av stadskär-
nan. Efterfrågan på bostäder i centrala Karlshamn är stor.  Fastigheten Växjö 11 har 
tidigare varit bebyggd med en kyrka men utgörs idag av parkering. På fastigheten 
Växjö 12 finns bostadsbebyggelse i 3 våningar från mitten av 1900-talet medan en 
garagelänga utgör fastigheten Växjö 3. 
 
Gällande detaljplan är från 1964 och reglerar marken i huvudsak för bostäder och 
en mindre del som samlingslokal.   
 
Planområdet ingår i kommunens nyligen antagna Bevarande- och utvecklingsplan. I 
denna anges att alla byggnader i kvarteret har ett visst kulturhistoriskt värde samt 
att det är önskvärt med komplettering av bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt.  
 
Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en mil-
jökonsekvensbeskrivning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande 
av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 
kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer i kommu-
nens bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som kommunen bör beakta i det 
fortsatta planarbetet. 
 
Riksintresse kulturmiljö 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Läns-
styrelsen är positiv till kommunens intentioner att bebygga kvarteret så att kvarters- 
och gaturummet blir helt. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att planen tar hänsyn 
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till omkringliggande bebyggelses skala och volym. Länsstyrelsen anser också att 
det är betydelsefullt att kvartersstrukturen i denna östra del av rutnätsstaden följs så 
att den nya bebyggelsen förläggs i gatulinjen utan indrag och i möjligaste mån även 
löper över hörnen.  
 
När det gäller fastigheten Växjö 12 är det viktigt att varsamhetskraven i plan- och 
bygglagen beaktas så att inte kommande förändringar ytterligare påverkar byggna-
dernas 1950-talskaraktär i negativ riktning, likt de sentida fönsterbyten som om-
nämns i Bevarande- och utvecklingsplanen.  
Sammantaget kan inte Länsstyrelsen i nuläget bedöma planförslagets inverkan på 
riksintresset för kulturmiljö.  
 
Geoteknik 
Marken inom planområdet består av lera och silt. I den västra delen av planområdet 
berörs ett område av Länsstyrelsens utpekade områden med förutsättningar för ras 
och skred. Länsstyrelsen anser att områdets översiktliga geotekniska förutsättningar 
behöver utredas i det fortsatta planarbetet för att klargöra områdets stabilitet och 
hållfasthet. Länsstyrelsen anser också att den geotekniska utredningen behöver 
klargöra riskerna för ras och skred och om det krävs eventuella åtgärder.  
 
Klimatanpassning -nederbörd- dagvatten 
Enligt SMHI:s nya analyser under hösten 2014 beräknas korttidsnederbördens in-
tensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100. Länsstyrelsen anser därför 
att det är viktigt att dagvattensystemet i området tar hänsyn till framtida ökad ne-
derbördsintensitet, såväl avseende fysisk dimensionering som kapacitet för eventu-
ellt reningsbehov. I den kommande detaljplanen behöver därför kommunen redo-
visa hur man avser att ta hand om dagvattnet inom planområdet. 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Buller  
Planområdet kan vara utsatt för trafikbuller eftersom det ligger i stadsmiljö. Enligt 
de nya bullerreglerna i plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 januari 2015 är det 
ett krav att beräknade bullernivåer ska redovisas i planbeskrivningen. Länsstyrelsen 
anser att kommunen behöver studera bullersituationen närmare i det fortsatta plan-
arbetet så att kravet på redovisning av beräknade bullernivåer i planbeskrivningen 
kan uppfyllas.  
 
Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i förordningen 
om trafikbuller (SFS 2015:216). Enligt riktvärdena bör buller från vägar inte överskrida; 
- 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en så-
dan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
Om ovanstående ljudnivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en tyst sida där: 
- 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och där 
- 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad. 
 
Bullerstudierna bör också innefatta den beräknade situationen 20 år framåt i tiden. 
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Förorenad mark 
Inga av länsstyrelsen kända förorenade områden bedöms beröras av planen. Om förore-
nade massor upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 § miljöbal-
ken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta, enligt 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, lämnas till till-
synsmyndigheten. 
 
 
Deltagare 
I detta ärende har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Christina 
Johansson varit föredragande. I ärendet har även bebyggelseantikvarie Anna-Karin 
Skiöld, miljöhandläggare Stefan Andersson, miljöskyddshandläggare Anne Sofie 
Green-Hansen samt energi- och klimatsamordnare Cecilia Näslund deltagit. 
 
 
 
 
Lars Olsson  
 
 Christina Johansson 
 
 
  
Kopia 
Centraldiariet 
Deltagarna (via e-post) 
Akten 
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Sida 1

Fastighetsförteckning

2015-12-08, Uppdaterad 2016-04-18
Ärendenummer

K15517, K16166
Handläggare

Ärende Fastighetsförteckning berörande Växjö 3, 11 och 12

Kommun: Karlshamn Län: Blekinge

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt

Karlshamn 2:1 Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Växjö 3 Pribo I Karlskrona AB
Landbrog 11
371 34 KARLSKRONA

Växjö 11 Pribo I Karlskrona AB
Landbrog 11
371 34 KARLSKRONA

Växjö 12 Pribo I Karlskrona AB
Landbrog 11
371 34 KARLSKRONA

Fastigheter utanför området

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt

Borås 1 Maria Ottosson
Regeringsgatan 101
374 38 KARLSHAMN

Niklas Wikensten
Regeringsgatan 101
374 38 KARLSHAMN

Borås 2 Sara Månsson-Möllergren
Regeringsgatan 99 A
374 38 KARLSHAMN

Borås 3 Leonard Ternström
Matviksvägen 132
374 94 TRENSUM

Linköping 1 Tommy Jan-Olov Karlsson
Enbärsstigen 10
374 40 KARLSHAMN

Linköping 19 Ingrid Martin
Södra Fogdelyckegatan 48
374 36 KARLSHAMN
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Lantmäteriet 2015-12-08,
Uppdaterad
2016-04-18

K15517, K16166 Sida 2

Fastigheter utanför området

Beteckning på kartan Ägare/ innehavare, adress Övrigt

Signar Bengtsson
Södra Fogdelyckegatan 48
374 36 KARLSHAMN

Norrtälje 13 Benny Nilssons Byggnads
Aktiebolag
Matvikshamnsvägen 304
374 94 TRENSUM

Norrtälje 19 Benny Nilssons Byggnads
Aktiebolag
Matvikshamnsvägen 304
374 94 TRENSUM

Sölvesborg 8 Anki Hansson
Regeringsgatan 103
374 38 KARLSHAMN

Per-Ola Mattsson
Regeringsgatan 103
374 38 KARLSHAMN

Trädgården 15 Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Box 53
374 21 KARLSHAMN

Trädgården 17 Hsb Brf Trädgårdsmästaren I
Karlsham
Vekerumsvägen 1
374 32 KARLSHAMN

Växjö 4 Maja-Lena Olsson
Södra Fogdelyckegatan 45
374 36 KARLSHAMN

Växjö 5 Jonas Clifford Jeppsson
Södra Fogdelyckegatan 43 A Lgh
1001
374 36 KARLSHAMN

Sophia Jeppsson
Södra Fogdelyckegatan 43 B
374 36 KARLSHAMN

Växjö 13 Hågibo AB
Box 265/Samfast Ab
371 24 KARLSKRONA

Äpplet 4 Hazim Abbas
Erik Dahlbergsvägen 69
374 39 KARLSHAMN

Khawla Abbas
Erik Dahlbergsvägen 69
374 39 KARLSHAMN
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Lantmäteriet 2015-12-08,
Uppdaterad
2016-04-18

K15517, K16166 Sida 3

Upplysning

Utredningen saknar servitut som ev entuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Utredningen saknar rättskraft.

Fastighetsförteckningen upprättad av

Eva Rasmusson
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An tagandehand l ing  

Stadsmiljöavdelningen  •  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

 
Detaljplan för fastigheterna Växjö 3, 11 och 12, 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 
 
PLANBESKRIVNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samrådshandling  •  Utökat planförfarande 
 
   
Samrådsbeslut  BN 2015-12-02 
Granskningsbeslut BN 2016-04-20 
Antagandebeslut KF 2016-XX-XX 
Laga kraft  20XX-XX-XX 

 
 
Kommunens handläggare: Jeanette Conradsson, planarkitekt 
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Antagandehand l ing     2016-06-08 
 

P lanbesk r i vn ing  –  Deta l j p lan  fö r  fas t i ghe te rna  Väx jö  3 ,  11  och  12 ,  Kar l shamn 
 

3

Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Planbeskrivningen 
ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd att genomföras 
samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till 
motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från översiktsplanen ska 
det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen.   
I planbeskrivningen ska det även framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 
 
 

Planprocessen 
Planarbetet genomförs med ett utökat planförfarande då planförslaget anses vara av allmänt 
intresse på grund av dess läge i den riksintressanta rutnätsstaden Karlshamn. Programskedet 
har inte bedömts behövas för att underlätta detaljplanearbetet.  
 
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och 
medverkan. Under planarbetets gång har handlingarna ställts ut för samråd och granskning med 
möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna har ställts ut på stadsmiljöavdelningen 
på Rådhuset och har även funnits tillgängliga på stadsbiblioteket i Karlshamn liksom på 
kommunens hemsida, karlshamn.se. 
  
Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 

 Upprätta samrådshandlingar   september - november 2015 
 Samråd om behov av MKB  oktober 2015 
 Beslut om samråd (BN)  december 2015 
 Samråd    december 2015 - januari 2016 
 Upprätta granskningshandlingar  februari - mars 2016 
 Beslut om granskning (BN)   april 2016 
 Granskning   maj 2016 
 Upprätta antagandehandlingar  maj 2016 
 Godkänna och överlämna för antagande (BN)  juni 2016 
 Beslut om antagande (KF)  september 2016 
 

MKB, miljökonsekvensbeskrivning       BN, byggnadsnämnd       KF, kommunfullmäktige 
 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet 
från kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte 
överklagas, eller då länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare.  
 
 

Handlingar 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, daterad 2016-06-08 
 Planbeskrivning, daterad 2016-06-08 

Bilaga 1 – PM beträffande risken för ras och skred i samband med exploatering 
Bilaga 2 – Solstudie 
Bilaga 3 – Principsektioner 

 Samrådsredogörelse, daterad 2016-03-29, reviderad 2016-05-30 
 Granskningsutlåtande, daterat 2016-06-08 
 Grundkarta, skala 1:500, upprättad 2015, fastighetsredovisningen avser förhållandena  
      2015-12-08, kontrollerad 2016-04-18 
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 Fastighetsförteckning, daterad 2015-12-08, kontrollerad 2016-04-18 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB,  

daterat 2015-09-25 
 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planläggningen är att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Växjö 3 och 
11 samt komplettera befintlig bebyggelse inom Växjö 12 genom inredning av vindar samt nya 
trapphus. Föreslagen detaljplan bedöms stärka den karakteristiska rutnätsstaden genom att 
fastigheten Växjö 11 kommer att kunna bebyggas och luckan i denna del av rutnätsstaden läkas. 
Också ny bebyggelse inom fastigheten Växjö 3 bedöms positiv ur denna aspekt. Planen syftar 
också till att säkerställas bebyggelsens 1950-talskaraktär på fastigheten Växjö 12. Ny 
bebyggelse i kvarteret möjliggörs i gatulivet och bebyggelsens skala och volym kommer att 
anpassas till omgivande bebyggelse, se principsektioner i bilaga 3. Detaljplanen tillåter även 
centrumändamål inom planområdet. 
 
 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kapitel miljöbalken, MB 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kapitel 3) 
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet (MB kapitel 4) 
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kapitel 5) 
Se vidare i bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivning, MKB”. 
 
 

Plandata 
 
Läge 
Planområdet ligger i de nordvästra delarna av 
stadskärnan, se karta till höger. Kvarteret 
Växjö avgränsas av Norra Fogdelyckegatan i 
norr, Hantverkaregatan i öster, Regerings-
gatan i väster och Södra Fogdelyckegatan i 
söder. Berörda fastigheter är belägna i den 
norra och östra delen av kvarteret, se karta 
nedan. 
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Areal 
Planområdet omfattar totalt cirka 4 530 m2, drygt halva kvarteret Växjö. 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheterna Växjö 3, 11 och 12 ägs samtliga av Pribo i Karlskrona AB. Planområdet omfattar 
även en mindre del av den kommunägda fastigheten Karlshamn 2:1. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktliga planer 
Målsättningen inom den översiktliga planeringen i Karlshamn är att bostadsbebyggelse 
placeras i eller i anslutning till stadskärnan samt i riktning österut. En huvudfråga i 
översiktsplanen är strävan efter en hållbar utveckling där en social, ekologisk och 
ekonomisk dimension beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord som definierats som 
viktiga i strävan mot en hållbar utveckling.  
 
En utveckling i enlighet med den avsedda 
detaljplanen bedöms kunna uppfylla sju av dessa 
åtta ledord. Planen ska möjliggöra förtätning genom 
att inreda vind och komplettera befintlig bebyggelse 
inom kvarteret med nya bostäder. Förtätningar av 
befintliga byggda miljöer ger goda förutsättningar 
för gång- och cykeltrafik och att använda 
kollektivtrafik – hållbara kommunikationer. Planen 
möjliggör utbyggnad där det finns utbyggd god 
infrastruktur och även anslutning till miljövänlig 
energi. Att bygga i servicenära lägen ger ökat 
underlag för både befintlig och ny service, vilket i 
förlängningen minskar behovet av energi och 
transporter. Platsen får anses naturnära, då det 
inom kort avstånd finns god tillgång till gröna 
områden. Detaljplanen möjliggör även vissa 
verksamheter. Funktionsblandning där olika 
funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och service 
är integrerade med varandra ger intressanta, trygga 
och variationsrika miljöer. 
 
I översiktsplanen pekas sju utvecklingsinriktningar ut som visar på huvuddragen i 
översiktsplanen och kopplar dem till geografiska områden. Planområdet är beläget inom 
delområde benämnt A1. Stadskärnan, för vilket den huvudsakliga utvecklingsinriktningen är 
Stadsbebyggelse. De generella viljeinriktningarna för Stadsbebyggelse är följande: 
• Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, service, näringsliv och utbildning.  
• Bygg funktionsblandat och öka bostadsinnehållet.  
• Utveckla mötesplatser och attraktiva stadsrum.  
• Utveckla parkytor.  
• Skapa god regional tillgänglighet.  
• Prioritera gående, cyklande och kollektivtrafik.  
• Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena.  
• Ta tillvara och förbättra vattenkontakten.  
• Främja god arkitektur och stadsbyggnad. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med kommunens nya översiktsplan, 
Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Se vidare under rubriken 
Riksintressen. 
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Detaljplan 
Berörda fastigheter omfattas idag av en 
detaljplan, fastställd 16 mars 1964,  
benämnd A196 i kommunens arkiv.  
 
Planen anger bostadsändamål, 
sammanbyggd bebyggelse i högst tre 
våningar och 10,5 meter. Högsta taklutning 
är 30 grader. Stor del av fastigheterna Växjö 
11 och 12 är prickmarkerad, vilket innebär 
att marken inte får bebyggas. Fastigheten 
Växjö 3 får delvis bebyggas med överbyggd 
gård enligt gällande detaljplan (ringprickad 
mark). Inom fastigheten Växjö 11 finns ett 
område där samlingslokal får uppföras till en 
högsta höjd av 8 meter. Detaljplanen är till 
stora delar genomförd förutom outnyttjade 
byggrätter för bostadsändamål på Växjö 3 
och 11 och samlingslokal inom fastigheten 
Växjö 11. 

 

Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska kommunen, 
enligt plan- och bygglagen 5 kapitel 10 §, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt 
program. Programskedet har, i aktuellt planärende, inte bedömts behövas för att underlätta 
planarbetet.  
 
Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör 
om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen ska 
alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. 
Ställningstagandet fattades av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till 
ställningstagandet framgår av handlingen ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning 
av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. Länsstyrelsen instämmer, enligt samrådsyttrande i 
ärendet, i kommunens bedömning. 
 
Övriga kommunala beslut  
Pribo AB har 2014-05-14 ansökt om upprättande av ny detaljplan. Byggnadsnämnden har 2014-
06-25, § 126, beslutat att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.  

 
Kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer 
Byggnadsstadgans 38 § behandlade kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer i kommunen. 
Karlshamns stadskärna, rutnätsstaden med bebyggelse i huvudsak från 1700-talets slut, var ett 
av 36 § 38-objekt/områden i Karlshamns kommun. Byggnadsstadgan upphävdes i och med 
införandet av plan- och bygglagen 1987.  
 
Idag preciseras ett antal allmänna intressen i plan- och bygglagens andra kapitel. Bland annat 
anges att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. 
Ett bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga 
värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.  
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 
Riksintressen 
Högexploaterad kust 
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för kustzonen. I kustzonen får, 
enligt miljöbalkens 4 kapitel 1 och 4 §§, exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur‐ och 
kulturvärden. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll, både för natur- och kulturmiljövård och 
för det rörliga friluftslivet. Kommunens ställningstagande, som framgår av översiktsplanen, är 
att riksintresseområdet ska skyddas mot åtgärder som skadar eller påverkar riksintresset 
negativt.  

Förslag och konsekvenser 

Bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet. Hela planområdet är redan ianspråktaget och inga natur- eller 
kulturvärden kommer att påverkas. Ett genomförande av detaljplanen innebär därmed inte 
någon påverkan på riksintresset högexploaterad kust. 
 
Kulturmiljövård  
Planområdet är beläget inom område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kapitel 6 § 
Miljöbalken. Området utgörs av Karlshamns stad, Kastellet och Boön - K6. En av Sveriges bäst 
bevarade trästäder, med bebyggelse enligt rutnätsplan från 1666, och till staden hörande 
befästningsanläggningar. 
 
Kommunens ställningstagande, som framgår av översiktsplanen, är att områden av riksintresse 
för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Detta 
innebär att planläggning, byggande eller andra exploateringsföretag kan ske om vederbörlig 
hänsyn och respekt för områdets kulturvärden tas. Nya, välplanerade förändringar och tillägg 
kan verka för att förstärka riksintresset. 
 
Till kommunens nyligen antagna 
översiktsplan, Karlshamn 2030, hör ett 
tematiskt tillägg rörande Karlshamns 
innerstad, en Bevarande- och utvecklingsplan.  
 
Planen avser underlätta ett bevarande och en 
utveckling av den värdefulla kulturmiljön i 
Karlshamns riksintressanta innerstad, se karta 
till höger. Innehållet berättar, tillsammans 
med värderingen av bebyggelsen, om vad 
som är viktigt från kulturmiljösynpunkt inom 
riksintresset, dess gator, kvarter och 
bebyggelse och vilka förändringar som är 
möjliga.  
 
Bevarande- och utvecklingsplanen ska i första 
hand fungera som ett underlag för 
Karlshamns kommun i arbetet med bland 
annat detaljplaner, fastighetsregleringar, 
förhandsbesked och bygglovhantering. 
Materialet ska även kunna användas av övrig 
offentlig förvaltning, fastighetsägare och 
allmänhet. 
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Kvarteret Växjö fick sin ursprungligen 
planerade kvadratiska form först på 1900-
talet. Dess södra del bevarar dock flera 
fastigheter med ålderdomlig utsträckning.  
 
Kvarterets bebyggelse har tillkommit 
under 1900-talet, se karta ”Datering av 
bebyggelse”. Den är heterogen i skala och 
byggnadssätt och används till största delen 
som bostäder. De flesta byggnader har ett 
friliggande byggnadssätt som bryter mot 
den gängse slutna kvartersformen. 
 
Samtliga byggnader inom kvarteret har 
bedömts ha ett visst kulturhistoriskt värde 
(den i rapporten lägsta klassificeringen). 
Se karta ”Klassificering av bebyggelse”.  
 
Ny bebyggelse inom kvarteret bör, enligt 
Bevarande- och utvecklingsplanen, följa 
kvartersstadens planmönster och ligga i 
gatuliv. Bevarande- och utvecklingsplanen 
pekar på att det inom såväl Växjö 3 som 
11 är önskvärt att komplettera med 
bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt. Se 
karta ”Möjlig utveckling av bebyggelsen”. 

Förslag och konsekvenser 

Föreslagen detaljplan bedöms stärka den 
karakteristiska rutnätsstaden genom att 
fastigheten Växjö 11 kommer att kunna 
bebyggas och luckan i denna del av 
rutnätsstaden försvinna. Också ny 
bebyggelse inom fastigheten Växjö 3 
bedöms positiv ur denna aspekt. 
Bebyggelsens 1950-talskaraktär på 
fastigheten Växjö 12 kommer att 
säkerställas i detaljplanen. Byggnaderna är 
ett uttryck för folkhemmets framväxt under 
efterkrigstiden och utgör en viktig årsring i 
stadens historia.  
 
Ny bebyggelse möjliggörs i gatulivet och 
bebyggelsens skala och volym kommer att 
anpassas till omgivande bebyggelse, se 
vidare under rubriken Bebyggelse-
områden.  
 
Detaljplanen bedöms vara i enlighet med 
Bevarande- och utvecklingsplanen och ett 
genomförande av detaljplanen innebär inte 
någon negativ påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövården.   
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Miljökvalitetsnormer 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de 
ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Miljökvalitetsnormer 
infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vattenkvalitet.  

Luft, buller och vattenkvalitet 
1998 utfärdade regeringen en förordning om miljökvalitetsnormer. De ämnen som reglerades 
var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har sedan dess reviderats ett 
antal gånger och kompletterats med ytterligare normer, för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  
 
Den övre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärde PM 10 har inte överskridits under 2014 
eller 2015 enligt mätningar med kommunens luftmätare i korsningen Erik Dahlbergsväg – 
Prinsgatan. Däremot har den nedre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärde överskridits. Övre 
och nedre utvärderingströskeln för årsmedelvärde PM 10 har inte överskridits. 
 
Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är 
en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen att det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.  
 
Enligt naturvårdsverkets riktvärden bör inte omgivningsbuller överstiga 55 dB(A) 
ekvivalentnivå utomhus vid husfasad för ny bebyggelse och 65 dB(A) för befintlig bebyggelse. 
Det är endast vid de mest trafikerade stråken i innerstaden som 65 dB(A) överskrids.  
 
Vattnet i Karlshamnsfjärden är delvis klassat som kraftigt modifierat vatten och har i senaste 
klassningen en måttlig ekologisk potential. Området har problem med övergödning och 
miljögifter. På grund av övergödning finns tidsfrist till 2021 för att nå god ekologisk potential.  

Förslag och konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitets-
normerna. Planområdet är delvis ianspråktaget för de ändamål som föreslås. Antalet boende i 
området kommer att öka och därmed trafiken till det. Ökningen bedöms dock inte bli så 
betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativt. Inte heller 
vattenkvalitén i Karlshamnsfjärden bedöms påverkas av föreslagen detaljplan. Se vidare nedan 
under rubriken ”Störningar, miljö- och riskfaktorer”. 
 
 
Störningar, miljö- och riskfaktorer 
 
Buller och luft 
Räkning av trafiken på samtliga gator runt kvarteret 
Växjö samt en beräkning av vägtrafikbuller gjordes 
under november månad 2015. Årsdygnstrafik, tung 
trafik samt omgivningsbuller framgår av tabellen på 
nästa sida. 
 
Årsdygnstrafik, ÅDT, är medeltrafik per dygn under en 
vecka. Omgivningsbuller anger ekvivalentnivå utomhus 
vid husfasad.  
 
Mätpunkter framgår av kartan till höger. 
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Gata Trafikmängd, ÅDT Varav tung trafik Omgivningsbuller 
N. Fogdelyckegatan 732 1 % 55 dBA 

Regeringsgatan 1037 3 % 56 dBA 
S. Fogdelyckegatan 316 1 % 52 dBA 
Hantverkaregatan 583 2 % 54 dBA 

 

Förslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör byggnation som vetter mot samtliga gator runt kvarteret Växjö. I 
Boverkets allmänna råd ”Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller 
från väg- och spårtrafik” anges riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnad av bostäder. Riktvärdena utomhus anger dels ekvivalent ljudnivå för dygn, 55 dBA 
vid fasad, och dels vid uteplats maximal ljudnivå, 70 dBA och 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 
Riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls i princip alltid vid nybyggnad. Förutom 
trafikbuller bedöms inget övrigt påverkande buller finnas i området.  
 
Boverket anger att det i vissa fall kan vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i de 
allmänna råden. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör till exempel 
kunna övervägas i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, 
till exempel ordnad kvartersstruktur.  
 
Riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid husfasad överskrids längs Regeringsgatan med 
1 dBA. Vid husfasad längs Norra Fogdelyckegatan är ekvivalentnivån utomhus vid husfasad 55 
dBA, i övrigt se tabell ovan. 
 
För att andelen människor som utsätts för bullerstörningar inte ska öka, bör möjligheter till 
kompensationsåtgärder alltid studeras när riktvärdena inte kan uppnås och det saknas alternativa 
lokaliseringar. Sådana åtgärder bör i första hand utföras inom det aktuella bostadsprojektet och 
kan då regleras i detaljplanen.  
 
I de allmänna råden anges vidare att nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en 
tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). 
Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida. 
 
Föreslagen ny bebyggelses placering och avskärmande effekt inom kvarteret gör att såväl 
kommande byggnader längs Regeringsgatan som Norra Fogdelyckegatan kommer att erhålla en 
tyst sida mot gården med maximalt 45 dBA dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad. I detaljplanen 
har införts en bestämmelse om att minst hälften av bostadsrummen i en bostad samt uteplats ska 
vara vänd mot tyst sida (m).  
 
Vid en avvägning mellan intresset av att bygga i det aktuella läget och bullernivåerna/störningen 
har intresset av att tillskapa fler bostäder och stärka den karakteristiska rutnätsstaden genom att 
luckan i denna del av rutnätsstaden bebyggs, vägt tyngre. Konsekvenserna för framtida boende 
bedöms som acceptabla då minst hälften av bostadsrummen samt uteplatsen ska vara vänd mot 
tyst sida.  
 
Sett i ett längre perspektiv bedöms bullersituationen förbättras. Idag finns det god tillgång till 
utspridd markparkering i Karlshamns centrum. Bilen har även god tillgänglighet till hela 
centrum, detta i kombination med den utspridda markparkeringen genererar mycket söktrafik 
till parkering. De mål och planerade förändringar som översiktsplanen, Karlshamn 2030, 
innebär förutsätter att parkeringsanläggningar placeras ut på strategiska platser, huvudsakligen i 
anslutning till ringleden runt centrum. Detta innebär mindre biltrafik i centrala Karlshamn 
eftersom söktrafiken till parkeringsplatser minskar.  
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Principskisser över dagens gatunät, respektive det framtida gatunätet. Illustrationer från ”Övergripande 
trafik- och parkeringsutredning – Karlshamns centrum”, Tyréns, framtagen i samband med arbetet med 
Karlshamn 2030, Översiktsplan för Karlshamns kommun. 
 
 
Det får anses rimligt att tro att trafiken på Regeringsgatan på sikt kommer att minska, bland 
annat med hänsyn till ovanstående. Även andra förändringar av trafiken i centrum bedöms 
kunna minska trafikmängden. Regeringsgatan har idag en viss del genomfartstrafik mot 
Karlshamns centrum som skulle minskas om Rådhusgatan dubbelriktas. Med stor sannolikhet 
skulle gällande riktvärde för buller då uppnås. Det finns inget behov av att ha genomfartstrafik 
på Regeringsgatan som är en utpräglad bostadsgata. Skulle genomfartstrafik omöjliggöras helt 
bedöms detta innebära en halvering av trafikmängden på gatan. Detta är förändringar som skulle 
kunna bli aktuella på relativt kort sikt. I samband med framtida förändringar bör man studera 
möjligheterna att få in mer växtlighet längs med Regeringsgatan såväl som bullerdämpning som 
för att binda vissa luftföroreningar så som små partiklar, likt PM10. 
 
Antalet boende i området kommer att öka och därmed trafiken till det. Ökningen bedöms dock 
inte bli så betydande att luftkvalitén eller bullernivåerna påverkas märkbart av detta. Genom att 
komplettera och förtäta befintliga bebyggelsemiljöer ges goda möjligheter till hållbara 
kommunikationer, det vill säga att gå, cykla och resa kollektivt. Det får anses rimligt att tro att en 
stor andel kommer att använda sig av hållbara kommunikationer vid förflyttningar till och från 
sin bostad eller arbetsplats inom planområdet. Planförslaget möjliggör även centrumändamål, se 
vidare under rubriken ”Bebyggelseområden”. Förtätningar och funktionsblandning skapar 
förutsättningar för korta avstånd mellan bostad, arbete och service. Genom att lokalisera ny 
bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen, vilket det aktuella planområdet får anses vara, skapas 
också ett större underlag för kollektivtrafiken, vilket kan bidra till en större turtäthet. Om fler 
väljer att gå, cykla och resa kollektivt får vi bättre luft, behagligare ljudnivå, mindre trängsel, ökad 
trivsel, mer utrymme för socialt liv, ökad säkerhet och en bättre folkhälsa. 
 
Förorenad mark 
Inga kända förorenade områden berörs av planen.  
 
I kommunens arkiv finns handlingar från 1863 och framåt. Undantagsvis förekommer äldre 
handlingar, men före 1863 hänvisas till Landsarkivet i Lund. I kommunens arkivsystem står det 
beträffande kvarteret Växjö ”ödemark” med hänvisning till Karlshamns stads stambok 1720.  
 
I kommunens arkiv finns äldre stadskartor, vilka även finns tillgängliga på kommunens 
hemsida. Nedan redovisas kartor från åren 1883, 1893, 1914, 1921, 1932 och 1943. Växjö 3 är 
på samtliga av dessa bebyggt med ett reveterat trähus, som bedöms ha använts som bostad. På 
kartan från 1893 finns markerat fabriker och verkstäder. Enligt denna karta finns ingen fabrik 
eller verkstad på nuvarande fastigheterna Växjö 3, 11 eller 12.  
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Karta 1883        Karta 1893           Karta 1914            
 

       
Karta 1921                 Karta 1932           Karta 1943 
 

Förslag och konsekvenser 

Mot bakgrund av ovan finns det inget som tyder på att verksamheter som kan ha förorsakat 
föroreningar har funnits i området och någon mark- och vattenundersökning bedöms inte 
krävas.  
 
Om förorenade massor upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kapitel 11 § 
miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta, enligt 28 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lämnas till 
tillsynsmyndigheten.  
 
Radon 
Planområdet är inte upptaget på SGU:s (Sveriges Geologiska undersökning) karta i skala       
1:50 000 över radonriskområden i kommunen, man kan dock inte utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt. 

Förslag och konsekvenser 

Inga radonmätningar avser göras i samband med planarbetet. En planbestämmelse om att 
byggnad där människor stadigvarande vistas ska uppföras i radonskyddat utförande har införts 
på plankartan. Ett radonskyddat byggande innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med 
jorden utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell 
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etcetera. 
 
Risker på grund av förändrat klimat 
Enligt ett kommunalt beslut taget av byggnadsnämnden 2007-12-05 § 32, för att säkerställa 
tillräcklig nivå mot framtida havsytehöjning ska grundläggning ske på lägst +2,5 meter (RH00). 
Mot bakgrund av SMHI:s analyser av extrema vattenstånd i Blekinge med hänsyn till 
klimatförändringar (publicerat 2014) har Länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för byggande i 
låglänta områden, beslut 2015-06-05. Med år 2100 som planeringshorisont anges 3,0 m 
(RH2000) för nybyggnad av bostäder.  
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Dagvattnet inom fastigheten är idag anslutet till det kommunala dagvattensystemet. Enligt 
SMHI:s analyser under hösten 2014 beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 
50 procent fram till år 2100.  

Förslag och konsekvenser 

Marken inom planområdet är beläget på nivåer mellan cirka + 4,0 och + 5,5 meter över havet. 
Omgivande gator ligger som högst på ca + 8,5 meter över havet. Befintliga källargolv är enligt 
arkivhandlingar i ärendet förlagda på nivån + 3,15 meter över havet. Nya byggnader kan 
komma att grundläggas lägre än 3,0 meter över havet. Området är inte utpekat som ett låglänt 
område och det finns därmed inte någon anledning att tillämpa varken kommunens egen 
grundläggningspolicy eller Länsstyrelsens riktlinjer för byggande i låglänta områden. Platsens 
läge i förhållande till havet, topografin däremellan och den berggrund som finns i området har 
spelat in vid bedömningen. Slutsatsen är att det inte finns någon risk att planområdet påverkas 
vid framtida havsytehöjning/förändring av grundvattennivån. 
 
Nederbörd/dagvatten ska anslutas till dagvattennätet. Dagvattnet ska kunna fördröjas nära källan 
och tas omhand lokalt vid behov. För att reducera hårdgjorda ytor och omhändertagande av 
dagvatten inom planområdet har en bestämmelse om att marken, liksom det planterbara 
bjälklagets övre yta, till övervägande delen (mer än 50 %) ska vara icke hårdgjort (n2). Därmed 
möjliggörs att dagvatten filtreras och fördröjs med hjälp av gräs, växter och genomsläppliga 
beläggningar. Dagvatten kan då perkolera ner till grundvattnet. 
 
Gårdarna kan användas mångfunktionellt och rymma till exempel en nedsänkt lekplats eller 
gräsmatta som anläggs så att den tillfälligt kan ta emot dagvatten vid enstaka tillfällen då det 
regnat häftigt. Garagetaket (det planterbra bjälklaget) kan utnyttjas för både utevistelse och 
dagvattenhantering. Gröna tak kan med fördel anläggas på alla nya byggnader. På låga 
byggnader blir gröna tak dekorativa för dem som bor ovanför.  
 
Björken inom Växjö 12 ska finnas kvar så länge den inte utgör en fara (n3). Vid behov ska 
björken ersättas av ett nytt större träd. Trädet fyller flera viktiga funktioner, bland annat genom 
att sänka lufttemperaturen och ta upp vatten som annars skulle bli dagvatten, samtidigt som den 
gynnar biologisk mångfald och bidra med miljöinslag som många människor uppfattar positivt. 
Se vidare under rubriken ”Mark- och vattenområden, Mark och vegetation”. 
 

 
  Björken på bostadsgården inom Växjö 12. 
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Ras och skred 
De geotekniska förhållandena inom 
fastigheterna är blandade. Marken består av lera 
(gult) och silt (rosa). Det finns också 
förutsättningar för ras och skred (brunt). Se 
karta till höger. 

Inför den byggnation som finns på fastigheten 
Växjö 12 gjordes provborrning av grund-
förhållandena. Provborrningarna utfördes i 
oktober 1946 och visade på nivåer mellan ca 9 
och 22 meters djup till berg/fast botten.  

 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget medger byggnation på mark som idag är obebyggd, för största delen finns dock 
byggrätter i gällande plan. Ett PM beträffande risken för ras och skred i samband med 
exploatering inom planområdet har tagits fram av WSP där man bedömer att de topografiska 
och geotekniska förhållandena inte ger anledning till oro vad beträffar ras och skred. Eftersom 
lera finns inom området ska en geoteknisk utredning göras i detaljprojekteringsstadiet. Se vidare 
i bilagt PM. 
 
 
Mark- och vattenområden 
Mark och vegetation 
Fastigheten Växjö 3 är till största delen bebyggd med en garagelänga, med undantag av en tre 
meter bred asfalterad remsa längs Hantverkaregatan. 
 
Inom fastigheten Växjö 11 har det tidigare funnits en kyrka. Idag finns ett tidsbegränsat bygglov 
för parkeringsplats på fastigheten. Parkeringen är till övervägande delen hårdgjord. Vid platsen 
för den rivna byggnaden består marken av genomsläppligt material. I fastighetens utkanter 
framför allt, finns en del vegetation i form av häckar och träd. 
 
Inom Växjö 12 finns befintliga bostäder kring en sluten gård. På gården finns en del vegetation, 
bland annat en stor björk. Marken består till största delen av en gräsyta med gångvägar belagda 
med plattor.  
 
I korsningen Hantverkaregatan – Norra Fogdelyckegatan finns en mindre platsbildning/ 
parkeringsyta som är asfalterad.  
 
Planområdet innehåller ingen naturmark. Marknivån faller från väst till öst.  
 

       
Gården inom Växjö 12.                                    Parkeringsytan på Växjö 11. 
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Förslag och konsekvenser 
Fastigheten Växjö 3 kommer till största delen bebyggas och framtida boende hänvisas till den 
befintliga gården inom Växjö 12 och den tillkommande inom Växjö 11.  
 
Inom fastigheten Växjö 11 är avsikten att en trädgård ska anläggas på ett planterbart bjälklag, 
vilket till övervägande delen ska vara icke hårdgjort i ytan (n2). Befintlig vegetation kommer 
inte finnas kvar vid avsedd byggnation inom fastigheten. Trädgården på garagetaket ska kunna 
nyttjas för både utevistelse och dagvattenhantering. 
 
Planförslaget innebär ingen påverkan på den befintliga gården inom fastigheten Växjö 12.  
Den stora björken inom planområdet ska finnas kvar så länge den inte utgör en fara (n3). 
Därefter ska den ersättas med ett nytt större träd, det vill säga med ett stamomfång på minst 20-
25 centimeter. Trädet är en viktig ekosystemtjänst (de produkter och tjänster som naturens 
ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande) som finns inom 
planområdet och som bidrar positivt på flera sätt och svarar mot ett antal behov samtidigt. 
Björken fyller en viktig funktion både genom att sänka lufttemperaturen och ta upp vatten som 
annars skulle bli dagvatten. Samtidigt gynnas biologisk mångfald och björken är ett miljöinslag 
som många människor uppfattar positivt. Under en varm dag kan stora träd transpirera ca 400 
liter vatten, därmed sänks lufttemperaturen samtidigt som lövverket ger skugga. Det är 
betydelsefullt i det här området då det finns många stora huskroppar som lagrar värme i 
närområdet. Enligt SMHI:s klimatscenarier för Blekinge väntas värmeböljor bli allt vanligare 
och allt mer långvariga under de närmaste hundra åren. Också nederbörden och därmed 
dagvattenmängden förväntas öka.  
 
Platsbildningen i korsningen Hantverkaregatan – Norra Fogdelyckegatan bör rustas upp och ge 
utemiljön i kvarteret en ytterligare dimension. Ytan planläggs med egenskapsbestämmelsen att 
marken ska ges en torgmässig utformning (n4). 
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.  
 
Förslag och konsekvenser 
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen 
enligt bestämmelserna i kulturminneslagen. 
 
 
Bebyggelseområden 

Kvarteret Växjö 

Karlshamns ursprungliga stadsplan av Erik Dahlberg utarbetades enligt ideal hämtade från 
europeiska rutnätsstäder. Med i stort sett likformiga kvarter och lika gatubredder låstes stadens 
form fast. När man idag hänvisar till stadsfyrkanten menar man de 24 centrala kvarteren som 
formar en stående rektangel, mellan Ronnebygatan och Norra Fogdelyckegatan, samt mellan 
Ågatan och Regeringsgatan.  
 
Kvarteret Växjö är ett av dessa 24 kvarter, men fick sin ursprungligen planerade kvadratiska 
form först på 1900-talet. Dess södra del bevarar dock flera fastigheter med ålderdomlig 
utsträckning.  
 
Kvarterets bebyggelse har tillkommit under 1900-talet. Den är heterogen i skala och 
byggnadssätt och används till största delen som bostäder. De flesta byggnader har 
ett friliggande byggnadssätt som bryter mot den gängse slutna kvartersformen. Ingen byggnad 
inom kvarteret har högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. 
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Växjö 3 

Fastigheten rymmer en välbevarad 
garagebyggnad från 1951 med visst 
kulturhistoriskt värde, se bild till höger. Låg 
långsträckt komplementbyggnad som hör 
samman med bostadshusen på Växjö 12 från 
samma år.  
 
Byggnadens placering är inte anpassad till 
rutnätsstaden. Fastigheten fick sin utsträckning 
redan 1720. 

 
Växjö 11 
Avriven fastighet som tidigare varit bebyggd 
med frikyrka. Idag finns ett tidsbegränsat 
bygglov för parkeringsplats på fastigheten, se 
bild till höger. Parkeringen ligger i förhållande 
till Regeringsgatan nedsänkt, på nivåer runt       
+ 4,5 – 5,5 meter över nollplanet. Regerings-
gatan ligger i denna del på nivån + 7,5 – 8,5 
meter över nollplanet. 
 
 
Växjö 12 
Fastigheten omfattar tre huskroppar med totalt 45 lägenheter kring en sluten gård. Byggnaderna 
var ursprungligen goda exempel på efterkrigstidens ofta högklassiga bostadsbyggande. Med sitt 
enkla formspråk och genomarbetade detaljering hade de betydande estetiska och arkitektoniska 
kvalitéer. De fönsterbyten som gjorts har medfört förenkling och förgrovning av formspråket. 
Nya portar har dock utformats ambitiöst.  
 
Trots de förändringar som gjorts är byggnaderna ett uttryck för folkhemmets framväxt under 
efterkrigstiden och utgör en viktig årsring i stadens historia.  

 
Förslag och konsekvenser 
Kvarteret Växjö 
Föreslagen detaljplan bedöms stärka den karakteristiska rutnätsstaden genom att fastigheten 
Växjö 11 kommer att kunna bebyggas och luckan i denna del av rutnätsstaden försvinna. 
Bevarande- och utvecklingsplanen pekar på att det inom såväl Växjö 3 som 11 är önskvärt att 
komplettera med bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt. Ny bebyggelse inom kvarteret ska följa 
kvartersstadens planmönster och placeras i gatulivet, se volymstudier på nästa sida, framtagna 
av Peter Nordström Arkitektkontor. Huvudentréer inom planområdet ska placeras mot gata (f6). 
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Volymstudie - vy från öster                                  Volymstudie - vy från norr 
 
Planen tillåter förutom bostäder, även centrumändamål. Bostadsändamålet (B) innebär ett 
boende med en varaktig karaktär, men inrymmer även bostadskomplement som till exempel 
parkering, tvättstuga, närlokal, förråd och garage. Med ändamålet centrum (C) menas all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Där 
ingår butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teatrar, bank, kyrkor och andra typer av 
religiösa byggnader, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger, hotell med mera. Även 
hotell och vandrarhem som är avsedda för tillfällig övernattning ingår i ändamålet centrum, 
liksom service och vissa former av hälsovård som till exempel ungdomsmottagning och 
sjukgymnastik. Flertalet typer av sjukvård ingår dock inte i ändamålet centrum. Med begreppet 
vård följer ofta andra krav vad gäller utformning, omgivningspåverkan och miljö. En blandad 
bebyggelse där olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och service är integrerade med 
varandra ger intressanta och variationsrika miljöer. Funktionsblandning bidrar till att befolka 
gaturum, torg och platser och skapar därmed olika mötesplatser. Ett rikt socialt liv under 
merparten av dygnets timmar är viktigt för att skapa trygghet och det bidrar till mångfald och en 
levande miljö. 
 
Avsikten är att nytillkommande byggnader ska spegla sin tid och lägga ytterligare en årsring till 
stadens historia, dock med utgångspunkt i riksintresset för kulturmiljövård. Två för Karlshamn 
karaktäristiska särdrag, som ska bilda utgångspunkt även vid utformningen av nytillkommande 
bebyggelse, är den uttalade vertikaliteten och den särskilda omsorg som hörnutformningar 
historiskt sett har ägnats. För samtliga nytillkommande byggrätter anger planen att 
fasadutformningen ska betona vertikalitet (f3) samt, i förekommande fall, att byggnadens 
hörnutformning ska ägnas särskild omsorg (f4). Med en betonad vertikalitet avses till exempel 
ett högrest hus med högresta fönster, inte horisontellt utbrett. De nya inslagen i stadsbilden ska 
ha en så medveten utformning att de stärker Karlshamns kulturhistoriskt värdefulla särdrag utan 
att för den skull ge avkall på att vara ett utslag av vår tid eller att underordna sig den befintliga 
arkitekturen.  
 
Den tillkommande bebyggelsens höjder har anpassats till omgivningen, med hänsyn tagen även 
till tillgänglighet och genomförandefrågor. Se bilaga 3 med principsektioner. Höjden regleras 
för nytillkommande bebyggelse utmed gatorna som en bestämmelse om högsta nockhöjd från 
angivet nollplan (grundkartans). En nock är en horisontal skärning mellan två från varandra 
lutande takfall. I samtliga fall är taklutningen reglerad till mellan 20 och 70 grader mot gatan. 
Mot gården bedöms dock en friare takutformning kunna tillåtas. Ny bebyggelse ska placeras i 
fastighetsgräns mot gata (p1).  
 
För att klara utrymning vid brand ska minst ett öppningsbart fönster för utrymning mot gata 
finnas i samtliga nya bostäder inom Växjö 3 och 11(f8). Inom Växjö 12 får utrymning från 
vindsvåning ske via fast monterad utvändig stege/trappa, då planen inte tillåter takkupor mot 
gatan. 
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Växjö 3 

Avsikten är att riva befintlig garagebyggnad och uppföra en ny byggnad. Då garagebyggnaden 
hör till 1950-talets kulturmiljöer, då det blev mer vanligt för gemene man att skaffa en bil, är det 
önskvärt att en dokumentation görs före rivningen. Att dokumentationen blir gjord kommer att 
kontrolleras i samband med rivningslov, i den kontrollplan som upprättas. Fastigheten bedöms 
kunna inrymma cirka 15 nya lägenheter. Se volymstudier nedan, framtagna av Peter Nordström 
Arkitektkontor. 
 

   
Vy söderifrån på Hantverkaregatan        Vy norrifrån på Hantverkaregatan 

    
Ny bebyggelse inom Växjö 3, sett från söder        Ny bebyggelse inom Växjö 3, sett från väster 
 
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (grundkartans) för ny bebyggelse är satt till        
+ 16,0 meter, vilket motsvarar tre bostadsvåningar. Nocken på bostadshuset på fastigheten 
Växjö 4 är belägen på cirka 16,3 meter över nollplanet och på närmsta huset inom Växjö 12 
ligger nocken på cirka 18,2 meter. Den nya bebyggelsen blir därmed lägre än anslutande 
byggnader. 
 
Längs med fastighetsgränsen mot Växjö 4 finns en yta, 1,7 meter bred, som inte får förses med 
byggnad och fasaden som vetter mot Växjö 4 ska vara veckad/vinklad så att fönster och 
balkonger riktas från bostadshuset på fastigheten Växjö 4, en planbestämmelse om att fönster 
och balkong ska vara riktade mot nordväst reglerar detta (f9).  

Växjö 11 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (grundkartans) för ny bebyggelse är satt till         
+ 21,5 meter. I korsningen Norra Fogdelyckegatan – Regeringsgatan är högsta nockhöjd + 22,5 
meter för att möjliggöra en betoning av hörnan. Höjden motsvarar fyra och fem bostads-
våningar beroende på markens höjd. Tillåten höjd är lägre på del av byggrätten vid mötet med 
Växjö 13 så att den inre delen mot gården endast medger två våningar, här tillåts en totalhöjd på 
maximalt 15,0 meter över nollplanet (grundkartans). Mindre byggnadsdelar såsom räcken och 
ventilationshuvar får överstiga totalhöjden. Nocken på den närmaste byggnaden inom Växjö 12 
är belägen på cirka +18,0 meter över nollplanet och på Växjö 13 är taket beläget på omkring 
+18–19 meter över nollplanet. Ny bebyggelses nock (+ 22,5 meter) i korsningen Norra 
Fogdelyckegatan – Regeringsgatan blir belägen på en lägre nivå än byggnaden en bit upp på 
Norra Fogdelyckegatan, i västlig riktning. Se vidare i bilaga 3 Principsektioner. 
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Fastigheten bedöms kunna inrymma omkring 30 nya lägenheter. På gården får 
komplementbyggnader såsom cykelförråd, sophus, tvättstuga, gemensamhetslokal/ 
övernattningslägenhet etcetera placeras (korsmark). Högsta totalhöjd i meter är reglerad till 4,5 
meter över marken/bjälklaget. Balkonger får kraga ut maximalt 2 meter över gården (f5). 
Marken närmast Växjö 13 får inte förses med byggnad (prickmark). 
 
Marken på gården får byggas över med planterbart bjälklag till en högsta höjd av 9 meter över 
angivet nollplan (grundkartans) (n1). Avsikten är att utnyttja nivåskillnaderna i förhållande till 
omgivande gator till i första hand ett parkeringsgarage med plats för omkring 40 bilar. 
 

Marken i korsningen Norra Fogdelyckegatan – Regeringsgatan ska vara tillgänglig för allmän 
gångtrafik (x), vilket innebär att första våningen inte kan byggas ner i markplanet. Se 
volymstudier nedan, framtagna av Peter Nordström Arkitektkontor. 

   
Volymstudie - vy från nordväst                                  Volymstudie - vy från sydväst 
 

   
Volymstudie - vy från öster                                  Volymstudie - vy från söder 
 

   
Volymstudie - vy möte mellan Växjö 11 och 13        Volymstudie - vy söderifrån på Regeringsgatan 

Växjö 12 

Avsikten är att komplettera befintlig bebyggelse inom fastigheten Växjö 12 genom inredning av 
vindar samt nya trapphus. Byggnaderna rymmer idag 45 lägenheter och vindarna bedöms kunna 
rymma minst 10 nya lägenheter. Byggnaderna har ett visst kulturhistoriskt värde och dess 1950-
talskaraktär avses säkerställas i detaljplanen. Följande bestämmelser har införts för att undvika 
framtida förvanskning: 
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Takkupor får inte placeras mot gata (f1) 
Byggnads volym ska i huvudsak bibehållas (f2) 
Byggnads 1950-talskaraktär ska bevaras (k) 
 
Med begreppet 1950-talskaraktär menas att det som är 
kvar av dess ursprungliga karaktär, i utformning, 
färgsättning och detaljer, ska vårdas och bibehållas. 
Här kan bland annat nämnas de franska balkongernas 
smäckra räcken som är av stor betydelse för 
fasaduttrycket. Bestämmelserna innebär vidare att 
sadeltakets obrutna linje ska bibehållas mot gatan, 
men att det är möjligt med takkupor mot gården. 
Högsta tillåtna nockhöjd är i princip gällande höjder, 
planen begränsar nockhöjden till + 18,5 meter över 
angivet nollplan (grundkartans). Vid utformning av 
nya trapphus bör en certifierad sakkunnig inom 
kulturvärden anlitas.  
 
På gården får komplementbyggnader såsom 
cykelförråd, sophus, tvättstuga, gemensamhetslokal/ 
övernattningslägenhet etcetera placeras (korsmark). 
Högsta totalhöjd är reglerad till 4,5 meter över marken. 
 
Planen möjliggör att byggnaden på Växjö 3 ansluter till befintlig byggnad på Växjö 12. Vid 
detta möte finns en bestämmelse om att passage ska finnas i markplanet (f7). Från passagen når 
man även den obebyggda ytan inom Växjö 3. En passage finns redan idag inom Växjö 12 in på 
gården mellan de två byggnadskropparna mot gatorna. Planen reglerar att denna ska finnas kvar 
(f7). 
 
Service, kultur och upplevelse  
Planområdet är beläget i direkt närhet till centrala Karlshamn, med det utbud av kommersiell 
och offentlig service, kultur och upplevelse som finns där. 
 
Förslag och konsekvenser 
Då planförslaget medger centrumändamål skulle någon form av service kunna etablera sig inom 
planområdet. 
 
Lek, rekreation och naturmiljö 
Inom fastigheten Växjö 12 finns en gårdsmiljö som möjliggör utevistelse. Inom gångavstånd 
finns större sammanhängande natur- och skogsområden som Långakärrområdet och 
Bellevueparken samt även gång- och cykelstråket längs Mieåns östra sida som binder samman 
Karlshamns innerstad med områdena norr därom.   
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget reglerar att en gård med övervägande delen icke hårdgjord yta ska finnas inom 
fastigheterna Växjö 11 och 12. Här ges då möjlighet för utevistelse i direkt närhet till bostaden 
för samtliga boende inom de tre fastigheterna. Gårdarna bör även kunna rymma vissa 
lekmöjligheter. Befintligt träd (björk) inom Växjö 12 får inte fällas. 
 
Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till 
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den.  
 

Fin passage in mot gården, Växjö 12. 
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Förslag och konsekvenser 
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på kvartersmark. 
 
Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som kan 
resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra och att 
öka risken att upptäckas. 
 
Ett exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ i ett bostadsområde till ett 
ställe där många passerar. Då är det större risk att den som begår brottet upptäcks. Detsamma 
gäller att träd vid en bilparkering kan hindra översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå 
skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar. 
 
Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan skapa mörka 
platser som upplevs som obehagliga och även de kan främja möjligheten att begå brott just där. 
Trånga passager bör belysas och eventuellt planeras så att en viss överblick kan ske från 
närbelägna bostäder. Det är viktigt att försöka undvika "döda vinklar och vrån". Höga häckar, 
plank, uthus/förråd utmed cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet när 
man passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer.  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör funktionsblandning där olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser 
och service är integrerade med varandra, vilket ger intressanta, trygga och variationsrika 
miljöer. Vid utformning av utemiljön bör brottsförebyggande åtgärder beaktas.  
 
För att klara utrymning vid brand ska minst ett öppningsbart fönster för utrymning mot gata 
finnas i samtliga nya bostäder inom Växjö 3 och 11(f8). Inom Växjö 12 får utrymning från 
vindsvåning ske via fast monterad utvändig stege/trappa, då planen inte tillåter takkupor mot 
gata. I övrigt ska gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons 
framkomlighet beaktas i bygglovskedet.  
 
 
Gator, vägar och trafik 
Vägnät 
Kvarteret Växjö avgränsas av Norra Fogdelyckegatan (norr), Hantverkaregatan (öster), 
Regeringsgatan (väster) och Södra Fogdelyckegatan (söder). Samtliga utom Södra 
Fogdelyckegatan är dubbelriktade. Se vidare under rubriken ”Störningar, miljö- och 
riskfaktorer”, ”Buller och luft” beträffande trafikmängder och buller etcetera. 
 
Förslag och konsekvenser 
De förändringar som ett genomförande av avsedd detaljplan medger kommer inte att medföra 
någon större påverkan på trafikmängden sett i ett större perspektiv. Se vidare nedan under 
rubriken ”Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik” samt ”Angöring och parkering”.  
 
Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik 
Cykelväg finns på den östra sidan av Erik Dahlbergsvägen, strax öster om planområdet 
liksom längs Kungsgatan, väster om planområdet. Närmaste busshållplats finns på Erik 
Dahlbergsvägen och stationsområdet är beläget inom gångavstånd, cirka 300 meter väster 
om planområdet. Runt kvarteret finns trottoarer och på gatorna är cykeltrafiken blandad 
med biltrafiken.  
 
Förslag och konsekvenser 
Marken i korsningen Norra Fogdelyckegatan – Regeringsgatan ska vara tillgänglig för allmän 
gångtrafik (x). Detta innebär att första våningen inte kan byggas ner i markplanet. 
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Området ligger i Karlshamns stadskärna, vilket möjliggör ett boende som inte är direkt 
beroende av bilen som transportmedel. Genom att komplettera och förtäta befintliga 
bebyggelsemiljöer ges goda möjligheter till hållbara kommunikationer, det vill säga att gå, 
cykla och resa kollektivt. Påverkande åtgärder för att öka andelen som går, cyklar och åker 
kollektivt kallas även för mobility management. Mobility management är ett koncept för att 
främja hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Arbete 
med mobility management har stor potential i planeringen av nya områden då kommunen 
och byggherrar har möjligheter att verka i riktning mot ett hållbart resande redan från 
början.  
 
Angöring och parkering 
Idag finns fyra-fem parkeringsplatser inom fastigheten Växjö 12, i korsningen 
Hantverkaregatan – Norra Fogdelyckegatan. Längs samtliga omgivande gator finns 
kantstensparkering. Inom fastigheten Växjö 11 finns en större parkering för vilken ett 
tidsbegränsat bygglov finns.  
 
Förslag och konsekvenser 
Parkeringsytan i korsningen Hantverkaregatan – Norra Fogdelyckegatan planläggs med 
egenskapen att marken ska ges en torgmässig utformning (n4). Avsikten är att begränsa 
parkeringsplatserna till förmån för en mer stadsmässig platsbildning. Detta är i linje med 
Bevarande- och utvecklingsplanen som pekar ut ytan som en plats där bearbetning av 
utemiljön är önskvärd. 
 
Mot bakgrund av resonemanget ovan under rubriken ”Gång- och cykelvägnät och 
kollektivtrafik” så bör avsteg kunna göras från kommunens parkeringsnorm från 1984, 
vilken anger att det, utan samnyttjande, ska finnas 10 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta 
för bostäder, vilket är huvudsyftet med planen. Vid ett samnyttjande anger parkerings-
normen 7 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta. Planen tillåter även centrumändamål och 
parkeringsnormen anger utan samnyttjande 20 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för 
kontor, 40 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för butiker, 25 parkeringsplatser/1 000 m2 
våningsyta för hotell och 80 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för restaurang.  
 
Behovet av bilplatser för de tillkommande bostäderna vid ett maximalt utnyttjande av 
planen skulle med parkeringsnormen, utan samnyttjande, bli omkring 60 platser. 
Huvudsyftet med planen är bostadsändamål och det bedöms inte som troligt att 
centrumändamål kommer att etableras i någon större utsträckning inom planområdet, varför 
resonemanget om bilplatsparkeringsbehovet utgår ifrån de platser som bostäderna genererar.  
 
Mot bakgrund av planområdets centrala läge bör färre bilplatser än 10 per 1 000 m2 
våningsyta kunna medges. Avsikten är att bygga ett parkeringsgarage inom fastigheten 
Växjö 11 med ett 40-tal platser, vilket skulle innebära ungefär 7 parkeringsplatser/1 000 m2 
våningsyta för de tillkommande bostäderna. I parkeringsnormen anges att hänsyn till 
faktiska förhållanden av skilda slag måste tas för varje enskilt fall. Vill man kunna erbjuda 
ett högre bilparkeringstal än 0,7 kan inte detaljplanen utnyttjas till fullo. Ser man 
planområdet i ett större sammanhang finns större parkeringsytor inom gångavstånd från 
planområdet där visst samnyttjande bör kunna ske. Generellt sett så är det inte självklart att 
bilplatsen ska finnas i direkt anslutning till bostaden. Gångavstånd på upp till 400 meter bör 
accepteras. Resonemanget om ett lägre bilparkeringstal förutsätter ett högt 
cykelparkeringstal.  
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Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Området är beläget inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Då 
planområdet redan till viss del är bebyggt finns ledningar indragna till fastigheten Växjö 12. 
Fastigheterna Växjö 3 och 11 saknar idag förbindelsepunkter för vatten- spill- och dagvatten. 
 
Förslag och konsekvenser 
Nytillkommande bebyggelse kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Befintliga ledningar kan behöva kompletteras och nya förbindelsepunkter förmedlas. Även 
behoven för befintlig bebyggelse behöver ses över då bostadsytan utökas. 
 
Nederbörd/dagvatten ska anslutas till dagvattennätet. I de fall dräneringsvattnet inte kan 
anslutas med självfall till dagvattennätet ska detta vatten pumpas dit. Dagvatten får inte tillföras 
spillvattennätet. 
 
Dagvattnet ska kunna fördröjas och tas omhand lokalt vid behov. Gårdarna ska kunna användas 
mångfunktionellt och rymma till exempel en nedsänkt lekplats eller gräsmatta som anläggs så 
att den tillfälligt kan ta emot dagvatten vid enstaka tillfällen då det regnat häftigt. 
 
Åtgärder kring dagvattenhanteringen kan kräva en anmälan, enligt Miljöbalken, till 
tillsynsmyndigheten. 
 
Värme, el och bredband 
El- och fjärrvärmeförsörjning finns utbyggd i området och befintlig byggnation är ansluten till 
detta. Koncessionshavare är Karlshamns Energi AB. Även bredband finns utbyggt i området. 

Förslag och konsekvenser 
Planerad byggnation förutsätts kunna kopplas på det utbyggda nätet i området. Samtliga 
fastigheter har möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet. 

 
Avfall 
Området ingår i hämtningsområde för hushållsavfall.  
 
Förslag och konsekvenser 
Uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas för källsortering och omhändertagande av 
avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Uppsamlingsplatsen ska vara lättillgänglig för 
hämtningsfordon. 
 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 15 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan och avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. Då planen har vunnit 
laga kraft kan fastighetsreglering och byggnation i enlighet med detaljplanen genomföras.  
 
Ett avtal om fastighetsreglering kommer att tecknas med fastighetsägaren till Växjö 3 avseende 
överföring/försäljning av ca 10 kvm av den kommunägda fastigheten Karlshamn 2:1 till 
fastigheten Växjö 3. I samband med detta kommer även rättigheten till x-området inom Växjö 
11 att säkerställas. 
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med fastighetsägaren. 
 
Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av 
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. 
 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar.  
 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Planförslaget föranleder fastighetsreglering för att åstadkomma ett stadsmässigt och 
ändamålsenligt bebyggande av fastigheten Växjö 3. Del av den kommunägda fastigheten 
Karlshamn 2:1 skär in i byggrätten mellan fastigheterna Växjö 3 och 12, se utdrag ur plankartan 
nedan med aktuellt område markerat. Fastighetsregleringen bekostas av exploatören.  
 

 
  Den del av Karlshamn 2:1 som ingår i planförslaget. 
 
 
Upphävande av tomtindelning 
När en detaljplan ersätter en detaljplan för vilken det också har gällt en tomtindelning så upphör 
dessa bestämmelser att gälla.  
 
Det har inte bedömts finnas skäl för att hålla kvar vid den tomtindelning som gäller idag. 
Fastigheten Växjö 3 är från 1720, men bedöms ha spelat ut sin roll och ett stadsmässigt 
bebyggande av kvarteret bedöms väga tyngre än att hålla fast vid fastighetens ålderdomliga 
utsträckning. 
 
Den nya detaljplanen ersätter del av detaljplan fastställd som stadsplan 1964-03-16 inklusive 
fastighetsindelningsbestämmelser ursprungligen fastställda som tomtindelning 1919-04-01 (akt 
1082K-X13), 1942-12-28 (akt 1082K-X621), 1949-05-27 (akt 1082K-Z38), 1950-06-30 (akt 
1082K-X911) i form av tomtmätningar/arealavmätning. 
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Påverkan på fastigheter inom planområdet 
Gällande plan anger bostadsändamål, sammanbyggd bebyggelse i högst tre våningar och 10,5 
meter. För, med bostadshus, bebyggda delar av planområdet ges i princip samma byggrätter i 
höjd och på mark.  
 
Gällande detaljplan är till stora delar genomförd förutom outnyttjade byggrätter för 
bostadsändamål på Växjö 3 och 11 och samlingslokal inom fastigheten Växjö 11. Beträffande 
Växjö 11 så ges i avsedd detaljplan mer omfattande byggrätter jämfört med gällande plan.  
Stora delar av fastigheterna Växjö 11 och 12 är i gällande plan prickmarkerad, vilket innebär att 
marken inte får bebyggas. I planförslaget ges nu möjlighet att använda denna mark för 
komplementbyggnader.  
 
Fastigheten Växjö 3 får delvis bebyggas med överbyggd gård enligt gällande detaljplan. Nu ges 
i planförslaget en mer omfattande byggrätt som omfattar större delen av fastigheten. För att 
åstadkomma ett ändamålsenligt och stadsmässigt bebyggande av fastigheten föreslås del av 
Karlshamn 2:1 föras till fastigheten Växjö 3, se vidare ovan under rubriken 
”Fastighetsbildning”.  
 
Då tomtindelningen upphör att gälla i och med att planförslaget antas så är det möjligt att slå 
samman de tre fastigheterna Växjö 3, 11 och 12. Detta är dock inget som krävs för ett 
genomförande av planförslaget.  
 
I en stad har man anledning att räkna med en förtätning som kan medföra att nya byggnader 
placeras nära redan befintlig bebyggelse med påverkan som ökad insyn och mer trafik. De 
förändringar som ett genomförande av avsedd detaljplan innebär är förändringar som man som 
boende i en stad får anses behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär och förhållandena i 
omgivningen. De förändringar som planen möjliggör bedöms inte innebära betydande 
olägenheter för de boende inom planområdet. En solstudie har tagits fram och fogats till 
planbeskrivningen som bilaga 2. 
 
 
Påverkan på fastigheter utom planområdet 
Planförslaget innebär inga fastighetsrättsliga förändringar utanför planområdet. 
 
Föreslagen detaljplan bedöms stärka den karakteristiska rutnätsstaden genom att fastigheten 
Växjö 11 kommer att kunna bebyggas och luckan i denna del av rutnätsstaden försvinna. 
Stadsbilden kommer dock att förändras jämfört med dagsläget då Växjö 11 nu utgörs av en 
parkeringsplats och Växjö 3 av en lägre garagelänga. Bevarande- och utvecklingsplanen, som är 
en del av den nyligen antagna översiktsplanen, pekar dock på att det inom såväl Växjö 3 som 11 
är önskvärt att komplettera med bebyggelse ur stadsmiljösynpunkt. Varken kvarteret Växjö eller 
omgivande kvarter innehåller någon fastighet med byggnader med mycket högt kulturhistoriskt 
värde.  
 
I en stad har man anledning att räkna med en förtätning som kan medföra att nya byggnader 
placeras nära redan befintlig bebyggelse med påverkan som ökad insyn och mer trafik. De 
förändringar som ett genomförande av avsedd detaljplan innebär är förändringar som man som 
fastighetsägare och boende i en stad får anses behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär och 
förhållandena i omgivningen. De förändringar som planen möjliggör bedöms inte innebära 
betydande olägenheter för de boende i närområdet. En solstudie har tagits fram och fogats till 
planbeskrivningen som bilaga 2. 
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Planbesk r i vn ing  –  Deta l j p lan  fö r  fas t i ghe te rna  Väx jö  3 ,  11  och  12 ,  Kar l shamn 26  

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren. Dessa kostnader regleras i 
upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. 
 
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Karlshamns kommun svarar för utbyggnad, drift och underhålla av vatten- och avloppsledningar 
fram till anvisad anslutningspunkt. Utbyggnad och drift av el- och fjärrvärmenätet åligger 
Karlshamns Energi AB. Kostnader för utbyggnad av vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärme-
ledningar återfås genom anslutnings- och brukaravgifter. 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation 
etcetera) initierad av exploatören bekostas av densamme.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 
 
 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
De topografiska och geotekniska förhållandena ger inte anledning till oro vad beträffar ras och 
skred, men då lera finns inom området måste en geoteknisk utredning göras i detalj-
projekteringsstadiet. 
 
 
Resurshushållning 
En ökning av andelen bostäder i centralt läge i staden är positivt ur många synvinklar, inte minst 
i ett hållbarhetsperspektiv. Bostäder möjliggörs i ett service- och naturnära läge som ger goda 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik – hållbara kommunikationer. 
Området är lokaliserat där det finns utbyggd god infrastruktur och även möjlighet till 
miljövänlig energi.  
 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Jeanette Conradsson, stadsmiljöavdelningen, i 
samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn den 8 juni 2016 
 
 
 
Jeanette Conradsson  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 
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Uppdragsnr:  k5140080 

WSP Sverige AB 
Box 34 
371 21 Karlskrona 
Besök: Högabergsgatan 3 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7225653 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
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KV VÄXJÖ 3, 11 0CH 12 KARLSHAMN 

Kortfattad Pm beträffande risken för ras och skred i samband med exploatering. 

Bakgrund/ underlag 

Denna Pm är baserad på platsbesiktning, studier av tidigare geotekniska utredningar 
samt allmän kunskap av de geotekniska förhållandena inom denna del av Karlshamn. 

De undersökningar som särskilt studerats är: 

-”provborrningar Kv. Växjö 1 o 2 samt stadsäga 37”.  Undersökningarna är utförda inom 
nuvarande Kv växjö 12. Undersökningarna är utförda år1946 med någon form av hejar-
sondering. 

-”Kvarteret Norrtälje16”. Utredningen gjordes av WSP 2002 med moderna metoder 
med bl.a cpt-sondering. Detta kvarter ligger ”nedströms” det nu aktuella. 

Topografi  

Det aktuella området sluttar i princip jämnt nedåt mot öster från nivåer mellan+ 7,5  och  
9,0 vid Regeringsgatan till ca +4,0  vid Hantverkaregatan. 

I den nordvästra delen finns en ca 3 m hög stödmur mot Regeringsgatan. Detta kan 
möjligen vara en orsak till att området bedömts ha förutsättningar för ras och skred. 

Jordarter 

Inom kv Norrtälje 16 består jorden av högst ca 5 m silt och lera på morän. 

Lerans sammanlagda tjocklek är högst ca 1,5 m och skjuvhållfastheten är i allmänhet 
medelhög. Byggnaden (1 källarvåning och 3 våningar ovan mark grundlades med plat-
tor) 

Inom kv Växjö 12 är de äldre undersökningarna lite svårtolkade. Möjligen kan lera före-
komma till ca 12 m djup, men detta känns lite anmärkningsvärt. Berget bedöms ligga 
på högst ca 22 m djup. 

Geotekniska synpunkter 

Vi bedömer att de topografiska och geotekniska förhållandena inte ger anledning till oro 
vad beträffar ras och skred. 

Eftersom lera bevisligen finns inom området måste på sedvanligt sätt en geoteknisk ut-
redning göras i detaljprojekteringsstadiet. 

Karlskrona 2016-02-22 

WSP 

Göran Sätterström 

Bilaga 1 
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Bilaga 3 - Principsektioner
Heldragen linje - Be�ntliga byggnader
Streckad linje - Nya byggnader/volymer enligt detaljplanen
Prickad linje - Ny byggnad/volym från gårdssidan enligt detaljplanen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att Karlshamns kommun förlänger giltighetstiden nuvarande avfallsplan tills det att en ny 
avfallsplan är framtagen 
 
att Karlshamns kommun ger VMAB i uppdrag att ansvara för framtagande av avfallsplan 
och tillhörande renhållningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har tillsammans med Sölvesborgs och Olofströms kommuner en 
gemensam avfallsplan och gemensamma renhållningsföreskrifter som reglerar avfalls-
hanteringen i kommunerna. Dokumenten reglerar bland annat VMAB´s verksamhet och de 
miljö- och verksamhetsmässiga mål som VMAB ska uppnå. Nuvarande avfallsplan togs fram 
2009 och går ut 2016. En aktuell avfallsplan kommer inte att vara färdigställd för 
antagande innan den nuvarande planen går ut och därför behöver nuvarande avfallsplan 
förlängas. Även renhållningsföreskrifterna som antogs 2010 och gäller tills vidare ska 
revideras med utgångspunkt från avfallsplanen. 
 
I miljöbalken framgår det att varje kommun ska ha en renhållningsordning och en 
avfallsplan som ska omfatta samtligt avfall inom kommunen och vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att minska avfallets mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också 
krav om hur renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram, till exempel krav om 
samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av 
kommunfullmäktige. Dessutom finns det föreskrifter och allmänna råd om vad en 
kommunal avfallsplan måste innehålla från Naturvårdsverket. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag om framtagande av ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter 
2 Nu gällande avfallsplan från 2009 (och till 2016-12-31) 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
 
 
 

-�261�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att Karlshamns kommun förlänger nuvarande avfallsplan tills det att en ny avfallsplan är 
framtagen 
 
att Karlshamns kommun ger VMAB i uppdrag att ansvara för framtagande av avfallsplan 
och tillhörande renhållningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har tillsammans med Sölvesborgs och Olofströms kommuner en 
gemensam avfallsplan och gemensamma renhållningsföreskrifter som reglerar avfalls-
hanteringen i kommunerna. Dokumenten reglerar bland annat VMAB´s verksamhet och de 
miljö- och verksamhetsmässiga mål som VMAB ska uppnå. Nuvarande avfallsplan togs fram 
2009 och går ut 2016. En aktuell avfallsplan kommer inte att vara färdigställd för 
antagande innan den nuvarande planen går ut och därför behöver nuvarande avfallsplan 
förlängas. Även renhållningsföreskrifterna som antogs 2010 och gäller tills vidare ska 
revideras med utgångspunkt från avfallsplanen. 
 
I miljöbalken framgår det att varje kommun ska ha en renhållningsordning och en 
avfallsplan som ska omfatta samtligt avfall inom kommunen och vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att minska avfallets mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också 
krav om hur renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram, till exempel krav om 
samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av 
kommunfullmäktige. Dessutom finns det föreskrifter och allmänna råd om vad en 
kommunal avfallsplan måste innehålla från Naturvårdsverket. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag om framtagande av ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter 
2 Nu gällande avfallsplan från 2009 (och till 2016-12-31) 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-07-05 Dnr: 2016/991 

 
 

 

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 2016-08-23 163 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 177 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Förlängning och revidering av nuvarande avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att Karlshamns kommun förlänger nuvarande avfallsplan tills det att en ny avfallsplan är 
framtagen 
 
att Karlshamns kommun ger VMAB i uppdrag att ansvara för framtagande av avfallsplan 
och tillhörande renhållningsföreskrifter. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har tillsammans med Sölvesborgs och Olofströms kommuner en 
gemensam avfallsplan och gemensamma renhållningsföreskrifter som reglerar avfalls-
hanteringen i kommunerna. Dokumenten reglerar bland annat VMAB´s verksamhet och de 
miljö- och verksamhetsmässiga mål som VMAB ska uppnå. Nuvarande avfallsplan togs fram 
2009 och går ut 2016. En aktuell avfallsplan kommer inte att vara färdigställd för 
antagande innan den nuvarande planen går ut och därför behöver nuvarande avfallsplan 
förlängas. Även renhållningsföreskrifterna som antogs 2010 och gäller tills vidare ska 
revideras med utgångspunkt från avfallsplanen. 
 
I miljöbalken framgår det att varje kommun ska ha en renhållningsordning och en 
avfallsplan som ska omfatta samtligt avfall inom kommunen och vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att minska avfallets mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också 
krav om hur renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram, till exempel krav om 
samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av 
kommunfullmäktige. Dessutom finns det föreskrifter och allmänna råd om vad en 
kommunal avfallsplan måste innehålla från Naturvårdsverket. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag om framtagande av ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter 
2 Nu gällande avfallsplan från 2009 (och till 2016-12-31) 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-07-05 Dnr: 2016/991 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson Gisela Åberg Sofie Samuelsson 
Näringslivschef Utvecklingsstrateg     Utvecklingsingenjör 
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Västblekinge miljö ab e u

Karlshamns kommun

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Nu gällande avfallsplan från 2009 gäller till 2016-12-31 och kommer därför att behöva uppdateras.

Samtidigt håller naturvårdsverket på med att omarbeta föreskrifterna för avfallsplanen bla beroende på de

nya återvinningsmålen. Första förslaget till föreskrifter är nu ute på remiss. färdigt förslag till föreskrifter

bedöms komma under året. Detta innebär att vårt framtagande av ny avfallsplan måste invänta de nya

föreskrifterna från Naturvårdsverket.

Nu gällande avfallsplan togs fram av VMAB tillsammans med företrädare från ägarkommunerna

(Karlshamn. Olofström och Sölvesborg) samt Miljöförbundet Blekinge Väst.

Styrelsen ivästblekinge Miljö AB beslutade vid sitt styrelsemöte i december att tillskriva ägarkommunerna

om att erbjuda sig att arbeta fram förslag till ny avfallsplan på samma sätt gjordes förra gången.

Förslag:
Västblekinge Miljö AB (sammankallande) tillsammans med representanter från ägarkommunerna och

Miljöförbundet arbetar fram ett förslag till avfallsplan efter de nya föreskrifterna frän Naturvårdsverket.

Nuvarande avfallsplan föreslås att förlängas till dess att ny avfallsplan är antagen.

 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet

Box 56 Perstorp 0454-593 50 0454-593 51 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se

375 22 Mörrum Mörrum

1
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m:
Antagen: KF § 1, 2009 - 02 - 02
Fastställd : 2009 - 02 - 23

FÖRFATTNINGSSAMLING
Avfallsplan för Karlshamn, Olofströms,
och Sölvesborgs kommuner 2009 - 2016

Avfallsplan för Karlshamn, Olofströms,
och Sölvesborgs kommuner 2009 - 201 6

INLED NING

För varje kommun ska det finnas en avfallsplan, som beskriver avfallssituationen och anger planerade mål
och åtgärder för avfallshanteringen. Karlshamns, Olofström s och Sölvesborgs kommuner beslutade 2005 att
upprätta en ny gemensam avfallsplan eftersom då gällande avfallsplaner från 1994 - 1995 till stor del blivit
inaktuella. Beslutet om gemensam avfallsplan motiverades också av att renhållningsverksamheten inom de
tre kommunerna sedan hösten 2004 helt utförs av ett samägt bolag, Västblekinge Miljö AB (VMAB). Den
nya avfallsplanen har utarbetats under ledning av VMAB i en arbetsgrupp, där också representanter för
kommunerna och tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Ble kinge Väst har medverkat.

Kommunen har ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt liknande avfall från verksamheter
(industri, butiker, skolor m.m.). För andra typer av verksamhetsavfall har kommunen inget ansvar och små
möjligheter att på verka hanteringen. Kommunen har inte heller något ansvar för tidningar, förpackningar
m.m. som omfattas av producentansvar. Avfallsplanen anger mål för alla slags avfall och planerade åtgärder
för det avfall som ligger inom kommunalt renhållningsansvar.

D en centrala principen i avfallsplanen är att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand
återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som sista utväg
deponera. Genomgående betonas att farligt avfall ska hanteras separat och behandlas på ett säkert sätt.
Avfallsplanens mål och åtgärder ska också bidra till uppfyllande av nationella och regionala
miljökvalitetsmål.

Under arbetet med avfallsplanen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fr am för att man ska kunna
bedöma och ta hänsyn till miljöpåverkan av planerade åtgärder. Sex alternativ för insamling och behandling
av hushållsavfall har jämförts med avseende på miljö och hållbar utveckling. Bäst bedöms de alternativ vara,
som innebär käl lsortering av lätt nerbrytbart organiskt avfall (matavfall etc.), som sedan rötas till biogas och
efterkomposteras till jordförbättringsmaterial. Mindre bra är det att enbart kompostera avfallet eller att sända
allt till förbränning.

Avfallsplanens mest b etydande mål är att så stor andel som möjligt av hushållsavfallet ska behandlas
biologiskt. Om möjligt ska det ske i form av rötning med efterkompostering, annars enbart kompostering. I
båda fallen är det väsentligt att utgå från en ren fraktion av lätt ne rbrytbart organiskt avfall, eftersom det inte
finns avsättning för kompostjord med föroreningar. Den viktigaste åtgärden enligt avfallsplanen är införande
av källsortering av hushållsavfall i två fraktioner: ”organiskt” och ”brännbart”. Avfallsplanen preci serar
däremot inte vilken typ av insamlingssystem som ska tillämpas. En annan åtgärd av central betydelse är
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förslaget att bygga en biogasanläggning för rötning av det organiska avfallet. Planering för en sådan
anläggning pågår.

Flera av avfallsplanens må l, liksom de nationella och regionala miljömålen, kan bara uppnås om det hos
allmänheten finns en god förståelse för frågor som rör avfall. Det gäller dels hur man ska kunna minska
avfallets mängd och farlighet, dels hur man bäst ska hantera det avfall som uppstår. Behovet av fortsatt
information och kommunikation betonas därför i avfallsplanen.

Övriga åtgärder i avfallsplanen gäller bland annat fortlöpande utveckling av avfallshanteringens olika delar
för bästa resursutnyttjande och minimerad miljöpåverka n.
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Avfallsplan – en del av renhållningsordningen 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning, som omfattar 
kommunala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Närmare anvisningar om hur 
dessa dokument tas fram och vad de ska omfatta finns i avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och Naturvårdsverkets 
föreskrifter med allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan. 
 
Det är vanligt att de båda dokument som tillsammans utgör renhållningsordningen tas fram eller uppdateras vid olika 
tidpunkter. Särskilt kan det finnas anledning att oftare göra ändringar i de juridiskt bindande föreskrifterna än i 
avfallsplanen. Nu gällande renhållningsordning (föreskrifter om avfallshantering) i respektive kommun antogs av 
kommunfullmäktige i: 
 
Karlshamn KF 2004-03-01 § 25 med ändring genom KF 2004-12-06 § 166 
Olofström KF 2004-04-26 § 42 
Sölvesborg KF 2004-04-26 § 38 
 
Avfallsplanerna för respektive kommun, som nu ersätts av denna nya gemensamma, har i sak varit oförändrade sedan 
1994/1995. 

Renhållningstaxa kompletterar renhållningsordningen 

Den kommunala renhållningsordningen kompletteras av en renhållningstaxa, som antas separat av 
kommunfullmäktige. Renhållningstaxan är ett av de instrument kommunen har för att styra utvecklingen på 
avfallsområdet mot de mål man satt upp. Man kan t.ex. ha differentierade avgifter beroende på i vilken omfattning 
avfallet sorterats av abonnenten. I allmänhet behöver taxan uppdateras med tätare intervall än avfallsordningen och 
föreskrifterna om avfallshantering. 

Avfallshanteringens utveckling 

Under de senaste 10-15 åren har det skett stora förändringar på avfallsområdet, mycket som ett resultat av ändrad 
lagstiftning och nya styrmedel. Målet är en avfallshantering som ger bästa möjliga miljö- och samhällsnytta. Bland 
viktigare förändringar kan nämnas producentansvar för ett flertal avfallskategorier, nationella mål för återvinning, 
förbud mot deponering av brännbart och organiskt avfall och skatt på deponering. Det mest märkbara resultatet av 
utvecklingen är att avfallsdeponeringen minskat radikalt. När det gäller hushållsavfall deponeras nu i Sverige bara 
omkring 5 % medan 95 % används för materialåtervinning eller energiutvinning. Också annat avfall kommer nu till 
nytta i en omfattning man hade svårt att föreställa sig på 1990-talet. Däremot har man inte lyckats uppnå målet att 
minska de totala avfallsmängderna i samhället. 

Ansvarsfördelning inom avfallsområdet 

Riksdagen, regeringen och Naturvårdsverket styr avfallshanteringen genom lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd. Till grund för detta finns också direktiv och riktlinjer som antagits på EU-nivå. 
 
Kommunerna har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, utom 
sådant avfall som omfattas av producentansvar. Detta kallas den kommunala renhållningsskyldigheten. När 
kommunerna har ansvar för avfallet får ingen annan befatta sig med det än kommunen själv eller den som kommunen 
anlitar. Kostnaderna för den kommunala hanteringen av hushållsavfall täcks med avgifter enligt gällande 
renhållningstaxa. 
 
Kommunerna är också skyldiga att upprätta renhållningsordning med där ingående avfallsplan och att informera 
kommuninvånarna om avfallshanteringen. Som underlag för avfallsplanen har kommunen rätt att begära in uppgifter 
från producenter och verksamhetsutövare. 
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Kommunerna har givetvis också ansvar för att avfall av annat slag än hushållsavfall som uppkommer inom deras egna 
verksamheter hanteras korrekt. I det avseendet är de jämställda med andra verksamhetsutövare. 
 
Producenterna, dvs de som tillverkar, importerar eller saluför produkter, har ansvar för insamling och 
omhändertagande av de avfallstyper som omfattas av producentansvar. När producenterna eller deras 
samverkansorganisationer har ansvar för avfallet får ingen annan befatta sig med det, såvida det inte sker på deras 
uppdrag. Producenternas kostnader för återvinningen täcks av intäkter från materialförsäljning och avgifter som tas ut 
vid försäljning av motsvarande produkter. 
 
Producentansvar finns nu (mars 2008) för följande produkter: returpapper (tidningar etc.), förpackningar (av 
pappersfiber, glas, metall, plast och trä), elektriska och elektroniska produkter, vissa radioaktiva produkter (t.ex. 
brandvarnare utan elektriska komponenter), blybatterier över 3 kg, däck samt bilar. Dessutom krävs retursystem för 
dryckesförpackningar av plast och metall. För småbatterier har kommunerna det praktiska ansvaret, men 
producenterna det ekonomiska. (Producentansvar för småbatterier införs troligen hösten 2008.) 
 
Kommunala avfallsbolag (som VMAB) utför de delar av kommunens renhållningsansvar som fastställs i avtal med 
ägarkommunerna. Därutöver kan kommunala avfallsbolag i likhet med övriga företag inom avfallsbranschen erbjuda 
tjänster åt andra kommuner och verksamheter. 
 
Företag inom avfallsbranschen utför transport och behandling av avfall enligt de tillstånd man har. Kommuner och 
kommunala avfallsbolag kan efter upphandling anlita avfallsföretag för hela eller delar av den kommunala 
renhållningsverksamheten. Verksamhetsutövare kan välja vilket avfallsföretag de ska anlita för annat avfall än 
hushållsavfall. 
 
Verksamhetsutövare, t.ex. industrier, verkstäder, butiker och institutioner av olika slag, ska ha kommunalt 
renhållningsabonnemang för sitt hushållsavfall. För andra avfallstyper anlitas lämpligt företag i avfallsbranschen, 
vilket även kan vara det kommunala avfallsbolaget. Det förekommer också att industrier har egna resurser och 
tillstånd för deponering eller annat omhändertagande av sitt verksamhetsavfall. Avfallsförordningen och föreskrifter 
från Naturvårdsverket anger under vilka förutsättningar egen transport av avfall är tillåten. 
 
Många kommuner – däribland alla kommuner i Blekinge – har tidigare med stöd av avfalls-förordningen haft 
ensamrätt för transport och behandling av farligt avfall som inte är hushållsavfall. Den möjligheten har nu upphävts, 
vilket innebär fri marknad även för denna del av verksamhetsavfallet. 
 
Hushåll. Grundregeln är att varje bostadsfastighet ska ha renhållningsabonnemang. Sådant avfall som omfattas av 
producentansvar ska sorteras ut och lämnas i de system som tillhandahålls för detta. Med de undantag som eventuellt 
anges i kommunens föreskrifter ska annat avfall lämnas i det kommunala renhållningssystemet. Särskilda anvisningar 
ges för hantering av bl.a. grovsopor, farligt avfall och mediciner. 
 
Länsstyrelsen och den kommunala miljönämnden (eller motsvarande) har delat ansvar för tillsyn över 
avfallshanteringen – länsstyrelsen i första hand när det gäller tillståndskrävande verksamheter. I Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner är det Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) som utövar kommunal 
miljötillsyn samt beslutar om eventuella undantag från bestämmelserna i renhållningsordningen. 

1.2 Ny avfallsplan 

Gemensam avfallsplan för tre kommuner 

Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner har beslutat att upprätta en ny, gemensam avfallsplan. Tidigare 
separata avfallsplaner för respektive kommun tillkom 1994-1995 och har till stor del blivit inaktuella genom de 
förändringar som skett på avfallsområdet under senare år. Ett annat viktigt förhållande är att renhållningsarbetet inom 
de tre kommunerna sedan hösten 2004 utförs av ett gemensamt bolag, Västblekinge Miljö AB (VMAB). 
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Ansvar och genomförande 

Den nya avfallsplanen har utarbetats av VMAB på uppdrag av ägarkommunerna. För arbetet utformades i november 
2005 en projektorganisation där VMAB:s styrelse utgjort styrgrupp med rapportansvar till respektive 
kommunfullmäktige. I arbetsgruppen som stått för framtagandet av avfallsplanen har ingått deltagare från de tre 
kommunerna, VMAB och Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV). Deltagarna i arbetsgruppen har också haft uppgiften 
att förankra den nya avfallsplanen inom sina respektive organisationer. I projektorganisationen har vidare ingått en 
referensgrupp med representanter för VMAB och MBV, som under arbetets gång har fått lämna synpunkter på 
avfallsplanens utformning och innehåll. Innan förslaget till avfallsplan tas upp till slutlig behandling sker samråd, 
kungörelse och utställning, vilket beskrivs mer detaljerat under separat rubrik. Avfallsplanen blir gällande som en del 
av renhållningsordningen för respektive kommun när den antagits av kommunfullmäktige. 

2. NULÄGE 

2.1 Förhållanden i kommunerna 

Karlshamns kommun 

Översiktlig beskrivning av kommunen 

Karlshamns kommun, som ligger i västra Blekinge, omfattar 491 km2 och befolkningstätheten är 63 inv/km2 (2005). 
Kommunen karakteriseras av inlandets sprickdalslandskap med skogar, jordbruksmark, sjöar och vattendrag, den 
flikiga kusten med många vikar och skärgård, rutnätsstadens strikta formspråk och Karlshamns hamn. Staden 
Karlshamn ligger i anslutning till Europaväg 22 och järnvägslinjen Karlskrona-Köpenhamn. Karlshamn är en viktig 
port till Baltikum och har färjeförbindelser både till Lettland och Litauen. 

Befolkningsförhållanden 

Invånarantal (Källa: SCB) 2000 2005 
Karlshamn/Asarum 18 392 18 768 
Mörrum 3 685 3 655 
Svängsta 1 790 1 742 
Hällaryd 578 553 
Åryd 404 362 
Torarp 278 273 
Småorter (50-199 inv.) 1 350 1 543 
Landsbygd/skärgård 4 264 4 110 

Totalt: 30 741 31 006 
Pukavik/Björkenäs räknas av SCB som tätort (mer än 200 inv.), men den del som ligger i Karlshamns kommun har 
färre än 200 invånare och har därför inkluderats i småorter. 
Senare fördelning på orter saknas. Den 31 december 2007 hade kommunen totalt 31 052 invånare. 
Tillförlitliga uppgifter om antal hushåll kan 
inte erhållas. Uppskattat antal (2005): 13 842. 
Schablonberäkning enligt riksgenomsnittet 
2,24 personer/hushåll. 
 
Det är inte klarlagt hur folkmängden och 
antalet hushåll förändras under 
sommarhalvåret, men troligen sker en 
nettoökning av antalet människor som vistas i 
kommunen. Enligt Postens statistik för 2007 
fanns det 613 ”fritidshushåll”, dvs fritidshus 
med aktivt boende och postutdelning under 
sommaren. VMAB har drygt 700 abonnemang 
för sommarhämtning av hushållsavfall. 
 

 
Tätorter i Karlshamns kommun (SCB) 
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Bostäder (Källa: SCB) 2000 2006 
Lägenheter i flerbostadshus 6 765 7 034 
Småhus 8 707 8 827 

Totalt: 15 472 15 861 
Tillgängliga uppgifter om antalet bostäder är osäkra. Det finns fler bostäder än hushåll, vilket bör förklaras av att 
fritidsbebyggelse ingår i antalet småhus. Antalet outhyrda lägenheter i allmännyttan har under perioden 2000-2006 
minskat från 222 till noll. 

Näringslivsstruktur 

Karlshamns har ett dynamiskt och väldifferentierat näringsliv med lång tradition från handels-, tillverknings- och 
transportverksamhet samt stenindustri. Under senare år har även verksamheter inom utbildning och forskning 
tillkommit.  
 
Karlshamns hamn är den femte största i landet med expanderande fraktfärjetrafik i anslutning till ett attraktivt 
industriområde och stora transportföretag. Hamnens fortsatta utveckling, speciellt som transportlänk till Baltikum och 
östra Europa, är viktig för näringslivet i hela Sydsverige. År 2006 fanns i kommunen 2 417 registrerade företag och 2 
875 ”arbetsställen”. De branscher som sysselsätter flest personer är följande (2005):  
 
Vård och omsorg   (21 %) 
Tillverkning och utvinning   (19 %) 
Handel och kommunikation   (16 %) 
Finansiell verksamhet och företagstjänster  (10 %) 
Utbildning och forskning   (10 %) 
Byggindustri    (7 %) 
 
Dessa branscher sysselsätter tillsammans 83 % av det totala antalet anställda i kommunen (12 591 stycken år 2005). 
De största arbetsgivarna är Karlshamns kommun, Blekingesjukhuset Karlshamn, AarhusKarlshamn Sweden AB 
(vegetabiliska oljor), Södra Cell Mörrums Bruk (pappersmassa) och Ifö Sanitär AB (badkar, duschkabiner m.m.). 
 
Källa till uppgifterna: SCB och UC Select. 

Olofströms kommun 

Översiktlig beskrivning av kommunen 

Olofströms kommun, som ligger i nordvästra Blekinge, omfattar 392 km2 och befolkningstätheten är 34 inv/km2. Till 
skillnad från länets övriga kommuner, med kust vid Östersjön, har Olofströms kommun utpräglad inlandskaraktär. 
Naturen kännetecknas av skogsklädda höjder med mellanliggande dalar, små och medelstora lantbruk och ett stort 
antal sjöar och vattendrag. Centralorten Olofström har vuxit fram ur en traditionell bruksort. 
 
Olofström med dess industriområde ligger vid länsväg 121 (Pukavik-Olofström-Älmhult). Existerande järnväg mellan 
Olofström och Älmhult, som för närvarande endast används för godstrafik, kommer sannolikt att byggas ut och 
förbindas med Blekinge Kustbanor (”Sydostlänken”), vilket också skulle innebära järnvägsförbindelse med 
Karlshamns hamn. Framtida persontrafik med järnväg är ett realistiskt önskemål. Regelbunden busstrafik finns nu, 
bl.a. med anslutning till järnvägslinjen Karlskrona-Köpenhamn i Bromölla. 

Befolkningsförhållanden 

Invånarantal (Källa: SCB) 2000 2005 
Olofström 7 690 7 382 
Jämshög 1 593 1 543 
Kyrkhult 1 043 999 
Vilshult 373 357 
Gränum 232 211 
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Småorter (50-199 inv.) 156 150 
Landsbygd 2 918 2 749 

Totalt: 14 005 13 391 
Senare fördelning på orter saknas. Den 31 december 2007 hade kommunen totalt 13 198 invånare. 
 
Tillförlitliga uppgifter om antal hushåll kan 
inte erhållas. Uppskattat antal (2005): 5 978. 
Schablonberäkning enligt riksgenomsnittet 
2,24 personer/hushåll. 
 
Det är inte klarlagt hur folkmängden och 
antalet hushåll förändras under 
sommarhalvåret, men troligen sker en 
nettoökning av antalet människor som vistas i 
kommunen. Enligt Postens statistik för 2007 
fanns det 144 ”fritidshushåll”, dvs fritidshus 
med aktivt boende och postutdelning under 
sommaren. VMAB har ett 30-tal abonnemang 
för sommarhämtning av hushållsavfall. 
Därutöver finns abonnenter som har 
sommaranslutning till kommunens 
landsbygdsstationer. 

 
Tätorter i Olofströms kommun (SCB) 

 
Bostäder (Källa: SCB) 2000 2006 
Lägenheter i flerbostadshus 2 581 2 595 
Småhus 4 785 4 804 

Totalt: 7 366 7 399 
Tillgängliga uppgifter om antalet bostäder är osäkra. Det finns fler bostäder än hushåll, vilket bör förklaras av att 
fritidsbebyggelse ingår i antalet småhus. Antalet outhyrda lägenheter i allmännyttan har under perioden 2000-2006 
varierat kring medelvärdet 124. 

Näringslivsstruktur 

Bilismen blev under början av 1900-talet ett stort lyft för kommunen. Idag är den samlade bilindustrin i Olofström 
södra Sveriges största privata arbetsplats. Flera av kommunens företag arbetar med produktutveckling och därför har 
industriteknik en hög prioritet i kommunen. Samtidigt har metallindustrin en lång tradition, vilket betyder att det finns 
allt från mindre verkstäder till stora världsomspännande företag. År 2007 fanns i kommunen 975 registrerade företag 
och 1 224 ”arbetsställen”. De branscher som sysselsätter flest personer är följande (2005): 
 
Tillverkningsindustri   (55 %) 
Vård och omsorg   (9 %) 
Utbildning och forskning   (9 %) 
Handel och kommunikation   (9 %) 
Finansiell verksamhet och företagstjänster  (5 %) 
 
Dessa branscher sysselsätter tillsammans 87 % av det totala antalet anställda i kommunen (7 703 stycken år 2005). De 
största arbetsgivarna är Volvo Personvagnar AB (karosserier), Olofströms kommun, FSMC Olofström AB/Finnveden 
(karosseridelar), EBP i Olofström AB (karosseridelar) och Coor Service Management (företagsservice). Volvo 
Personvagnar AB är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen med sina 2 400 anställda. 
 
Källa till uppgifterna: SCB och UC Select. 
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Sölvesborgs kommun 

Översiktlig beskrivning av kommunen 

Sölvesborgs kommun är den västligaste i 
Blekinge, belägen på Listerhalvön. Arealen är 
186 km2 och befolkningstätheten 89 inv/km2. 
Landskapet karaktäriseras till stor del av 
jordbruksmark på slättland med inslag av 
skogklädda höjder. I väster bildar Ryssberget 
gräns mot Skåne. Kommunen har också lång 
kuststräcka och ett avsevärt havsområde. 
Förutom Hanö med dess hamn och bebyggelse 
finns utefter kusten att antal mindre, obebodda 
öar. 
 
Centralorten Sölvesborg, Blekinges äldsta stad, 
ligger i anslutning till Europaväg 22 och 
järnvägslinjen Karlskrona-Köpenhamn. Hanö 
trafikeras regelbundet med båt från Nogersund. 

 
Tätorter i Sölvesborgs kommun (SCB) 

Befolkningsförhållanden 

Invånarantal (Källa: SCB) 2000 2005 
Sölvesborg 7 858 7 883 
Mjällby 1 254 1 272 
Hällevik 767 776 
Hörvik 819 776 
Norje 659 674 
Nogersund 584 532 
Lörby 231 243 
Ysane 226 212 
Valjeviken 212 211 
Småorter (50-199 inv.) 1 753 1 841 
Landsbygd 2 085 2 138 

Totalt: 16 448 16 558 
Pukavik räknas av SCB som tätort (mer än 200 inv.), men den del som ligger i Sölvesborgs kommun har färre än 200 
invånare och har därför inkluderats i småorter. 
Senare fördelning på orter saknas. Den 31 december 2007 hade kommunen totalt 16 821 invånare. 
 
Tillförlitliga uppgifter om antal hushåll kan inte erhållas. Uppskattat antal (2005): 7 392. 
Schablonberäkning enligt riksgenomsnittet 2,24 personer/hushåll. 
 
Det är inte klarlagt hur folkmängden och antalet hushåll förändras under sommarhalvåret, men troligen sker en 
nettoökning av antalet människor som vistas i kommunen. Enligt Postens statistik för 2007 fanns det 1 679 
”fritidshushåll”, dvs fritidshus med aktivt boende och postutdelning under sommaren. VMAB har omkring 2 100 
abonnemang för sommarhämtning av hushållsavfall. 
 
Bostäder (Källa: SCB) 2000 2006 
Lägenheter i flerbostadshus 2 059 2 142 
Småhus 5 518 5 641 

Totalt: 7 577 7 783 
Tillgängliga uppgifter om antalet bostäder är osäkra. Det finns fler bostäder än hushåll, vilket bör förklaras av att 
fritidsbebyggelse ingår i antalet småhus. Antalet outhyrda lägenheter i allmännyttan har under perioden 2000-2006 
varierat kring medelvärdet 12. 
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Näringslivsstruktur 

Näringslivet i Sölvesborg kännetecknas av många små och medelstora företag. En stark småföretagsamhet och ett 
positivt nyföretagande visar på ett gott företagsklimat. År 2006 fanns i kommunen 1 459 registrerade företag och 1 
792 ”arbetsställen”. De branscher som sysselsätter flest personer är följande (2005): 
 
Tillverkning, utvinning   (26 %) 
Vård och omsorg   (18 %) 
Handel och kommunikation    (13 %) 
Utbildning och forskning   (10 %) 
Byggindustri    (9 %) 
Jordbruk, skogsbruk, fiske   (6 %) 
Personliga och kulturella tjänster  (6 %) 
 
Dessa branscher sysselsätter tillsammans 88 % av det totala antalet anställda i kommunen (6 755 stycken år 2005). De 
största arbetsgivarna är Sölvesborgs kommun, Valeo Engine Cooling AB (bilkylare), Frigoscandia Distribution AB 
(kyltransporter), DSV Road AB (transport och logistik) och Lagerberg i Norjeby AB (kycklinguppfödning). Jordbruk, 
fiske och pälsdjursuppfödning sätter också en särskild prägel på kommunen. 
 
Källa till uppgifterna: SCB och UC Select. 

Västblekinge Miljö AB (VMAB) 

Västblekinge Miljö AB (VMAB) är ett kommunalt bolag som ägs av de tre kommunerna Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg och har till uppgift att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. VMAB:s ansvarsområde 
omfattar: planering, mottagning och sortering av avfall, drift av komposteringsanläggning för hushållsavfall, 
transporter, deponering, återvinningscentraler, återvinningsstationer, information och kundtjänst. Bolaget har drygt 30 
anställda och driver avfallsanläggningen i Mörrum, där även den administrativa delen finns. De fem 
återvinningscentralerna i ägarkommunerna drivs också av VMAB1. Hämtning av hushållsavfall sker delvis med egna 
resurser, men till största delen med hjälp av entreprenör. 

2.2 Avfall som kommunerna ansvarar för 
Kapitlet tar upp det avfall som innefattas i det kommunala renhållningsansvaret samt slam från kommunala 
reningsverk. Däremot berörs inte annat verksamhetsavfall från kommunala verksamheter. Givetvis har kommunen 
ansvar också för sådant avfall och samma skyldighet som andra verksamhetsutövare att tillse att avfallet hanteras på 
bästa sätt. För val av vilken aktör som ska ta hand om kommunens verksamhetsavfall gäller lagen om offentlig 
upphandling. 

Hushållsavfall - insamlingssystem och behandling 

Kärl- och säckavfall 

Alla bebyggda fastigheter och de verksamheter där hushållsavfall uppkommer är skyldiga att ha avfallsabonnemang. I 
Olofströms kommun finns möjlighet för villaägare att sluta sig samman till s.k. kretsstationer istället för att ha eget 
sopkärl. Fastigheter på landsbygden kan på liknande sätt ansluta sig till landsbygdsstationer som inrättats av 
Olofströms kommun. 
 
För närvarande (2008) sker ingen uppdelning av det hushållsavfall som återstår efter utsortering av farligt avfall och 
producentansvarsprodukter. Säckar används bara på Hanö, annars har man överallt plastkärl i storlekar från 80 till 770 
liter eller container på 6-8 m3. Normalt hämtningsintervall är 14 dagar. Abonnenten kan vid behov begära kortare 
intervall, men för längre intervall krävs godkännande av den kommunala tillsynsmyndigheten. Hämtning utförs av 
entreprenör utom i tätorterna Karlshamn, Asarum, Svängsta och Mörrum, där VMAB själva utför den uppgiften. 
Boende på öarna i Karlshamns skärgård får ta med sig sitt avfall iland och lämna det i kärl som VMAB har uppställda 
i hamnarna. 

                                                      
1 Fram till 2008 har återvinningscentralen för Olofströms kommun drivits av Stena Gotthard på deras anläggning i Odasjöslätt. 
Detta arrangemang upphör när VMAB under året tar en ny ÅVC i drift vid industriområdet sydost om Olofström. 
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Allt kärl- och säckavfall transporteras till VMAB i Mörrum, där det krossas i en hammarkvarn tillsammans med en 
del trädgårdsavfall, kontorsavfall och lättare industriavfall. Efter utsortering av magnetiskt material sker siktning i en 
trumma, varvid man erhåller en bränslefraktion och en råkompost. Bränslefraktionen körs till Hässleholm för 
energiutvinning i värmeverket, medan råkomposten efter tillsats av strukturmaterial går till kompostering i slutet 
system, s.k. Ag-Bags (stora plastsäckar). Sista momentet är efterkompostering och slutresultatet jord som kan 
användas för anläggningsändamål eller täckmaterial. 

Grovavfall 

Grovavfall kan lämnas vid någon av återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift efter beställning. För större 
mängder kan man också hyra container. Allt grovavfall transporteras till VMAB i Mörrum med egna fordon eller av 
entreprenör. Hos VMAB läggs avfallet på platta i en hall, där det sorteras. Träavfall flisas för att bli bränsle, annat 
brännbart skickas till godkänd förbränningsanläggning och skrot levereras till återvinningsföretag. Det material som 
inte kan tas tillvara deponeras på VMAB:s egen anläggning. 

Matavfall 

Restauranger och institutioner erbjuds hämtning av matavfall i särskilda kärl. Detta matavfall körs till VMAB i 
Mörrum, där det komposteras tillsammans med den komposterbara fraktionen från malning och siktning av kärl- och 
säckavfall. Anslutningen är ännu frivillig, och det förekommer i varierande omfattning att matavfallet slängs med 
övrigt hushållsavfall. 

Latrinavfall 

Latrinkärl hämtas och körs till VMAB i Mörrum, där de lagras tills avloppsreningsverk kan ta emot innehållet. 

Slam (enskilda avlopp samt fettavskiljare) 

Tömning av slamavskiljare och tankar vid enskilda avlopp utförs vid behov (minst en gång per år) och slammet 
transporteras till avloppsreningsverk. 
 
Slam som hämtas från fettavskiljare levereras till biogasanläggningen i Karpalund, Kristianstad. Framöver kommer 
detta avfall att behandlas hos VMAB i Mörrum. 

Farligt avfall 

Farligt avfall ska hanteras efter särskilda föreskrifter, som bl.a. innebär att det ska märkas tydligt och inte får blandas 
med annat avfall. Hushållen kan lämna farligt avfall vid återvinningscentral eller efter beställning få det hämtat vid 
fastigheten. Man ska då använda en speciell röd plastbox med lock, som delas ut gratis på begäran. Farligt avfall 
hämtas vid återvinningscentralerna av särskilt godkänd transportör och skickas till rätt mottagare för slutligt 
omhändertagande. 

Småbatterier 

Småbatterier kan lämnas vid återvinningscentraler och återvinningsstationer och dessutom i ett stort antal butiker. 
Sammanlagt finns i de tre kommunerna ett hundratal inlämningsställen. Vid regelbundna hämtningsrundor 
transporteras batterierna till VMAB i Mörrum. Där sker sortering, varefter batterierna skickas med godkända 
transportörer till godkända mottagare. 

Trädgårdsavfall 

Villaägare får kompostera trädgårdsavfall på sin tomt om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Möjligheterna 
att elda trädgårdsavfall varierar mellan kommunerna och regleras i lokala ordningsföreskrifter. Trädgårdsavfall kan 
lämnas vid återvinningscentralerna, utom den i Olofström. Den som så önskar kan abonnera på ett kärl för 
trädgårdsavfall under perioden april-oktober. Detta körs till VMAB i Mörrum, dit även trädgårdsavfall från ÅVC i 
Tubbaryd och Hällaryd transporteras. VMAB behandlar trädgårdsavfall genom flisning och kompostering. 
Kompostjorden erbjuds till försäljning och brukar vara mycket efterfrågad. De som abonnerar på hämtning av 
trädgårdsavfall får en viss mängd jord som ”bonus”. I Olofströms kommun finns ett antal kompoststationer, där 
allmänheten kan lämna trädgårdsavfall. Detta tas omhand genom flisning och kompostering på anläggning för park- 
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och trädgårdsavfall vid Snatteboda. Flisning och kompostering av inlämnat trädgårdsavfall sker också vid ÅVC i 
Sölve, Sölvesborgs kommun. 

Hushållsavfall - insamlade mängder 

A. Mängder totalt (ton) 

Insamlat 
Karlshamn Olofström Sölvesborg Alla tre k. 

2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 
Kärl-/säckavfall 7 547 7 043 2 981 3 016 5 826 4 343 16 354 14 402 
Grovavfall 954 1 904 837 986 677 1 296 2 468 4 186 
Matavfall  65  29  36  130 
Latrinavfall  11  0,3  17  28 
Slam, ensk. avlopp 
-’’-     TS (bedömt) 

 2 304 
46 

 4 857 
97 

 9 600 
192 

 16 761 
335 

Slam, fettavskiljare 
-”,      TS (bedömt) 

 450 
32 

 65 
5 

 20 
1 

 535 
38 

Farligt avfall 57 59 43 29 20 36 120 124 
Småbatterier 4,9 5,6 2,8 5,6 3,5 2,6 11,2 13,8 
Källa: VMAB och Avfall Sverige. 
 
Underlag för uppgifterna om insamlat slam avser volym. Slammet består mest av vatten och vikten sätts därför till ett 
ton per m3. Torrsubstanshalten (TS) har i denna redovisning antagits vara 2 % i slam från enskilda avlopp och 7 % i 
slam från fettavskiljare. 
 
B. Mängder per invånare (kg/inv) 

Insamlat 
Karlshamn Olofström Sölvesborg Alla tre k. Sverige 

2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 
Kärl-/säckavfall 245 226 220 226 352 261 268 236 226 245 
Grovavfall 31 61 62 74 41 78 40 68 95 136 
Farligt avfall 1,8 1,9 3,2 2,2 1,2 2,2 2,0 2,0 2,6 2,7 
Småbatterier 0,16 0,18 0,20 0,42 0,21 0,16 0,18 0,23 0,21 0,30 
Källa: VMAB och Avfall Sverige. 
 
Den jämförelsevis stora mängden kärl- och säckavfall per invånare i Sölvesborgs kommun förklaras troligen av att 
avfall från den omfattande fritidsbebyggelsen i statistiken har fördelats på den fastboende befolkningen. 
 
Mängderna insamlat kärl- och säckavfall räknat som kg/inv är ungefär desamma som i början av 1990-talet. Med 
tanke på att utsortering av återvinningsmaterial har genomförts under den tiden kan man konstatera att den totala 
mängden hushållsavfall per person har ökat. När det gäller grovavfall har mängderna de senaste åren ökat mycket 
markant. Ökade avfallsmängder anses hänga samman med ökad konsumtion under högkonjunktur. 
 
För trädgårdsavfall är det svårt eller omöjligt att få fram en heltäckande bild av vilka mängder som uppkommer. 
Under 2006 omhändertogs 1 745 ton hos VMAB i Mörrum, 1 500 ton vid Sölve ÅVC och mycket grovt uppskattat 2 
000 ton vid anläggningen i Snatteboda. Det är okänt hur stor andel av den totala mängden trädgårdsavfall detta 
motsvarar. 

Slam från kommunala reningsverk 

Inom de tre kommunerna finns sammanlagt nio kommunala reningsverk av varierande storlek. I Sölvesborgs kommun 
förs slammet från fem mindre anläggningar till reningsverket i Sölvesborg, som använder tekniken med vassbäddar 
för avvattning2. Det innebär att slammet blir kvar på plats under lång tid och att borttransport bara blir aktuell med 
flera års mellanrum. Reningsverken i de andra kommunerna rötar och avvattnar slammet innan det transporteras iväg. 
Total mängd borttransporterat slam från reningsverken i regionen 2006 var 4 715 ton (1 129 ton TS). Av detta 
utnyttjades 1 912 ton för inblandning i kompostanläggningen hos VMAB i Mörrum. Det övriga levererades till andra 
                                                      
2 Vassbäddarna utgör en separat anläggning belägen  några km från Sölvesborgs reningsverk. 
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mottagare, och har enligt uppgift använts till anläggningsjord eller växtnäring. Det är inte känt om någon del av 
slammet används på åkermark. 

2.3 Avfall som kommunerna inte ansvarar för 

Avfall med producentansvar – insamlingssystem 

Fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar förekommer i varierande omfattning vid flerfamiljsbostäder i 
de tre kommunerna. Även vid de kretsstationer som bildats av villaägare i Olofströms kommun kan sådant material 
lämnas nära bostaden. Inom Sölvesborgs kommun förekommer att föreningar genomför tidningsinsamling. I övrigt får 
man i vanlig ordning utnyttja återvinningsstationer (ÅVS) och återvinningscentraler (ÅVC). I Olofströms kommun 
finns också möjligheten för dem som är anslutna till systemet med landsbygdsstationer att lämna återvinningsmaterial 
där. 
 
Antal ÅVC / ÅVS Karlshamn Olofström Sölvesborg Alla tre k. inv/anläggn 
ÅVC 3 1 1 5 12 214 
ÅVS 18 7 12 37 1 651 
ÅVC + ÅVS 21 8 13 42 1 454 
Invånarantal sammanlagt i de tre kommunerna 31 december 2007: 61 071 (SCB). 
VMAB har producenternas uppdrag som samordningsentreprenör för återvinningsstationerna, men flera olika aktörer 
är engagerade i den faktiska driften vad gäller stationernas skötsel och borttransport av det insamlade materialet. ÅVS 
i Sölvesborgs kommun städas av Samhall enligt särskilt avtal. Det förekommer också i några fall att 
återvinningsstationer som producenterna (fti) beslutat lägga ner istället drivs vidare i kommunal regi. 

Avfall med producentansvar – insamlade mängder 

A. Mängder totalt (ton) 
Redovisat 2006 Karlshamn Olofström Sölvesborg Alla tre k. 
Tidningar (Källa: fti) 1650 796 852 3298 
Pappersförpackningar, endast 
hushåll (Källa: fti) 

385 167 224 776 

Plastförpackningar, hårda, från 
hushåll (Källa: fti) 

101 47 59 207 

Plastförpackningar, mjuka 
(Källa: VMAB) 

128 31 92 251 

Träförpackningar se text se text se text se text 
Metallförpackningar, endast 
hushåll (Källa: fti) 

95 41 51 187 

Glasförpackningar, hushåll och 
företag (Källa: fti) 

526 251 322 1 099 

Däck se text se text se text se text 
Blybatterier tyngre än 3 kg se text se text se text se text 
Bilar se text se text se text se text 
Elektriska och elektroniska prod. 
(Källa: El-Kretsen) 

643 98 206 947 

fti = Förpacknings och Tidningsinsamlingen (producenternas samverkansorganisation) 
 
B. Mängder per invånare (kg/inv) 
Redovisat 2006 Karlshamn Olofström Sölvesborg Alla tre k. Sverige 

Tidningar (Källa: fti) 53,0 59,5 51,2 53,9 55,5 
Pappersförpackningar, endast 
hushåll (Källa: fti) 

12,4 12,5 13,5 12,7 9,9 

Plastförpackningar, hårda, från 
hushåll (Källa: fti) 

3,3 3,5 3,6 3,4 2,1 

Plastförpackningar, mjuka 4,1 2,3 5,5 4,1 okänt 
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(Källa: VMAB) 
Metallförpackningar, endast 
hushåll (Källa: fti) 

3,1 3,1 3,1 3,1 1,8 

Glasförpackningar, hushåll och 
företag (Källa: fti) 

16,9 18,8 19,4 18,0 16,9 

Elektriska och elektroniska prod. 
(Källa: El-Kretsen) 

20,6 7,4 12,4 15,5 15,8 

fti = Förpacknings och Tidningsinsamlingen (producenternas samverkansorganisation) 
 
Tillförlitlig statistik på kommunnivå har inte kunnat erhållas för träförpackningar, däck, blybatterier eller bilar. När 
det gäller förpackningar av trä är statistiken bristfällig även på riksnivå. Materialåtervinning av träförpackningar är 
troligen långt under målsättningen 15 %, men användningen för energiutvinning förmodas mycket vara hög. 
Deponering av träförpackningsavfall förekommer knappast. För däck och blybatterier kan generellt sägas att 
återvinningsgraden är mycket hög – enligt de ansvariga organisationerna 95 % eller bättre. Producentansvaret för bilar 
har ännu inte fått riktigt genomslag, och statistiken har stora brister. Vägverket menar ändå att återvinningen av 
uttjänta bilar når upp till målet 85 %. 

Avfall med producentansvar – äldre uppgifter för jämförelse 

För 1995 omfattar statistiken endast tidningar 38 kg/inv och glasförpackningar 12 kg/inv. År 2000 var 
insamlingsnivån för tidningar 50 kg/inv, pappersförpackningar 11 kg/inv, hårda plastförpackningar 1 kg/inv, mjuka 
plastförpackningar 6 kg/inv, metallförpackningar 2 kg/inv och glasförpackningar 16 kg/inv. Värdena avser de tre 
kommunerna sammantaget och är avrundade. 

Verksamhetsavfall 

Fram till halvårsskiftet 2007 har de tre kommunerna haft ensamrätt till hantering av farligt avfall från verksamheter. 
Allt sådant avfall har bortskaffats genom MFA Sydost AB, som ägs gemensamt av femton kommuner i Blekinge och 
Småland. Därmed finns det samlad statistik över farligt avfall från verksamheter i regionen för 2006. Det är oklart om 
det blir möjligt att sammanställa liknande statistik på kommunnivå under kommande år, när ett flertal olika företag på 
den fria marknaden ska hantera verksamheternas farliga avfall. 
 
Mängd farligt avfall totalt per kommun 2006 (ton): 
 
Karlshamns kommun 2 350 
Olofströms kommun 2 433 
Sölvesborgs kommun 968 

Sammanlagt: 5 751 
 
Detaljerade uppgifter om avfallsleverantörer, avfallsslag, transportörer och mottagare finns tillgängliga, men 
redovisas inte här. 
 
För andra typer av verksamhetsavfall än farligt avfall finns ingen aktuell sammanställning. Det är också svårt för 
kommunerna att få fram sådan statistik, eftersom verksamhetsutövarna fritt kan välja vilka aktörer i avfallsbranschen 
som ska hantera deras avfall. Kommunerna kan begära uppgifter från verksamhetsutövarna om deras avfall, men för 
att få en tillförlitlig helhetsbild behövs omfattande och resurskrävande enkäter. Någon sådan har inte genomförts 
under senare år. 

Specifika branscher – Karlshamns kommun 

Det verksamhetsavfall som uppkommer i störst mängder inom Karlshamns kommun är processavfall från tillverkning 
av pappersmassa vid Södra Cell Mörrums Bruk och blekjord från oljefabriken AarhusKarlshamn. Södra Cell hanterar 
själva sitt avfall på egna anläggningar. Blekjorden från oljefabriken har tidigare deponerats hos VMAB i Mörrum, 
men fraktas numera till annan mottagare utanför regionen. 
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Specifika branscher – Olofströms kommun 

I Olofströms kommun dominerar bilindustrin stort. Deras avfall utgörs till övervägande del av stål, som i sin helhet 
kan återvinnas. 

Specifika branscher – Sölvesborgs kommun 

Det enskilt största företaget i kommunen är Valeo Engine Cooling, som tillverkar värmeväxlare för bilindustrin. Där 
uppkommer speciellt metallhydroxidslam. Andra karakteristiska verksamheter är jordbruk, fiske och fiskindustri samt 
kyckling- och pälsdjursuppfödning. Avfall från fiskerinäringen används till djurfoder, medan slam från fiskindustrins 
reningsverk sprids som näring på åkermark. Gödsel som inte kan utnyttjas inom de lantbruk där den uppkommer 
förmedlas till annan odling genom Hushållningssällskapets gödselpool. 
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2.4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 
Anm. Från 2008 gäller nya SNI-koder enligt förordning (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Här används de SNI-koder som gällt t.o.m. 2007, eftersom det är de koderna 
man finner i senaste tillgängliga tillstånd, miljöredovisningar etc. 

Avfallsverket Mörrum 

Belägenhet: I Perstorp, sydväst om Mörrum. SNI-kod: 90.002-1, 90.003-1, 90.004-2, 90.005-1, 90.006-5. Hanterade 
avfallsslag: Hushålls- och industriavfall, bygg- och rivningsavfall, asbest, schaktmassor, reningsverksslam, oljehaltiga 
massor, aska, farligt avfall och återvinningsmaterial. Behandlingsmetoder: Sortering, krossning/flisning, 
kompostering, mellanlagring, deponering. Kapacitet: Inte preciserad. Mottagen mängd/år: Totalt 41 715 ton (2006). 
Tillåten mängd: Ingen specifik begränsning i gällande tillstånd (”mängder som uppkommer inom ägarkommunerna”). 
Sökta mängder för nytt tillstånd är 29 500 ton trä/brännbart, 73 000 ton organiskt för biologisk behandling, 27 000 ton 
förorenade massor, 12 000 ton jord och schaktmassor etc, 5 700 ton ÅV-material, 10 500 ton till deponi. 
Driftsansvarig: VMAB. Kommentar: Inom avfallsverket finns en återvinningscentral för allmänheten. Det finns också 
en specialdeponi för metallhaltigt farligt avfall, som drivs av Sydostkemi AB med särskilt tillstånd (se under Övriga 
anläggningar nedan). 

Återvinningscentraler 

Förutom den återvinningscentral som ingår i verksamheten på avfallsverket i Mörrum (VMAB) finns eller planeras 
följande återvinningscentraler: 
 
Tubbaryd, Karlshamns kommun     Belägenhet: Industriområdet Tubbaryd strax nordväst om Karlshamn. SNI-kod: 
90.002-2C, 90.002-4C, 90005-1B. Hanterade avfallsslag: Förpackningar, tidningar, el- och elektronikavfall, farligt 
avfall, trädgårdsavfall och grovavfall. Behandlingsmetoder: Sortering, mellanlagring. Kapacitet: Tillåten mängd. 
Mottagen mängd/år: 3 407 ton, därav 41 ton farligt avfall (2006). Tillåten mängd: 10 000 ton/år avfall; 300 ton/år 
farligt avfall. Driftsansvarig: VMAB. Kommentar: Farligt avfall hämtas av godkänd transportör och körs till godkänd 
mottagare. Övrigt avfall, inklusive sådant som överförts från Hällaryds ÅVC, transporteras till Avfallsverket i 
Mörrum. 
 
Hällaryd, Karlshamns kommun     Belägenhet: Vid idrottsplatsen strax söder om Hällaryd. SNI-kod: 90.002-2C, 
90.002-4C, 90.005-2C. Hanterade avfallsslag: Förpackningar, tidningar, el- och elektronikavfall, farligt avfall, 
trädgårdsavfall och grovavfall. Behandlingsmetoder: Sortering, mellanlagring. Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen 
mängd/år. 1,2 ton farligt avfall, 326 ton grovavfall och trädgårdsavfall (2006). Tillåten mängd: Avfall max 10 000 
ton/år. Farligt avfall, högsta tillåtna enligt anmälningsplikt (nivå C). Driftsansvarig: VMAB. Kommentar: Sköts av 
idrottsföreningen i Hällaryd. Huvuddelen av det avfall som lämnas vid Hällaryds ÅVC överförs till Tubbaryds ÅVC 
före slutlig borttransport. Farligt avfall (småkemikalier) hämtas direkt i Hällaryd. 
 
Odasjöslätt (Stena), Olofströms kommun     Se nedan under Övriga anläggningar: Stena Gotthard, Olofström. 
 
Traktorvägen, Olofströms kommun     Belägenhet: På industriområdet vid Traktorvägen någon km sydost om 
Olofström. SNI-kod: 90.002-2C, 90.002-4C, 90.005-2C. Hanterade avfallsslag: Förpackningar, tidningar, el- och 
elektronikavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall. Behandlingsmetoder: Sortering, mellanlagring. 
Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: (Anläggningen ännu inte öppnad). Tillåten mängd: Avfall max 10 000 
ton/år. Farligt avfall, högsta tillåtna enligt anmälningsplikt (nivå C). Driftsansvarig: VMAB. Kommentar: 
Anläggningen är planerad och beräknas kunna tas i drift under 2008. 
 
Sölve, Sölvesborgs kommun     Belägenhet: På Sölve industriområde någon km nordost om Sölvesborg. SNI-kod: 
37-1B, 90.002-1B, 90.002-3B, 90.003-2C, 90.005-2C. Hanterade avfallsslag: Förpackningar, tidningar, el- och 
elektronikavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall, grovavfall, bark, trä, matjord och inert avfall. Behandlingsmetoder: 
Sortering, omlastning och mellanlagring av avfall. Krossning, flisning och kompostering av park- och trädgårdsavfall, 
asfalt m.m. Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: ca 3 000 ton grovavfall och återvinningsmaterial, 1 500 
ton park- och trädgårdsavfall. Tillåten mängd: Fragmentering 45 000 ton/år, avfallssortering 75 000 ton/år, 
mellanlagring avfall 60 000 ton/år, kompostering park-/trgavfall 10 000 ton/år, mellanlagring farligt avfall 1 000 
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ton/år. Driftsansvarig: VMAB vad avser hushållsavfall, i övrigt Sölvesborgs Energi och Vatten AB (SEVAB), som 
innehar tillstånd för anläggningen. 

Anläggningar för behandling av park- och trädgårdsavfall 

Förutom den behandling av park- och trädgårdsavfall som sker inom avfallsverket i Mörrum (VMAB) och 
återvinningscentralerna i Sölve och Traktorvägen förekommer sådan behandling på ytterligare två platser: 
 
Snatteboda, Olofströms kommun     Belägenhet: Snatteboda, någon km sydost om Olofström. SNI-kod: 90.003-2C. 
Hanterade avfallsslag: Park- och trädgårdsavfall. Behandlingsmetoder: Krossning, flisning och kompostering. 
Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: ca 9 000 m3/2 000 ton (2006). Tillåten mängd: 10 000 ton/år. 
Driftsansvarig: Olofströms Kraft AB, formellt på VMAB:s uppdrag. Kommentar: På flera platser i Olofströms 
kommun finns kompoststationer där allmänheten kan lägga trädgårdsavfall. Detta transporteras sedan till Snatteboda 
för behandling. 
 
Tostarp, Karlshamns kommun     Belägenhet: Tostarp strax norr om Asarum (gamla soptippen och ett närliggande 
område). SNI-kod: 37-2, 90.002-4. Hanterade avfallsslag: Asfalt, parkavfall. Behandlingsmetoder: Krossning, 
flisning, kompostering, mellanlagring. Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: Asfalt ca 7 000 ton, parkavfall 
ca 6 000 ton. Tillåten mängd: Mellanlagring max 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Driftsansvarig: Karlshamns 
kommun. Kommentar: Anläggningen ej avsedd för hushållsavfall. 

Övriga anläggningar 

 
Boberg Recycling AB, Sölvesborg     Belägenhet: Pålvägen 3, Sölvesborg (Sölve). SNI-kod: 37-2C, 90.005-2C. 
Hanterade avfallsslag: Återvinningsmaterial, främst metaller och trä. Även blybatterier. Behandlingsmetoder: 
Fragmentering, mellanlagring. Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: ca 9 000 ton. Tillåten mängd: 
Fragmentering max 10 000 ton/år. Mellanlagring farligt avfall, högsta tillåtna enligt anmälningsplikt (nivå C). 
 
Holje Trading AB, Olofström     Belägenhet: Industriområdet Odasjöslätt norr om Olofström. SNI-kod: 37-1B, 
90.002-1B, 90-002-3B, 90.005-1B. Hanterade avfallsslag: Metallskrot och andra återvinningsmaterial. 
Behandlingsmetoder: Sortering, fragmentering, bearbetning, mellanlagring, omlastning, utlastning. Kapacitet: Tillåten 
mängd. Mottagen mängd/år: ca 20 000 ton (2006). Tillåten mängd: Skot och metaller max 30 000 ton/år, farligt avfall 
max 100 ton/år.  
 
Kuusakoski Sverige AB, Karlshamn     Belägenhet: Nordsjövägen 9, Karlshamn (Stilleryds industriområde). SNI-
kod: 37-2C, 90.002-4C, 90.002-2C, 90.005-2C, 90.008-2C. Hanterade avfallsslag: Metaller, skrot och andra 
återvinningsmaterial. Farligt avfall (blybatterier). Behandlingsmetoder: Fragmentering, sortering, förbehandling, 
mellanlagring.  Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: Totalt ca 15 000 ton (2006). Tillåten mängd: Högsta 
tillåtna mängder enligt anmälningsplikt (nivå C). 
 
LS-företagen, Karlshamn     Belägenhet: Norra Industrivägen, Asarum. SNI-kod: 90.002-4C. Hanterade avfallsslag: 
Diverse verksamhetsavfall. Behandlingsmetoder: Mellanlagring. Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: 
Okänt. Tillåten mängd: Mellanlagring max 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Driftsansvarig: LS-Företagen 
Ekonomisk Förening. 
 
Lörby Bildemontering, Sölvesborg     Belägenhet: Norr om Lörby. SNI-kod: 90.008-1C. Hanterade avfallsslag: 
Bilar. Behandlingsmetoder: Lagring, tömning, demontering. Kapacitet: Okänd. Mottagen mängd/år: ca 450 st. 
Driftsansvarig: Peter Broberg, Sölvesborg. Kommentar: Auktoriserad bilskrotare. 
 
Mixi Bilskrot Kommanditbolag, Sölvesborg     Belägenhet: Norremarksvägen, Sölvesborg (Mjällby). SNI-kod: 
90.008-1C. Hanterade avfallsslag: Bilar. Behandlingsmetoder: Lagring, tömning, demontering. Kapacitet: Okänd. 
Mottagen mängd/år: ca 2 200 st. Kommentar: Auktoriserad bilskrotare. 
 
Olofströms f.d. byggtipp     Belägenhet: Vid slutet av Gärdsgårdsvägen, nordost om Olofströms samhälle. SNI-kod: 
90.002-4C. Hanterade avfallsslag: Parkavfall (grenar och ris), jord, asfalt, aska från fjärrvärmeanläggningen. 
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Behandlingsmetoder: Mellanlagring, flisning (enstaka tillfällen per år). Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen 
mängd/år: ca 600 ton. Tillåten mängd: Max 10 000 ton/år. Driftsansvarig: Olofströms Kraft AB. 
 
Olofström Däck och Bildemontering HB     Belägenhet: Industriområdet Odasjöslätt norr om Olofström. SNI-kod: 
90.008-1C. Hanterade avfallsslag: Bilar. Behandlingsmetoder: Lagring, tömning, demontering. Kapacitet: Okänd. 
Mottagen mängd/år: ca 150 st. Kommentar: Auktoriserad bilskrotare. 
 
SITA Sverige AB, Asarum     Belägenhet: Norra Industrivägen, Asarum. SNI-kod: 90.002-2C, 90.002-4C. Hanterade 
avfallsslag: Wellpapp, papper, plast, metall, brännbart. Behandlingsmetoder: Omlastning, sortering, mellanlagring. 
Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: 2 304 ton varav 1 800 ton brännbart (2006). Tillåten mängd: Max 
10 000 ton/år. 
 
SITA, Karlshamn     Belägenhet: Stillerydshamnen. SNI-kod: 90.005-1B. Hanterade avfallsslag: Oljeavfall. 
Behandlingsmetoder: Mellanlagring. Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: 24 m3 (2006). Tillåten mängd: 
max 500 m3/år, max 61 m3 vid något enskilt tillfälle. Driftsansvarig: SITA Sverige AB, Asarum. 
 
Stena Gotthard Återvinning, Karlshamn     Belägenhet: Munkahus. SNI-kod: 37-1B, 90.005-1B. Hanterade 
avfallsslag: Diverse återvinningsmaterial och farligt avfall. Behandlingsmetoder: Sortering, fragmentering, 
mellanlagring. Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: Drygt 10 000 ton (2005). Tillåten mängd: Järn/metall 
max 15 000 ton/år, returpapper max 8 000 ton/år, batterier max 350 ton/år, övrigt max 60 ton/år. 
 
Stena Gotthard AB, Olofström     Belägenhet: På industriområdet Odasjöslätt någon km norr om Olofström. SNI-
kod: 37-1B, 90.002-1B, 90.002-4C, 90.005-1B, 90.008-2C. Hanterade avfallsslag: ÅV-material från verksamheter, 
främst metallskrot och trä. Blybatterier. Behandlingsmetoder: Sortering, fragmentering, förbehandling, mellanlagring. 
Kapacitet: Tillåten mängd. Mottagen mängd/år: Totalt 7 434 ton (2006). Tillåten mängd: Max 35 000 ton/år varav 
max 930 ton farligt avfall. Max 184 ton farligt avfall vid något enskilt tillfälle. Kommentar: Anläggningen har fram 
till 2008 också fungerat som återvinningscentral (ÅVC) för allmänheten i Olofströms kommun. Ersätts i den 
funktionen av VMAB:s nya ÅVC Traktorvägen. 
 
Sydostkemis specialdeponi     Belägenhet: Inom avfallsverkets område i Mörrum. SNI-kod: 90.006-7B, 90.005-1B. 
Hanterade avfallsslag: Avvattnat metallhaltigt avfall och blästersand (ej kvicksilver eller arsenik). 
Behandlingsmetoder: Deponering. Kapacitet: 45 000 m3 totalt. Mottagen mängd/år: 1 500 ton (2006). Tillåten mängd: 
5 000 ton/år deponering, 2 000 m3 mellanlagring. Driftsansvarig: Sydostkemi AB. Kommentar: Sydostkemi ägs till 52 
% av VMAB, som  också sköter den dagliga verksamheten på deponin. 
 
Södra Cell Mörrums Bruk     Mörrums bruk har egen deponianläggning i Vekerum för barkaska, kalk/mesa och 
grönlutslam från sin tillverkning. Företaget söker f.n. (2008) tillstånd för utökad deponering på existerande deponi. 
Omkring 2011 beräknas ny anläggning tas i drift. 
 

2.5 Nedlagda deponier 
Nedlagda deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner redovisas i bilaga 2 (separat dokument). 

3. UPPFÖLJNING AV FÖREGÅENDE AVFALLSPLAN 
Föregående (separata) avfallsplaner för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner utformades 1994/1995 
och hade ett tidsperspektiv på omkring sex år. Man blickade alltså framåt mot år 2000 i sina prognoser och 
målsättningar. När den nya gemensamma avfallsplanen skrivs 2007-2008 har det gått 12-13 år, och under den relativt 
långa perioden har stora förändringar skett inom avfallsområdet – förändringar som i många fall har gett nya 
förutsättningar för avfallets hantering. Denna uppföljning blir därför mycket allmänt hållen och generaliserad. 
 
De gamla avfallsplanerna var ganska ambitiösa för sin tid och de grundläggande principer som ännu styr planeringen 
fanns med redan då. Man skulle sträva efter att ta hand om farligt avfall på ett säkert sätt, minska avfallsmängderna, 
prioritera återanvändning och återvinning när så var möjligt, annars försöka utnyttja avfallet som bränsle. Deponering 
skulle minimeras, och utföras på sådant sätt att miljöskador undveks och det deponerade avfallet eventuellt kunde 
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återvinnas längre fram i tiden. De planerade åtgärderna genomfördes till större delen, men flera av dem har blivit 
inaktuella på grund av ändrade förutsättningar. Flertalet av de övergripande målen har uppnåtts. Särskilt markant är 
hur deponeringen av avfall har minskat och återvinning eller energiutnyttjande utvecklats långt. 
 
En målsättning som inte har kunnat uppfyllas är att abonnenternas kostnader skulle hållas oförändrade eller sänkas 
(räknat i fast penningvärde). Avfallsabonnemangen har blivit dyrare, och det kan eventuellt bli fortsatt ökade 
kostnader under kommande år. Detta beror bland annat på mer omfattande och avancerad avfallsbehandling, 
kostnader för nya anläggningar, åtgärder på gamla anläggningar för att de ska uppfylla strängare krav samt skatt på 
deponering och förbränning. Avgifterna för avfallets hantering har alltså ökat, men de åtgärder som orsakat detta 
syftar till att på sikt minska kostnaderna för miljöskador och resursförstöring. Målet från de gamla avfallsplanerna att 
fastighetsägare skulle kunna påverka sina sophämtningskostnader genom egen kompostering har dock genomförts, 
vilket innebär att aktivt engagemang för avfallshanteringen kan löna sig.  
 
En nationell jämförelse3 visar att de tre kommunernas avfallstaxor ligger nära genomsnittet. 

4. STYRANDE DOKUMENT 

4.1 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 

EU 

Till grund för den nationella lagstiftningen finns bland annat EU:s avfallsdirektiv, som anger ramarna för 
medlemsländernas avfallshantering. Här återfinns EU:s avfallshierarki, som innebär att man i första hand bör 
eftersträva minskade avfallsmängder, i andra hand återanvändning av avfallsprodukter, i tredje hand 
materialåtervinning, i fjärde hand energiutvinning och bara som sista utväg deponera avfall, när andra 
behandlingsmöjligheter saknas. Avfallets innehåll av farliga ämnen ska minimeras och allt avfall tas omhand på bästa 
sätt med hänsyn till säkerhet och miljö. Vidare anges principen att ”förorenaren betalar” (PPP – polluter pays 
principle), som i detta sammanhang innebär att den som ger upphov till avfall ska bekosta omhändertagande. Förutom 
det övergripande avfallsdirektivet finns en rad andra direktiv och förordningar från EU som rör olika delar av 
avfallshanteringen. 

Sverige 

Lagar 

Grunden för den svenska lagstiftningen på avfallsområdet är miljöbalken (1998:808). I balkens första kapitel, första 
paragrafen sägs bland annat: 
 
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling ... . 
     Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter … och 
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås. 
 
Miljöbalkens andra kapitel innehåller de s.k. allmänna hänsynsreglerna, som ska tillämpas på alla verksamheter och 
åtgärder som kan ha inverkan på människors hälsa eller miljön, däribland avfallshantering. Skyldigheten att följa 
hänsynsreglerna gäller också privatpersoner. Kapitel 15 innehåller bestämmelser om avfall och producentansvar. Det 
finns också några fristående lagar som berör avfallshantering, t.ex. lag om skatt på avfall (1999:673) och 
bilskrotningslagen (1975:343). 

Förordningar 

Mer detaljerade bestämmelser på avfallsområdet ges i ett antal förordningar som utfärdats med stöd av miljöbalken 
eller andra lagar. De mest relevanta av dessa är: 

                                                      
3 Avfall Sverige (Rapport 2007:05): Insamling och behandling av hushållsavfall; Former och utförande samt ekonomiska effekter 
på avfallsavgifterna. 
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 Avfallsförordning (2001:1063) 
 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 
 Förordning om producentansvar för returpapper (1994:1205) 
 Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273) 
 Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar (2005:220) 
 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209) 
 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208) 
 Förordning om batterier (1997:645) 
 Förordning om producentansvar för däck (1994:1236) 
 Förordning om producentansvar för bilar (1997:788) 
 Bilskrotningsförordning (2007:186, ersätter 1975:348) 
 Förordning om  spillolja (1993:1268) 
 Förordning om avfallsförbränning (2002:1060) 
 Förordning om deponering av avfall (2001:512) 

Föreskrifter, allmänna råd och vägledning 

Som ytterligare precisering av kraven i lagar och förordningar finns i många fall föreskrifter från Naturvårdsverket. 
Sådana föreskrifter är tvingande, till skillnad från allmänna råd och vägledning, som är avsedda att vara till hjälp vid 
tillämpningen av lagar, förordningar och föreskrifter. 

4.2 Överordnade mål och handlingsstrategier 

EU-nivå 

EU har sedan 2001 en strategi för hållbar utveckling, där riktlinjer för avfallshantering utgör en del. Arbetet med 
miljöfrågor styrs av miljöhandlingsprogram. Det nuvarande, som är det sjätte i ordningen, rubriceras Miljö 2010: Vår 
framtid – vårt val. En s.k. tematisk strategi om förebyggande av avfall och hushållning med naturresurser 
presenterades 2005. 
 

Nationell nivå 

Nationella miljökvalitetsmål 

 
Riksdagen har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Målet God bebyggd miljö innehåller följande tidsatta 
delmål rörande avfall: 
 
AVFALL, DELMÅL 2005-2015 
 
Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas tillvara i så hög grad som 
möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att: 
 
 Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 

års nivå. 
 Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive 

biologisk behandling. 
 Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas 

genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central 
behandling. 

 Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelindustrier m.m. återvinnas genom 
biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av 
en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling. 

 Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst 
hälften bör återföras till åkermark. 
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Avfallshanteringen berörs också i varierande grad av andra nationella miljökvalitetsmål, främst Begränsad 
klimatpåverkan och Giftfri miljö, men också Frisk luft, Bara naturlig försurning, och Ingen övergödning. 
 
Riksdagen har beslutat att arbetet med miljökvalitetsmålen ska koncentreras i tre strategier, som alla berör 
avfallshanteringen: 
 
 Effektivare energianvändning och transporter. 
 Giftfria och resurssnåla kretslopp. 
 Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. 

Kretsloppspropositionen 

Den s.k. kretsloppspropositionen (prop. 2002/03:117) anger mål, strategier och åtgärder för att uppnå ett samhälle 
med giftfria och resurssnåla kretslopp. Man konstaterar att avfall både är ett miljöproblem, som ska minimeras, och en 
resurs, som ska användas. Man ska underlätta för konsumenterna att sortera sitt avfall, särskilt det farliga avfallet. 
Återvinningen ska utvecklas, avfallets mängd minskas och dess farlighet förebyggas. Avfallshanteringen ska ses inte 
bara som resursfråga och miljöproblem, utan också som en viktig del av samhällets infrastruktur. 

Strategi för hållbar avfallshantering – Sveriges avfallsplan 

På riksdagens uppdrag har Naturvårdsverket tagit fram dokumentet Strategi för hållbar avfallshantering – Sveriges 
avfallsplan (2005). Styrande mål är de delar av de nationella miljökvalitetsmålen som berör avfallsområdet och man 
anger fyra riktlinjer för en hållbar avfallshantering: 
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 Förebyggande arbete för att minska mängden avfall och avfallets farlighet 
 Avgiftning av kretsloppet 
 Använda den resurs som avfallet utgör så effektivt som möjligt 
 Säkert omhändertagande 
 
Åtgärder för att nå målen ska prioriteras inom följande områden: 
 
 Genomför de regler och använd de styrmedel som beslutats och följ upp att de får avsedd effekt. 
 Flytta fokus till att minska avfallets farlighet och mängd. 
 Öka kunskapen om miljögifter. 
 Det ska vara enkelt för hushållen att sortera avfall. 
 Utveckla svenskt deltagande i EU-arbetet inom avfallsområdet. 

Länsnivå 

Länsstyrelserna har ansvar för att anpassa de nationella miljökvalitetsmålen till regionala förhållanden. Länsstyrelsen i 
Blekinge län har i samverkan med länets kommuner och många andra parter utarbetat regionala miljömål och förslag 
på åtgärder. De ursprungliga regionala målen från 2003 reviderades under 2007. Mål för avfallshanteringen i Blekinge 
sammanfaller i huvudsak med de nationella. Föreslagna handlingsåtgärder avser framför allt förbättrad 
uppgiftsinsamling, rapportering och statistik, som behövs för tillförlitlig uppföljning. 

Kommunnivå 

Avfallsplanens mål och åtgärder ska också utformas så att de står i överensstämmelse med andra kommunala planer 
och program och bidrar till uppfyllande av kommunens övergripande målsättningar. De dokument som särskilt bör 
beaktas är översiktsplaner och, i den mån det förekommer, lokala miljömål, lokal agenda 21, program för hållbar 
utveckling, miljöprogram, energiplaner, transportplaner och liknande. Förutom översiktsplan, som finns i alla 
kommuner, varierar det mellan Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner vilka dokument av dessa slag 
som finns. Avfallsplanens mål och åtgärder bedöms vara väl anpassade till de mål i andra planer och dokument som 
direkt eller indirekt berör avfallsområdet. 

5. MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR KARLSHAMNS, OLOFSTRÖMS OCH SÖLVESBORGS 
KOMMUNER 

5.1 Avfall som kommunerna ansvarar för 

Allmän inriktning 

Kommunernas avfallsstrategi bör vara långsiktig och präglas av en helhetssyn, där man ser till hela kedjan från 
avfallets uppkomst till dess slutbehandling. Var och en i denna ”avfallskedja” förutsätts ta sitt ansvar för rätt 
hantering. Kommunerna ska i sina egna verksamheter alltid föregå med gott exempel, sträva efter att minska sina 
avfallsmängder och tillämpa källsortering. Insamlingen ska ske så praktiskt, effektivt, miljövänligt och ekonomiskt 
som möjligt och avfallet i största utsträckning omhändertas enligt prioritetsordningen: 
 
 Återanvändning av produkter. 
 Materialåtervinning inklusive biologisk behandling. 
 Energiutvinning. 
 Säker deponering. 
 
Den fortsatta utvecklingen på avfallsområdet ska löpande följas upp och den kommunala avfallshanteringen efter 
hand anpassas till nya tekniker, metoder och målsättningar. De som bor och verkar i kommunerna ska få 
återkommande information om avfallshanteringen, men också ges möjlighet att påverka dess framtida utformning. 

Mål och åtgärder 

Övergripande målsättningar: 
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 De totala avfallsmängderna bör efter hand minska. 
 Farligt avfall ska sorteras ut för separat och säkert omhändertagande. 
 Lokala mål och åtgärder ska bidra till uppfyllande av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 
 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska det i en avfallsplan anges hur de lokala målen och åtgärderna bidrar till 
uppfyllande av nationella och regionala miljökvalitetsmål. Detta görs här i form av en kommentar i direkt anslutning 
till vart och ett av avfallsplanens mål. 
 
Mål 1: De som bor och verkar i kommunerna ska ha god kunskap om hur renhållningen 
fungerar och hur man rätt ska hantera sitt avfall. 
Ökat medvetande och kunskap om avfallshantering kan bidra till uppfyllande av flera av de 
nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 
Åtgärder Tid, ansvar 
Regelbundet återkommande information, 
tydlig och lättillgänglig. För att nå så många 
som möjligt bör olika informationsmöjligheter 
utnyttjas, inte bara skriftliga. Troligen behövs 
information också på andra språk än svenska.. 

Årligen återkommande. Kommunernas 
formella ansvar delegerat till VMAB. 
Kommunala instanser bör medverka. 

 
Mål 2: Avfallsmängden ska minska genom ökad medvetenhet och ansvarstagande. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall). 
Åtgärder Tid, ansvar 
Information om betydelsen av att minska 
mängden avfall och möjligheterna till detta. 

Årligen (del av samlad information). 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser bör medverka. 

Årlig statistik över hanterade avfallsmängder i 
kommunerna görs allmänt tillgänglig via 
Internet och tryckt information. 

Årligen. Ansvar VMAB och respektive 
kommun (kommunernas hemsidor). 

 
Mål 3: Avfallets farlighet ska minska. Uppkomsten av farligt avfall ska förebyggas och allt 
farligt avfall från hushåll ska insamlas separat för korrekt hantering. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Åtgärder Tid, ansvar 
Information om vad som är farligt avfall och 
hur det ska hanteras, dvs utsortering och 
inlämning enligt särskilda anvisningar. Även 
information om hur man undviker eller 
minimerar uppkomst av farligt avfall. 

Årligen (del av samlad information). 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser samt MBV bör 
medverka. 

Information om att alla batterier ska lämnas 
separat enligt särskilda anvisningar. 

Årligen (del av samlad information). 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser samt MBV bör 
medverka. 

Information om att kasserad medicin och 
kanyler ska lämnas till apotek i särskilda 
förpackningar. 

Årligen (del av samlad information). 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser samt MBV bör 
medverka. 

Uppföljning av mängden omhändertaget farligt 
avfall. 

Årligen. Ansvar VMAB. 

(Forts.)
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Stickprovskontroll av förekomst av farligt 
avfall i kärl- och säckavfall. 

Frekvens enligt VMAB:s bedömning i samråd 
med tillsynsmyndigheten. Ansvar VMAB. 

Återkommande utvärdering av 
insamlingssystemet för farligt avfall och vid 
behov förbättringar. 

Årligen. Ansvar VMAB, samråd med 
tillsynsmyndigheten. 

 
Mål 4: Maximal andel av avfallet ska behandlas biologiskt. Biologisk behandling ska i 
möjligaste mån utföras som rötning med produktion av biogas och nyttiggörande av 
rötningsrest. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö (Avfall), Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft. 
Åtgärder Tid, ansvar 
Insamlingssystemet anpassas så att biologiskt 
behandlingsbart avfall källsorteras och 
insamlas separat alternativt hemkomposteras. 

Beslut om nytt insamlingssystem tas före ny 
upphandling av entreprenör, vilket sker 2010. 
Ansvar VMAB (förslag) och KF (beslut). 

Regelbunden kontroll av att insamlad 
biologiskt behandlingsbar fraktion inte 
innehåller olämpliga ämnen eller föremål. 

Efter införande av separerad insamling, 
frekvens enligt VMAB:s bedömning. Ansvar 
VMAB. 

Rötningsanläggning för framställning av 
biogas och jordförbättringsmedel ur biologiskt 
behandlingsbart avfall uppförs och drivs av 
VMAB. 

Ansvar VMAB. Förberedelser pågår (2008). 
Genomförande beroende av tillstånd och 
finansiering. 

 
Mål 5: Mängden avfall som kommunerna ansvarar för ska minska genom ökad återvinning av 
produkter som omfattas av producentansvar. Den andel av hushållsavfallet som utgörs av 
felsorterade förpackningar och tidningar bör ligga under riksgenomsnittet. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall). 
Åtgärder Tid, ansvar 
I samarbete med producenterna genomförs 
återkommande informationskampanjer för 
ökad utsortering av produkter som omfattas av 
producentansvar. 

Varje eller vartannat år. (Hur dessa produkter 
ska hanteras ingår också i samlad information.) 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser bör medverka. 

I samråd med producenterna verka för ett väl 
fungerande och kostnadseffektivt 
återvinningssystem, där hushållens medverkan 
underlättas. 

Samråd med producenterna och representanter 
för avfallslämnarna bör genomföras årligen. 
Ansvar respektive kommun och VMAB. 

Mängderna producentansvarsmaterial till 
återvinning följs upp årligen och redovisas. 
Om möjligt beräknas återvinningsgrad. 

Årligen. Genomförs i den omfattning som är 
möjlig och rimlig med hänsyn till tillgängligt 
underlag. Ansvar VMAB. 

 
Mål 6: Deponering ska minimeras. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall). 
Åtgärder Tid, ansvar 
Fortsatta åtgärder för maximal utsortering av 
återvinningsbart eller brännbart material från 
avfall som tas omhand av VMAB. 

Löpande. Ansvar VMAB. 

Fortsatta ansträngningar att finna avsättning 
för utsorterat och användbart material. 

Löpande. Ansvar VMAB. 
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Mål 7: Nedskräpning ska förebyggas. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
Åtgärder Tid, ansvar 
Renhållningsabonnenterna ska erbjudas goda 
möjligheter att göra sig av med grovavfall och 
trädgårdsavfall. Insamlingssystem utvärderas 
regelbundet och förbättras vid behov. 

Årligen eller när anledning till åtgärd 
uppmärksammas. Ansvar VMAB 

Information om hur  avfall ska hanteras i 
kommunen. 

Årligen (del av samlad information). 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser bör medverka. 

 
Mål 8: Insamlingen av latrin ska om möjligt upphöra, framför allt av arbetsmiljöskäl. 
(Ingen direkt koppling till nationella och regionala miljökvalitetsmål.) 
Åtgärder Tid, ansvar 
Avgiften för latrinhämtning höjs i takt med 
ökad hanteringskostnad, vilket kan motivera 
fastighetsägare att installera 
avloppsanläggning. 

Vid fastställande av ny kommunal avfallstaxa. 
Ansvar VMAB (förslag) och KF (beslut). 

Utreda eventuellt krav på att fastigheter som 
har latrintömning ska anslutas till kommunalt 
avloppsnät eller installera enskilt avlopp. 

Enligt bedömning i respektive kommun. 
Ansvar: berörd nämnd i respektive kommun 
(förslag) och KF (beslut). 

 
Mål 9: Negativ miljöpåverkan av insamling och hantering av avfall ska minimeras. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. 
Åtgärder Tid, ansvar 
Fortsatt optimering av  transporterna. Löpande. Ansvar VMAB. 
Fordon och maskiner i renhållnings-
verksamheten ska vara av högsta miljöklass 
och underhållas väl. 

1) För VMAB:s egen verksamhet vid 
nyanskaffning och användning. 2) Krav vid 
upphandling av entreprenör. Ansvar VMAB. 

Fordon och maskiner i renhållnings-
verksamheten ska använda bränsle med minsta 
möjliga miljöpåverkan. 

1) Löpande i VMAB:s egen verksamhet. 
2) Krav vid upphandling av entreprenör. 
Ansvar VMAB. 

 
Mål 10: Brukarnas tankar och åsikter ska beaktas vid avfallshanteringens fortsatta utveckling. 
Kan bidra till uppfyllande av flera av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 
Åtgärder Tid, ansvar 
Hushåll och fastighetsägare uppmuntras att 
framföra sina åsikter och idéer till VMAB och 
kommunerna. 

I samband med övrig information om avfall. 
Ansvar VMAB. 

Enkäter ska genomföras med några års 
intervall. 

Vid tidpunkter enligt bedömning av VMAB i 
samråd med kommunerna. Ansvar VMAB. 

 
Mål 11: I ökad utsträckning undvika att användbara produkter blir avfall. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall). 
Åtgärder Tid, ansvar 
Information om möjligheterna och nyttan av att 
lämna användbara produkter för 
återanvändning. 

Årligen (del av samlad information). 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Organisationer som tar hand om 
insamlat material samt kommunala instanser 
bör medverka. 

Aktiv medverkan till ökad återanvändning 
genom möjlighet till inlämning av användbara 
föremål i anslutning till ÅVC. 

Förutsättningarna bedöms löpande. Ansvar 
VMAB i samarbete med kommunerna och 
organisationer som tar hand om insamlat 
material. 
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Mål 12: Senast 2010 ska minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall). 
Åtgärder Tid, ansvar 
Information om betydelsen av väl fungerande 
källsortering och rena fraktioner. 

Årligen (del av samlad information). 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser bör medverka. 

Fortsatta åtgärder för maximal utsortering av 
återvinningsbart material ur grovavfall. 

Löpande. Ansvar VMAB. 

 
Mål 13: Senast 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv 
mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall). 
Åtgärder Tid, ansvar 
Information om förbud mot att släppa ut 
kemikalier och mediciner i avloppssystemet, 
eftersom det försvårar reningen och medför 
höjda halter av skadliga ämnen i slammet. 

Årligen (del av samlad information om avfall 
samt information till brukare av kommunalt 
avloppsnät). Ansvar: De nämnder eller bolag 
som ansvarar för kommunernas avloppsnät 
samt VMAB. Kommunala instanser samt 
MBV bör medverka. 

Kommunal tillsyn avfall – allmänt 

Den kommunala tillsynen enligt miljöbalken i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner utförs av 
Miljöförbundet Blekinge Väst (kommunalförbund). Tillsyn över avfallshantering sker enligt lagar och kommunala 
föreskrifter, bland annat genom tillstånd, inspektioner och rådgivning om t.ex. kompostering och källsortering. 
Inkommande anmälningsärenden och klagomål handläggs rutinmässigt. Miljöförbundet ska genom sin 
tillsynsverksamhet verka för säkert omhändertagande av avfall samt ett avgiftat och slutet kretslopp. 

5.2 Avfall som kommunerna inte ansvarar för 

Övergripande inriktning 

Inom ramen för sina möjligheter ska kommunerna verka för att sådant avfall som inte omfattas av det kommunala 
renhållningsansvaret minskar i farlighet och mängd och hanteras enligt principerna i avfallshierarkin. 

Förpackningar och annat avfall med producentansvar 

Producenterna ska utforma den lokala tillämpningen av producentansvaret i samråd med kommunerna, som också i 
varierande utsträckning kan ta på sig praktiska uppgifter i sammanhanget. Kommunerna kan också på olika sätt 
underlätta för producenterna att uppfylla sitt ansvar. En stor del av arbetet med producentansvarsavfall utförs inom det 
kommunala renhållningssystemet med ekonomisk ersättning från producenterna. 
 
För insamling av elektriska och elektroniska avfallsprodukter med producentansvar har El-Kretsen avtalat med 
kommunerna att sådant får lämnas in på återvinningscentralerna. Den kommunala renhållningsorganisationen 
medverkar till att detta ska fungera bra. 
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Mål (jfr Mål 5 ovan): Ökad återvinning av produkter som omfattas av producentansvar. Den 
andel av hushållsavfallet som utgörs av felsorterade förpackningar och tidningar bör ligga under 
riksgenomsnittet. 
Bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Avfall). 
Åtgärder Tid, ansvar 
I samarbete med producenterna genomförs 
återkommande informationskampanjer för 
ökad utsortering av produkter som omfattas av 
producentansvar. 

Varje eller vartannat år. (Hur dessa produkter 
ska hanteras ingår också i samlad information.) 
Kommunernas formella ansvar delegerat till 
VMAB. Kommunala instanser bör medverka. 

I samråd med producenterna verka för ett väl 
fungerande och kostnadseffektivt 
återvinningssystem, där hushållens medverkan 
underlättas. 

Samråd med producenterna och representanter 
för avfallslämnarna bör genomföras årligen. 
Ansvar respektive kommun och VMAB. 

Mängderna producentansvarsmaterial till 
återvinning följs upp årligen och redovisas. 
Om möjligt beräknas återvinningsgrad. 

Årligen. Genomförs i den omfattning som är 
möjlig och rimlig med hänsyn till tillgängligt 
underlag. Ansvar VMAB. 

 
Dessa åtgärder för producentansvarsmaterial finns också med under rubriken Avfall som kommunen ansvarar för, 
eftersom det finns en direkt koppling mellan kategorierna. Ju mer effektiv insamling man har inom producentansvaret, 
desto mindre avfall behöver tas omhand i det kommunala renhållningssystemet. Omvänt innebär en låg 
insamlingsnivå av producentansvarsmaterial att det kommunala renhållningssystemet får hantera mycket 
”ovidkommande” avfall, med de extra kostnader och negativa miljöeffekter det innebär. 

Verksamhetsavfall 

När det gäller verksamhetsavfall som inte utgör hushållsavfall har verksamhetsutövarna frihet att anlita vilket som 
helst av de godkända företag som arbetar i avfallsbranschen. Kommunernas möjligheter till uppföljning och påverkan 
är i stort sett begränsade till informationsutbyte och dialog. Därutöver kan den kommunala tillsynsmyndigheten på 
lämpligt sätt uppmärksamma frågor gällande avfallshanteringen som ett led i den operativa tillsynen. Kommunernas 
målsättning för dessa avfallstyper begränsas till dessa övergripande: 
 
 Verksamhetsutövare ska vara medvetna om vilket ansvar de har för sin avfallshantering. 
 Verksamhetsutövare bör arbeta för att minska mängden uppkommet avfall. 
 Farligt avfall ska sorteras ut och hanteras enligt gällande bestämmelser. 
 Materialåtervinning bör eftersträvas före energiutvinning och deponering bara förekomma som sista utväg, när 

lämpligare behandlingsmetoder saknas. 

Kommunal tillsyn – verksamhetsavfall 

Frågor om uppkomst och hantering av avfall i verksamheten ska ingå vid den tillsyn som Miljöförbundet Blekinge 
Väst bedriver av olika objekt inom sitt ansvarsområde. Information och rådgivning ges regelmässigt. Eventuella 
brister eller missförhållanden hanteras på det sätt som är lämpligast i det aktuella fallet. 

6. MILJÖBEDÖMNING 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för att man i arbetet med den nya avfallsplanen ska kunna 
bedöma och ta hänsyn till eventuell miljöpåverkan av planerade åtgärder. Här ges en sammanfattning av MKB:n, som 
i sin helhet utgör avfallsplanens bilaga 3 (separat dokument). 
 
Kommunen har ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. För andra typer av verksamhetsavfall har kommunen inget ansvar och små möjligheter att påverka 
hanteringen. Kommunen har inte heller ansvar för tidningar, förpackningar m.m. som omfattas av producentansvar. 
Avfallsplanen anger mål för alla slags avfall och planerade åtgärder för det avfall som ligger inom kommunalt 
renhållningsansvar. 
 
Avfallsplanen bygger på principerna att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som sista utväg deponera. Särskilt 
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betonas att farligt avfall ska hanteras separat och behandlas på ett säkert sätt. Avfallsplanens mål och åtgärder ska 
också bidra till uppfyllande av nationella miljökvalitetsmål. 
 
Sex alternativ för insamling och behandling av hushållsavfall jämförs. Källsortering av organiskt avfall i papperspåse 
och rötning med efterföljande kompostering framstår som det miljömässigt bästa alternativet. Källsortering i 
olikfärgade plastpåsar för optisk sortering medför omfattande transporter, men placerar sig ändå på andra plats i 
jämförelsen, förutsatt att det organiska avfallet behandlas genom rötning. Som tredje bästa alternativ framstår 
källsortering i papperspåsar och enbart kompostering av det organiska avfallet. Två alternativ, där det ena innebär 
mekanisk sortering i ”komposterbart” och ”brännbart” och det andra ”allt till förbränning” placerar sig på fjärde 
respektive femte plats. Minst fördelaktigt framstår alternativet källsortering i olikfärgade plastpåsar och enbart 
kompostering av det organiska avfallet. 
 
Avfallsplanen bedöms sammantaget ha övervägande positiva miljöeffekter. De negativa har framför allt att göra med 
transporterna, vilkas omfattning och påverkan varierar med valt handlingsalternativ. 

7. EKONOMISKA ASPEKTER 
I avfallsplanens miljökonsekvensbeskrivning (Bil. 3) görs en jämförelse mellan sex alternativ för insamling och 
behandling av hushållsavfall. Med hjälp av en liknande jämförelsemodell görs här en relativ bedömning av 
kostnaderna för respektive system. De sex alternativen innebär i korthet: 
 

A1 Källsortering av organiskt avfall i pappersåse, rötning till biogas samt efterkompostering. 
Övrigt avfall sänds till energiutvinning. 
 

A2 Källsortering i olikfärgade plastpåsar och optisk sortering. Organiskt avfall rötas till biogas 
och efterkomposteras. Övrigt avfall sänds till energiutvinning. 
 

B1 Källsortering av organiskt avfall i papperspåse, endast kompostering. Övrigt avfall sänds till 
energiutvinning. 
 

B2 Källsortering i olikfärgade plastpåsar och optisk sortering. Organiskt avfall komposteras. 
Övrigt avfall sänds till energiutvinning. 
 

C3 Blandat avfall sorteras maskinellt. Komposterbar fraktion komposteras, brännbar fraktion 
sänds till energiutvinning. 
 

D3 Blandat hushållsavfall sänds osorterat till energiutvinning. 
 
Tabellens siffror anger en grov uppskattning av de relativa kostnaderna för respektive system. 
 

Bedömningsaspekt 

Alternativa system för avfallets insamling och behandling 
A1 

 papperspåse 
rötning 

A2 
plastpåse 
optisk sort 

rötning 

B1 
papperspåse 
kompostering 

B2 
plastpåse 
optisk sort 

kompostering 

C3 
blandat 

mek sort 
kompostering 

D3 
blandat 

förbränning 

Insamlingskostnad 4 3 4 3 2 2 
Kärlkostnad 3 2 3 2 2 2 
Information 3 3 3 3 2 2 
Behandlingskostnad 4 5 3 4 4 5 
Övriga intäkter -4 -4 -1 -1 0 0 
Summa för samlad bedömn 10 9 12 11 10 11 
Relativ placering 2 1 6 4 2 4 

8. PLANERAD UPPFÖLJNING 
VMAB har ansvar för flertalet av de planerade åtgärderna enligt avfallsplanen, antingen som verksamhetsutövare eller 
genom delegation av kommunernas skyldighet att informera om avfallshantering. Uppföljningen av mål och åtgärder 
utförs i form av en årlig rapport från VMAB till kommunfullmäktige i respektive kommun, med beskrivning av 
utförda åtgärder i förhållande till planen och uppnådda resultat. Den samlade rapporten bör också beskriva de åtgärder 
som utförts av annan än VMAB. 
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Rapporten ska vidare omfatta uppföljning av eventuell betydande miljöpåverkan enligt kraven för miljöbedömningar 
och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program i 6 kap 12 § 9. miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Efter den årliga redovisningen bör kommunerna i samråd med VMAB och Miljöförbundet bedöma behovet av 
ändringar eller utarbetande av ny avfallsplan. Ändringar som inte endast berör ett mindre antal fastighetsägare eller 
annars är av begränsad omfattning kräver samråd och utställning enligt bestämmelserna i 15 kap. miljöbalken före 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
VMAB bör årligen uppdatera avfallsplanens beskrivande delar och statistiska uppgifter. Ändringar av det slaget 
kräver inget särskilt beslut i kommunfullmäktige. Uppgift om senaste uppdatering bör anges på avfallsplanens första 
sida samt i sidfot eller sidhuvud. 

9. SAMRÅD, KUNGÖRELSE OCH UTSTÄLLNING 
Samråd, kungörelse och utställning genomfördes under oktober och november 2008. Detta beskrivs närmare i bilaga 
4, samråd – remiss - utställning. 
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ORDLISTA 
 

Avfall     Formellt: Varje föremål, ämne 
eller substans som ingår i en avfallskategori 
och som innehavaren gör sig av med eller 
avser eller är skyldig att göra sig av med (se 
15 kap 1 § miljöbalken). 
 
Bioavfall     Lätt nerbrytbart organiskt 
avfall, dvs animaliskt och vegetabiliskt 
avfall som lämpar sig för biologisk 
behandling. 
 
Biogas     Gas som bildas vid syrefri ned-
brytning av organiskt material. Består 
huvudsakligen av metan och koldioxid. 
Kallas biogas när den tas tillvara och ses då 
som en tillgång. Jämför med deponigas, som 
egentligen är samma sak som biogas men 
utgör ett problem om den inte kan nyttig-
göras. Biogas kan användas direkt i värme-
anläggningar, men måste uppgraderas till 
högre energiinnehåll om den ska användas 
till fordonsbränsle. 
 
Biologisk behandling     Återvinning av 
humus, näring och/eller energi ur organiskt 
avfall genom rötning (nerbrytning utan 
syretillgång – anaerob process), eller 
kompostering (nerbrytning med syretillgång 
– aerob process). Rötning ger biogas, 
kompostering ger kompostjord. I de fall då 
man rötar är det också lämpligt att kom-
postera det material som återstår efter 
rötningsprocessen, så att man får både 
biogas och kompostjord. 
 
Brännbart avfall     Avfall som brinner utan 
energitillskott efter det att förbrännings-
processen startat. Får användas som bränsle i 
särskilt godkända anläggningar med effektiv 
förbränning och rökgasrening. 
 
Deponi     Upplag för avfall som inte avses 
flyttas – det man tidigare kallade ”tipp”. 
Dagens deponier utformas och sköts enligt 
omfattande bestämmelser, som gör att de 
skiljer sig väsentligt från äldre tippar. 
 
Deponigas     Gas som bildas i en deponi 
genom anaerob (syrefri) nerbrytning av 
organiskt avfall. Eftersom deponering av 
organisk material nu är förbjudet uppkom-
mer deponigas mest ur gammalt avfall. 

Deponigasen består till stor del av metan, 
som bidrar till den ökade växthuseffekten. 
Vid större deponier kan man ta hand om 
deponigas och använda den för uppvärmning 
eller fordonsdrift. Jämför biogas. 
 
Elektriskt / elektroniskt avfall     I princip 
allt som drivs med el från nätet eller batteri. 
Omfattas av producentansvar och ska han-
teras separat från annat avfall enligt de 
regler som gäller i varje kommun. 
 
Energiåtervinning     Förbränning av avfall 
eller biogas/deponigas med utvinning av el 
och/eller värme eller användning av biogas/ 
deponigas för fordonsdrift. 
 
Farligt avfall     Avfall som har en eller 
flera farliga egenskaper, t.ex. giftigt, can-
cerframkallande, explosivt eller brandfarligt. 
Formellt: avfall som är markerat med aste-
risk i Avfallsförordningens bil. 2 eller annat 
avfall som har en eller flera farliga egen-
skaper enligt bil. 3. 
 
Fraktion     Separat del av avfall (material-
slag eller kvalitet) som inte har blandats med 
annat material eller som har utsorterats ur en 
blandning. 
 
Grovsopor/grovavfall     Hushållsavfall 
som är så tungt eller skrymmande eller har 
andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl. 
 
Hushållsavfall     Avfall som kommer från 
hushåll och avfall som kommer från annan 
verksamhet och som till sin typ eller sam-
mansättning liknar det avfall som kommer 
från hushåll. 
 
Icke brännbart avfall     Avfall som inte 
kan förbrännas även om energi tillförs, 
exempelvis sten, metaller, keramik. 
 
Kompostering     Biologisk behandlings-
metod där organiskt material bryts ner med 
tillgång till syre. Slutresultatet blir kompost-
jord, vars kvalitet varierar med utgångs-
materialets sammansättning. Jämför rötning. 
 

-�295�-



2008-03-10 

Avfallsplan Karlshamn/Olofström/Sölvesborg (VMAB)  Sidan 31 av 31 

Källsortering     Sortering eller separering 
av avfall på samma plats där det uppkommit, 
till exempel i hushållet. 
 
Kärl- och säckavfall     Den del av hus-
hållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det 
vill säga exklusive material till återvinning, 
grovavfall, el-avfall och farligt avfall. 
 
Lakvatten     Vätska som rinner genom, 
tränger ut ur eller innehålls av avfall under 
deponering, mellanlagring eller transport. 
 
Lätt nerbrytbart avfall     Organiskt avfall 
som lämpar sig för rötning eller komposte-
ring, dvs vegetabiliskt och animaliskt 
material. Kallas också bioavfall. Jämför 
organiskt avfall. 
 
Miljöstation     Mindre anläggning för mot-
tagning av hushållens farliga avfall, ofta 
förlagd till en återvinningsstation. 
 
Organiskt avfall     Avfall om innehåller 
organiskt kol. Omfattar förutom det lätt 
nerbrytbara bioavfallet också bland annat trä 
och plast. Uttrycket används ibland, något 
felaktigt, som synonym till bioavfall. 
 
Producent     Den som yrkesmässigt till-
verkar, importerar eller säljer en vara eller 
en förpackning (varuproducent) eller den 
som i sin yrkesmässiga verksamhet fram-
bringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl (avfalls-
producent). (se 15 kap 4 § miljöbalken) 

Rötning     Biologisk behandlingsmetod där 
organiskt material bryts ner anaerobt, dvs 
utan tillgång till syre. Vid processen bildas 
biogas. Jämför kompostering. 
 
SNI-kod     Kod enligt Svensk näringsgrens-
indelning, som bygger på EU-standard. Nya 
koder gäller från januari 2008. 
 
Tillsyn     Myndighets kontroll av att verk-
samheter och åtgärder följer gällande be-
stämmelser. I detta sammanhang speciellt 
tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken. 
 
Återanvändning     Fortsatt eller förnyad 
användning av produkt sedan den en eller 
flera gånger fyllt sin funktion, eventuellt 
efter enklare åtgärder som rengöring eller 
reparation. Jämför återvinning. 
 
Återvinning     Användning, behandling 
eller omhändertagande av material, 
näringsämnen eller energi från avfall. 
Jämför återanvändning. 
 
Återvinningscentral (ÅVC)     Bemannad 
större anläggning för mottagning av grov-
avfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt 
avfall, förpackningar m.m. 
 
Återvinningsstation (ÅVS)     Obemannad 
mindre station för mottagning av förpack-
ningar och returpapper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgruppen 2008-03-10: 
 

Magnus Runesson, Kalshamns kommun 
Sonja Lundh, Olofströms kommun 

Wigert Göransson, Sölvesborgs kommun 
Susanne Johansson, Miljöförbundet Blekinge Väst 

Göran Sternsén, VMAB 
Johan Ekelund, VMAB 

Anders Börjeson, projanst VMAB 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att justera attestrutinerna i arvodesbestämmelsernas 4 kapitlet 4 § enligt följande; 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 

 
att komplettera bestämmelserna med en ny paragraf i 4 kapitlet enligt följande; 
 
”Förtroendevald äger rätt till föräldraledighet.  Vid längre tids föräldraledighet kan 
kommunfullmäktige besluta att 
 

- Arvodera vice ordförande att fullgöra ordförandens uppgifter 
- Arvodera ledamot att fullgöra vice ordförandens uppgifter 

 
 Förtroendevald som avser att ta ut föräldraledighet är skyldig att anmäla detta snarast till 
kommunfullmäktige”.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun beslutade, kommunfullmäktige 2016-06-13 § 77, om nya 
arvodesbestämmelser till förtroendevalda. När ärendet bereddes uppkom fråga om att 
införa möjlighet för förtroendevald att vara föräldraledig. SKL har tidigare 
uppmärksammat problematiken och en statlig utredning ”låt fler forma framtiden” har 
föreslagit att en särskild bestämmelse ska införas i kommunallagen som möjliggör detta. 
Ett antal kommuner har dock redan infört bestämmelser som möjliggör föräldraledighet 
för förtroendevalda. 
 
Härutöver föreligger förslag från koalitionen att justera attestrutinerna, 4 kap. 4 § Rutiner 
för attest, enligt följande: 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 

 
Beslutsunderlag 
 
1 SKL svar på motion om föräldraförsäkring 
2 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 
3 Regler för ersättningar till förtroendevalda Linköping 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
4 Protokollsutdrag KF Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
5 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda2 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunfullmäktiges presidium 
Samtliga nämnder och kommunrevisionen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att justera attestrutinerna i arvodesbestämmelsernas 4 kapitlet 4 § enligt följande; 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 

 
att komplettera bestämmelserna med en ny paragraf i 4 kapitlet enligt följande; 
 
”Förtroendevald äger rätt till föräldraledighet.  Vid längre tids föräldraledighet kan 
kommunfullmäktige besluta att 
 

- Arvodera vice ordförande att fullgöra ordförandens uppgifter 
- Arvodera ledamot att fullgöra vice ordförandens uppgifter 

 
 Förtroendevald som avser att ta ut föräldraledighet är skyldig att anmäla detta snarast till 
kommunfullmäktige”.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun beslutade, kommunfullmäktige 2016-06-13 § 77, om nya 
arvodesbestämmelser till förtroendevalda. När ärendet bereddes uppkom fråga om att 
införa möjlighet för förtroendevald att vara föräldraledig. SKL har tidigare 
uppmärksammat problematiken och en statlig utredning ”låt fler forma framtiden” har 
föreslagit att en särskild bestämmelse ska införas i kommunallagen som möjliggör detta. 
Ett antal kommuner har dock redan infört bestämmelser som möjliggör föräldraledighet 
för förtroendevalda. 
 
Härutöver föreligger förslag från koalitionen att justera attestrutinerna, 4 kap. 4 § Rutiner 
för attest, enligt följande: 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 

 
Beslutsunderlag 
 
1 SKL svar på motion om föräldraförsäkring 
2 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 
3 Regler för ersättningar till förtroendevalda Linköping 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
4 Protokollsutdrag KF Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
5 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda2 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
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kommun 2016-07-13 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 § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 170 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 181 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att justera attestrutinerna i arvodesbestämmelsernas 4 kapitlet 4 § enligt följande; 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 

 
att komplettera bestämmelserna med en ny paragraf i 4 kapitlet enligt följande; 
 
”Förtroendevald äger rätt till föräldraledighet.  Vid längre tids föräldraledighet kan 
kommunfullmäktige besluta att 
 

- Arvodera vice ordförande att fullgöra ordförandens uppgifter 
- Arvodera ledamot att fullgöra vice ordförandens uppgifter 

 
 Förtroendevald som avser att ta ut föräldraledighet är skyldig att anmäla detta snarast till 
kommunfullmäktige”.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun beslutade, kommunfullmäktige 2016-06-13 § 77, om nya 
arvodesbestämmelser till förtroendevalda. När ärendet bereddes uppkom fråga om att 
införa möjlighet för förtroendevald att vara föräldraledig. SKL har tidigare 
uppmärksammat problematiken och en statlig utredning ”låt fler forma framtiden” har 
föreslagit att en särskild bestämmelse ska införas i kommunallagen som möjliggör detta. 
Ett antal kommuner har dock redan infört bestämmelser som möjliggör föräldraledighet 
för förtroendevalda. 
 
Härutöver föreligger förslag från koalitionen att justera attestrutinerna, 4 kap. 4 § Rutiner 
för attest, enligt följande: 
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 2016-07-13 Dnr: 2016/1983 

 
 
 
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande 

 
Beslutsunderlag 
 
1 SKL svar på motion om föräldraförsäkring 
2 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 
3 Regler för ersättningar till förtroendevalda Linköping 
4 Protokollsutdrag KF Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
5 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda2 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Föräldraledighet 
Karlshamns kommun beslutade, kommunfullmäktige 2016-06-13 § 77, om nya 
arvodesbestämmelser till förtroendevalda. När ärendet bereddes uppkom fråga om att 
införa möjlighet för förtroendevald att vara föräldraledig. Detta då det idag saknas stöd i 
kommunallagen för att vara borta längre perioder, vilket skapar problem för hel- och 
deltidsarvoderade som vill vara föräldralediga, eftersom föräldraförsäkringen utformats så 
att 60 dagar av försäkringen inte kan överlåtas på den andre föräldern vid gemensam 
vårdnad. Detta innebär i praktiken att den som är hel- eller deltidsarvoderad har att välja 
mellan att avstå från sitt förtroendeuppdrag eller sin rätt till föräldraledighet. 
Problematiken beror på att förtroendeuppdragets karaktär skiljer sig från en anställning, 
då grundprincipen bygger på delaktighet och närvaro samt väljarnas förtroende. 
Anställningen å andra sidan bygger på ett avtal mellan den enskilde och arbetsgivaren   
 
SKL har tidigare uppmärksammat problematiken och en statlig utredning ”låt fler forma 
framtiden” har föreslagit att en särskild bestämmelse ska införas i kommunallagen som 
möjliggör detta.  
 
Förslag till justering av kommunallagen (låt fler forma framtiden); 

15 b §  
Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid 
eller betydande del av heltid får ledigt från uppdraget under en tidsbegränsad 
period för att vara föräldraledig. Detsamma gäller en sådan förtroendevald som på 
grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.  
 
Om en förtroendevald får ledigt ska fullmäktige besluta hur lång tid ledigheten ska 
vara och om ekonomiska förmåner enligt 14 § ska utgå under ledigheten.  
Fullmäktige får utse en ersättare för den förtroendevalde under ledigheten. -�302�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2016-07-13 Dnr: 2016/1983 

 
 
 
Ett antal kommuner har, utan att lagstöd finns, redan infört bestämmelser som möjliggör 
föräldraledighet och rätt till längre tids sjukledighet för förtroendevalda, Enköping, 
Nyköping, Tyresö, Landskrona, Linköping, Sundsvall och Södertälje. Några av dem har 
enbart regler som möjliggör själva ledigheten emedan några har regler som även möjliggör 
viss ersättning istället för det fasta arvodet tex i form av ekonomiskt tillägg enligt AB 
(allmänna bestämmelser) §§ 28 (sjukledighet) och 29 (föräldraledighet).  
 
Önskar kommunfullmäktige att, trots att kommunallagen inte medger det, införa möjlighet 
för förtroendevalda att ha kvar sina uppdrag vid föräldraledighet krävs komplettering med 
en ny paragraf för kap 1(förtroendevalda som inte erhåller fast arvode eller begränsat 
arvode), kap 2 (förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode) och kap 3 
(förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid) med 
lydelse som motsvarar utredningens förslag första stycket tex; 
 
”Förtroendevald äger rätt till föräldraledighet.  Vid längre tids föräldraledighet kan 
kommunfullmäktige besluta att 
 

- Arvodera vice ordförande att fullgöra ordförandens uppgifter 
- Arvodera ledamot att fullgöra vice ordförandens uppgifter 

 
 Förtroendevald som avser att ta ut föräldraledighet är skyldig att anmäla detta snarast till 
kommunfullmäktige”.  
 
Detta tillägg kan i så fall eventuellt kompletteras med regler om ekonomiskt 
tillägg/kompensation för uteblivet arvode. 
 
Förändring av attestrutiner 
 
Härutöver föreligger förslag från koalitionen att justera attestrutinerna enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande lydelse 
4 kap. 4 § Rutiner för attest 
Attest för utbetalning av arvoden 
och ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden vara vice 
ordföranden. 
 

Förslag till ny lydelse 
4 kap. 4 § Rutiner för attest 
Attest för utbetalning av arvoden och 
ersättningar ska 
- för ledamöter vara ordföranden 
- för ordföranden i nämnder vara 
kommunstyrelsens ordförande 
- för kommunstyrelsens ordförande vara 
kommunfullmäktiges ordförande 
- för ordförande i kommunfullmäktige vara 
kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande 
- för revisionens ordförande vara 
kommunfullmäktiges ordförande. 
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M OTIONSSVAR Vårt dnr:
15/4274

2015 - 10 - 23

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

Avdelningen för juridik
Helena Linde

Motion 45 – Dags för en jämställd föräldraförsäkring
även för hel - och deltidspolitiker

Beslut

Styrelsen föreslår kongressen besluta

att bifalla den första att - satsen och avslå den andra att - satsen i motion 45 Dags för en
jämställd föräldraförsäkring även för hel - och deltidspolitiker .

Motionen

Leif Walterum (C), ombud för Västra Götalands län har i motion till kongressen yrkat
att Sveriges Kommune r och Landsting skyndsamt arbetar för en ändring av
kommunallagen som möjliggör för hel och deltidspolitike r att vara föräldralediga,
samt att Sveriges Kommuner och Landsting om inte detta möjliggörs driver frågan att
hel och deltidspolitiker ska ha rätt a tt föra över de riktade dagarna till den andra
föräldern eller annan person.

Styrelsen

Kommunallagen ger inte rätt att vara borta från ett förtroendeuppdrag för längre
perioder . Det skapar problem för de hel - och deltidsarvoderade förtroendevalda som
vill vara föräldralediga, eftersom föräldraförsäkringen utformats så att 60 dagar av
försäkringen inte kan överlåtas på den andre föräldern vid gemensam vårdnad.

I praktiken innebär det att en hel - eller deltidsarvoderad förtroendevald som får barn
antingen har att välja mellan att avstå från sitt förtroendeuppdrag eller från sin rätt till
föräldraledighet.

Styrelsen konstaterar att k ommunallagen s avsaknad av regler för längre ledigheter
hänger samman med förtroendeuppdragets karaktär. Ett förtroendeuppdrag vilar på
inte bara på den grundläggande principen om närvaro och delaktighet, utan också på
väl jarnas och partiets förtroende. Även om ett förtroendeuppdrag i det enskilda fallet
ersättningsmässigt kan förete stora likheter med en anställning är uppdragen inte
jämförbara eftersom det ena uteslutande grundas på förtroende och det andra på ett
avtal. Trots dessa gr undläggande skillnader finns det ändå skäl att se över
hur ko mmunallagens och socialförsäkringssystemets regelverk samspelar så att
f örutsättningar na för delaktighet i det politiska livet inte onödigtvis begränsas .

En naturlig och självklar utgångspunkt för en sådan översyn är att det ska vara möjligt
att förena fört roendeuppdrag och föräldraskap . För att uppnå detta är det tillräckligt att
bifalla d en första att - satsen.
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Frågan utreds för närvarande av demokratiutredningen – ”Demokratisk delaktighet
och inflytande över det politiska beslutsfattandet” (Dir. 2014:111). Inom ramen för det
lagstiftningsarbetet bör en väl av vägd lösning kunna presenteras .
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Motion 45   Dnr 15/4274 

 

Dags för en jämställd föräldraförsäkring även för hel- och 
deltidspolitiker 

Sedan 2006 är undertecknad kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen på 
heltid. Sommaren 2014 fick jag glädjen att bli pappa och fick själv erfara den 
ojämställdhet som omöjliggör för hel- och deltidspolitiker att vara föräldralediga på 
grund av bristande lagrum i kommunallagen 

Att som politiker sakna möjligheten att vara föräldraledig med mindre än att man 
avsäger sig samtliga uppdrag är oacceptabelt. Frågan är inte ny och exemplen på 
politiker som drabbats är flera. Det är också en trovärdighetsfråga att som politiker 
driva frågan om ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen men sedan inte ens ha den 
möjligheten själv. 

Då möjligheten att ta ut föräldraledighet inte finns så begärde undertecknad att få 
överföra samtliga dagar till min hustru eller annan närstående. Efter beslut hos 
Försäkringskassan så meddelades att socialförsäkringsbalken inte medger att samtliga 
dagar överförs. Kommunallagens bristande lagrum utgör inte tillräcklig grund för att 
det ska vara möjligt att överföra dagarna på någon annan. Beslutet överklagades dock 
utan framgång. Resultatet blir att av de möjliga 96 dagarna som är tillåtna att spara 
efter att barnet fyllt fyra år kommer det endast vara möjligt att spara 36 dagar fram till 
barnet fyllt 12 år, då 60 dagar föräldraledighet går förlorade i en familj om den ene 
eller andre föräldern är hel-deltidspolitiker. 

Jag föreslår kongressen besluta: 

att Sveriges Kommuner och Landsting skyndsamt arbetar för en ändring av 
kommunallagen som möjliggör för hel-deltidspolitiker att vara föräldralediga. 

att Sveriges Kommuner och Landsting om inte detta möjliggörs driver frågan att hel 
och deltidspolitiker ska ha rätt att föra över de riktade dagarna till den andra föräldern 
eller annan person. 

 

Leif Walterum (C), ombud för Västra Götalands län. 
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Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
§ 1 

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen (1991:900) 

 

Timarvode och grundarvode 
§ 2 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 

medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 2-3 

§§ och 7, 9-16 §§.  

 

Timarvode betalas för ordförandeberedningar inför sammanträden, 

protokollförda sammanträden samt förrättningar för kommunens räkning med 

belopp per timme som framgår av bilaga 3. 

 

Förhöjt timarvode, kallat grundarvode, utbetalas för första timmen i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden och Södertörns överförmyndarnämnd samt utskott 

under nämnderna. Grundarvodet framgår av bilaga 3.  

 

Ersättning för justering av protokoll ingår i sammanträdesersättningen, även när 

särskild tid och plats bestämts. 

 

För påbörjad halvtimme betalas hälften av beloppet per timme. Maximibeloppet 

per dag framgår av bilaga 3. 

 

Förrättningar 
§ 3 

Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i konferens, 

informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande som rör kommunal 

angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 

förtroendeuppdraget. Deltagandet ska vara godkänt i förväg av respektive 

ordförande. 

 

Kommunalrådsarvode 
§ 4 

I Tyresö kommun finns fem kommunalråd. Dessa har rätt till årsarvode enligt 

bilaga 1. 
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Övriga årsarvoden 
§ 5 

Förtroendevalda med uppdrag i presidier, gruppledare och revisorer har rätt till 

årsarvode i den utsträckning som framgår av bilaga 2. 

 

Gemensamma bestämmelser för årsarvoden 
§ 6 

I årsarvodet för ordförande ingår allt arbete som hänger samman med 

uppdraget som ordförande. Det samma gäller årsarvoderad vice ordförande och 

gruppledare i nämnd och kommunfullmäktige. Häri ingår även förrättningar 

inom 08-området och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Exempel på med 

uppdraget förenade uppgifter är: beredning av ärenden, utskottsarbete, 

bevakning av utvecklingen inom respektive fackområde, kontakter med 

allmänheten, sammankallande av partigruppmöten, underhandskontakter med 

andra politiker och med olika instanser, följa det kommunala förvaltningsarbetet 

samt information till media och allmänhet. 

 

Årsarvoderad med sammanlagt årsarvode på maximalt 7 % av heltidsarvode har 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, dock ej ersättning för förlorad 

pensionsförmån.  

 

Gruppledare med årsarvode på maximalt 7 % av heltidsarvode har rätt till 

timarvode för utskottssammanträden. 

 

Förtroendevalda revisorer har utöver årsarvode även rätt till timarvode.  

 

Heltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt att utöver fastställt årsarvode, få 

annan ersättning till följd av uppdrag för Tyresö kommun. 

 

Deltidsarvoderade förtroendevalda med ordförandeuppdrag och gruppledare i 

styrelse eller nämnd har rätt till ersättning för deltagande i protokollförda 

sammanträden och förrättningar med annan nämnd eller styrelse vari de deltar i 

egenskap av vald ledamot eller ersättare. 

 

De sammanlagda årsarvodena för deltidsarvoderade förtroendevalda ska inte 

kunna uppgå till högre arvode per år än 85 % av heltidsarvode.  

 

Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda som medgetts rätt till årsarvode har 

rätt till ledighet från förtroendeuppdraget vid föräldraledighet. Om 

ledighetsperioden överstiger en månad kan en tillfällig ersättare kallas in. 

Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren ska godkännas av fullmäktige. 
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För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska arvodet minskas 

i motsvarande mån. 

 

Beredskapstjänstgöring 
§ 7 

Förtroendevalda i socialnämnden som enligt beslut har beredskap har rätt till 

beredskapsarvoden. Detta gäller även förtroendevalda med årsarvode. Om 

beredskapen bryts av arbete som hänför sig till uppdraget utbetalas timarvode. 

Beredskapsarvode och timarvode framgår av bilaga 3. 

 

Pension 
§ 8 

För förtroendevalda tillämpas bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL)-2013-10-20. 

 

Traktaments- och resekostnader 
§ 9 

Traktaments- och resekostnadsersättning inom och utom kommunen utbetalas 

enligt reseavtalet för kommunens arbetstagare. 

 

Barntillsynskostnader 
§ 10 

Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har haft extra 

kostnader för barntillsyn har rätt till ersättning för faktiska styrkta kostnader för 

den tid som behövts för uppdraget. Utgiften ska bedömas som skälig. 

 

Ersättning utbetalas för tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldas familj 

och som ännu under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. Om särskilda skäl finns 

kan ersättning även utgå för äldre barn.  

 

Ersättning utbetalas inte för tillsyn som utförs av person som tillhör den 

förtroendevaldes hushåll, ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg.  

 

Kostnader för vård och tillsyn av personer med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk 
§ 11 

Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning haft extra 

kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt 

sjuk person som vistas i den förtroendevaldas bostad har rätt till ersättning för 
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faktiska styrkta kostnader för den tid som behövts för uppdraget. Utgiften ska 

bedömas som skälig. 

 

Ersättning utbetalas inte för vård och tillsyn som utförs av person som tillhör 

den förtroendevaldes hushåll. 

 

Förtroendevalds med funktionsnedsättning särskilda kostnader 
§ 12 

Ersättning utbetalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de 

särskilda kostnader som orsakats av uppdraget och som inte ersätts på annat 

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

liknande. 

 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
§ 13 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning utbetalas med en övre beloppsgräns enligt bilaga 3. Vid ansökan om 

ersättning för förlorad arbetsinkomst ska det, i intyget från arbetsgivaren 

alternativt lönespecifikationen, framgå hur många timmar som förtroendevald 

har fått tjänstledigt med löneavdrag, samt hur stort detta löneavdrag är. Om det 

inte är möjligt att återgå till arbetet under ett pågående arbetspass utbetalas 

ersättning för hela det förlorade arbetspasset. 

 

Egen företagare som kan visa att arbetsinkomst har förlorats men inte med 

vilket belopp har rätt till en schablonersättning per timme. Denna är den  

sjukpenninggrundade årsinkomsten först delad med 12 och därefter med 165 

(dvs antalet arbetstimmar per månad). 

 

Vid ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst har förtroendevald rätt 

att ansöka om ersättning för restid om maximalt 1 timme om detta styrks av 

arbetsgivaren. 

 

Ersättning för förlorad pensionsförmån 
§ 14 

Ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån utbetalas med högst det belopp 

fullmäktige har beslutat enligt bilaga 3. 

 

Ersättning för förlorad semesterförmån 
§ 15 

Ersättning för styrkt förlorad semesterförmån utbetalas med högst det belopp 

fullmäktige beslutat enligt bilaga 3.  
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Ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 
§ 16 

Förtroendevald som pga sina kommunala uppdrag går miste om 

arbetslöshetsersättning eller andra liknande stödformer har rätt till ersättning för 

styrkta förluster. Den som förlorar förmåner för arbetslöshetsförsäkring ska 

lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som förlusten avser och vilket 

belopp som har förlorats.  

 

Ersättning för övriga kostnader 
§ 17 

För andra kostnader än de som anges ovan har den förtroendevalda rätt till 

ersättning om denne kan visa att särskilda skäl finns. Ersättning utbetalas inte 

om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponeringar av 

arbetet eller dylikt förhindra att dessa kostnader uppkommit. 

 

Gemensamma bestämmelser för ersättningar 
§ 18 

a) Arvoden enligt §§ 2-5 betalas ut utan föregående anmälan. Arvodet är 

personligt och enskild förtroendevald kan inte avstå från arvode.  

b) För att få ersättning enligt §§ 9-17 ska den förtroendevalda styrka sina 

förluster eller kostnader, samt anmäla dessa till sekreteraren i 

fullmäktige eller respektive nämnd eller styrelse. Ersättningen ska 

godkännas av den ordförande för det politiska organ som ersättningen 

hänför sig till. 

c) Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska göras senast inom 

ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 

förlusten hänför sig. 

d) Begäran om förlorad pensionsförmån ska göras senast inom två år från 

dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 

sig. 

e) Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska göras senast 

inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 

förlusten hänför sig. 

f) Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska göras 

senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till 

vilken kostnaden hänför sig. 
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Tid för utbetalning 
§ 19 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga arvoden och 

ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott. 

 

Närvaroprotokoll 
§ 20 

Vid protokollförda sammanträden och övriga förrättningar i kommunala organ 

som inte omfattas av fasta arvoden, ska sekreteraren i protokollet anteckna 

tiden samt senast den 4:e i varje månad rapportera arvoden och ersättningar till 

kommunens löneförrättare enligt gällande rapporteringsrutiner. 

 

Revidering av arvoden 
§ 21 

Kommunstyrelsen har att i samband med kommunens löneöversyn revidera 

timarvodet så att det i stort följer de anställdas löneutveckling, dock ej 

grundarvodet som fastställs en gång per mandatperiod. Styrelsen har också rätt 

att fortlöpande ompröva beloppen enligt bilaga 1 och 2. 

 

Tolkning av bestämmelserna 
§ 22 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 

kommunstyrelsen. 

 

Ikraftträdande 
§ 23 

Dessa bestämmelser träder i kraft 2015-01-01 om inte annat framgår av bilaga. 
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Ersättningsformer 

Ersättning till förtroendevalda kan utgå i form av 
 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst och liknande förmåner 
- sammanträdesarvode 
- fasta arvoden (årsarvoden och begränsade arvoden) 
- ersättning för kostnader 

Bidrag till utbildning m.m. utgår till partierna enligt särskilda regler. 
 

1.2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommu-
nallagen, d v s ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktige-
beredningar samt revisorer. De gäller även förtroendevalda i kommunala bolag 
och förtroendevalda som utses av kommunstyrelsen eller kommunens nämn-
der/styrelser. 
 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller får årsarvode omfattas 
endast i vissa fall av bestämmelserna om ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
pensions- och semesterförmåner samt förrättningsarvoden. (Jfr punkt 1.4.1 näst 
sista stycket och punkt 2.9 sista stycket.) 
 
Heltidsarvoderat kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande får i det 
uppdraget inga arvoden utöver kommunalrådsarvode och arvode för samman-
träde i Kommunfullmäktige. Deltidsarvoderat kommunalråd får även fast ar-
vode för sitt uppdrag i Kommunstyrelsen. 
 
Ersättningsreglerna gäller fr om årsskiftet närmast efter val till kommunfull-
mäktige. För bolagsstyrelser gäller ersättningsreglerna från bolagsstämma till 
nästa ordinarie bolagsstämma. 
 
För revisorer som avgår vid mandatperioden slut gäller verksamhetsårets er-
sättningsregler tills de har avgivit revisionsberättelse. Tillträdande revisorer får 
ersättning enligt de regler som gäller det nya verksamhetsåret. 
 
För förtroendevalda i vissa regionala organ gäller särskilda ersättningsregler. 
(Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB, Miljöteknikcentrum i Öster-
götland AB, Kommunalförbundet 4:e Storstadsregionen, Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Götaland) 
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1.3 Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och adjungerade (tillfällig el. 
extra ledamot, med eller utan beslutanderätt) har rätt till ersättning enligt vad 
som närmare anges i dessa regler (dock inte årsarvoderade, jfr punkt 2.9) för 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeutskott, kommunstyrel-
sen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, nämndkommittéer, 
liksom revisorernas sammanträden, 
 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrup-
per, 
 
c) om nämnd/styrelse/fullmäktige beslutar om tid och plats för protokolljuste-
ring ger det rätt till ersättning för resekostnader och förlorad inkomst, men inte 
arvode.  
 
d) konferens, informations- eller samrådsmöte, studiebesök, uppdrag som kon-
taktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och 
som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, 
 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation el-
ler annan motpart till kommunen, 
 
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtro-
endevalde själv tillhör, 
 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 
 
h) besiktning eller inspektion, 
 
i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 
Förrättning enligt b) – i) skall ske på uppdrag av respektive fullmäktigeutskott, 
nämnd eller styrelse. 
 
Partigruppsmöten inför kommunfullmäktige-, nämnd- eller styrelsesamman-
träde ger endast rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Som förrättning anses inte  
- egna sammanträdesförberedelser som enskilt studiebesök, uppdrag inom par-
tiorganisation o dyl.  
 
- parti- eller blockvisa ordförande- eller viceordförandeträffar, 
 
- beredning inför sammanträde med nämnd- eller styrelseutskott. 
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1.4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst  

1.4.1 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda, som inte får årsarvode, har rätt till ersättning för styrkt förlo-
rad arbetsinkomst, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, förtids-
pension, arbetslöshetsersättning o dyl. med högst det belopp som kommunfull-
mäktige beslutat (se bilaga). Ersättning utgår även om man inte har fast anställ-
ning, men kan visa att arbetsgivare erbjudit ett arbete, som man måste tacka nej 
till på grund av sammanträde eller förrättning. 
 
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst är 0,7 % av inkomstbasbeloppet. 
Högsta ersättningen indexregleras årligen i förhållande till inkomstbasbeloppet 
innevarande år. 
 
Till deltidsarvoderat kommunalråd ska även kunna utgå ersättning för förlorad 
arbetsinkomst m. m. för sammanträde i kommunstyrelsen och dess utskott. 
 
Den som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte vilket belopp, har 
rätt till en schablonersättning, beräknad på grundval av den senast fastställda 
sjukpenningen för dag.  
 
Schablonberäknat belopp: 
a)  sjukpenning/dag x 110% x 30 dagar       =     ersättning/tim 
                  165 timmar 
 
b)  sjukpenning/dag x 110% x 365 dagar    =   ersättning/dag 
 
                       260 dagar 
 
Halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b)  x 50 % 
 

1.4.2 Egenföretagare 

Egenföretagare (med F-skattsedel), som förlorar arbetsinkomst, kan utan intyg 
få hälften av maximal ersättning. För högre ersättning måste förlusten styrkas 
med slutskattsedel för verksamhetsåret. (Jfr punkt 1.7 Särskilda arbetsförhål-
landen m.m. samt punkt 5.1 Hur man begär ersättning) 
 
Den som får heltidspension eller är heltidsstuderande får inte ersättning för för-
lorad arbetsinkomst.  
 

1.4.3 Årsarvoderad 

Årsarvoderad har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för sammanträ-
den eller förrättningar när dessa kräver övernattning utanför kommunen eller 
annars inte kan anses ingå i det årsarvoderade uppdraget.  
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I tveksamma fall avgör kommunfullmäktiges presidium vad som skall anses 
ingå i uppdraget.  

Årsarvoderad har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag i an-
nan nämnd/utskott än det årsarvodet avser. 
 

Upplysningar: 
 
Sjukpenninggrundande inkomst: 
 
Försäkringskassan har meddelat att förutom lön kan annan inkomst ingå i den sjuk-pen-
ninggrundande inkomsten (SGI), till exempel arvoden för förtroendevalda. Man kan 
alltså begära att SGI beräknas med hänsyn taget till förväntade arvoden under mandat-
perioden. 
 
Sjukpenning: 
 
- Man får inte arbeta alls om man är helt sjukskriven.  
- Om man är deltidssjukskriven ska det framgå att man klarar visst arbete.  
- Om man vid hel sjukskrivning väljer att delta i det politiska arbetet och delta i möten 
kan man inte få hel sjukpenning dessa dagar.  
 
Den det berör bör kontakta försäkringskassan för att klarlägga vad som gäller i det en-
skilda fallet. 
 
Sjukersättning/Aktivitetsersättning: 
 
- Försäkringskassan har meddelat att avdrag görs först vid 8 timmars frånvaro.  
- Vid frånvaro del av dag läggs timmarna ihop och då man kommer upp i 8 timmars 
frånvaro minskas ersättningen med en hel dag. 
 
Föräldrapenning: 
 
Kan en kommunalt förtroendevald fritidspolitiker, som är föräldraledig från sitt ordina-
rie arbete, delta i ett kommunalt sammanträde utan att det påverkar rätten att ta ut för-
äldrapenning? 
 
Försäkringskassans svar: Krav på att vara med barnet om du tar föräldrapenning på 
sjukpenningnivå är att det ska det finnas en rumslig kontakt mellan dig och barnet un-
der huvuddelen av den normala arbetstiden. Det innebär att det ska finnas en rumslig 
kontakt som i vart fall överstiger tre fjärdedelar av den normala arbetstiden för att du 
ska ha rätt till hel föräldrapenning på sjukpenningnivå.  
 
Du kan ta en hel dags föräldrapenning på lägstanivå om du arbetar högst sju åttondelar 
av normal arbetstid. Du kan alltså arbeta sju timmar per dag, om normalarbetstiden är 
åtta timmar. 
 
Arbetslöshetsersättning 
 
- Generellt gäller att politiska uppdrag, styrelseuppdrag och liknande är tillåtna att ha 
om deras omfattning i tid och arvodering är begränsad och de inte på annat sätt utgör ett 
hinder för att ersättning ska utbetalas. Alla typer av uppdrag ska prövas av vederböran-
des arbetslöshetskassa. 
- Uppdrag som arvoderas per månad eller år anses vara arbete i arbetslöshetsförsäkring-
ens mening, men avgörande är omfattningen av uppdraget och om man hela tiden står 
till arbetsmarknadens förfogande. Heltidsarvoderade gör det inte, men det är oklart var 
en nedre gräns går, möjligen vid 12-15 000 kronor/mån. Den som fyllnadsmarkerar ska 
deklarera dessa uppdrag som arbete på kassakorten oavsett när på dygnet sammanträ-
den e.d. äger rum. 
- Uppdrag som arvoderas per möte påverkar normalt inte rätten till ersättning från ar-
betslöshetskassan. Korta sammanträden ger inte a-kasseförlust, men sammanträden på 
annan ort eller sammanträden som tar större delen av dagen i anspråk ska deklareras 
som ”Förhindrad” på kassakortet, varvid ersättningen dras in.  
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Förlorade uppdrag med årsarvode kan ge rätt till arbetslöshetsersättning. 
 
Det är viktigt att man kontaktar sin a-kassa i varje enskilt fall! 
 

1.5 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

Förlorad pensionsförmån ersätts genom att kommunens förtroendevalda får 
pensionsavsättning med 4,5 % av utbetalda arvoden. Reglerna för detta finns i 
OPF-KL. 
 
Ersättning enligt denna paragraf utgår inte till förtroendevalda som får pension 
enligt de äldre pensionsbestämmelserna PBF. (Jfr punkt 3 Kommunal pension 
och försäkring) 
 

1.6 Ersättning för förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda, som inte får årsarvode, har rätt till ersättning för styrkt förlo-
rad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat: 
 
100 % av anmält belopp: 
a) förlorad semesterersättning, maximalt 11 % på utbetald ersättning för förlo-
rad arbetsinkomst 
eller 
b) förlorade semesterdagar, dock högst maximibeloppet för förlorad arbetsin-
komst/dag. 
 
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, men inte 
till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning motsvarande 11 % av utbe-
tald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 

1.7 Särskilda förhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt punkterna 1.4 – 1.6 omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 
övrigt, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordina-
rie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
Förtroendevald med schemalagd arbetstid har rätt till ersättning också för ar-
betspass närmast före och efter sammanträde eller förrättning under förutsätt-
ning att båda villkoren 1 och 2 nedan är uppfyllda: 
 
1. Sammanträdet/förrättningen pågår minst tre timmar och 
 
2. tiden från arbetspassets slut till sammanträdets/förrättningens början är kor-
tare än sex timmar, eller tiden från sammanträdets- eller förrättningens slut till 
arbetspassets början är kortare än sex timmar. 
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Rätten till ersättning enligt punkt 1.4 – 1.6 omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande tid för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
 
Vid sammanträde ersätts inte tid som avser resa utanför länsgränsen.  
 
Vid godkänd förrättning på annan ort ersätts även tiden för resa mellan kom-
munen och förrättningsorten. (Jfr punkt 4.1 Resekostnader) 
 
Om sammanträde inställs med kort varsel har förtroendevald rätt till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner, om arbetsgivaren 
intygar att begärd ledighet inte kunnat återkallas. 
 
Förtroendevald som redan fått schablonersättning för förlorad inkomst eller 
förlorade förmåner har inte rätt till ersättning för senare styrkt förlorad inkomst 
eller förmåner.  
 
Egenföretagare (med F-skattsedel), kan dock få kompletterande ersättning för 
inkomstförlust om den styrks med slutskattsedel året efter verksamhetsåret. 
 

Upplysning: 
 
Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för in-
komster och ekonomiska förmåner, som de förlorar, d v s löneavdrag, när de 
fullgör sina uppdrag. Lagen medger däremot inte att kommunen lämnar ersätt-
ning för fritid som förloras t ex genom att arbeta in tid eller ta i anspråk semes-
ter eller inarbetad flextid. 
 

2 Arvoden m.m. 

2.1 Fasta arvoden 

Med fasta arvoden avses här årsarvode, begränsat arvode och gruppledararv 
ode. 
 

2.2 Årsarvode 

Den som är ordförande eller vice ordförande i vissa nämnder, styrelser och bo-
lag har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat. (Se bilaga) 
 
Den som får årsarvode enligt nedanstående har inte rätt till sammanträdes- eller 
förrättningsarvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med 
det årsarvoderade uppdraget. Sådan ersättning kan dock utgå för uppdrag i an-
nan nämnd/utskott än det årsarvodet avser. (Jfr punkt 1.4.1 Förlorad arbetsin-
komst samt punkt 2.9 Arvode för sammanträden och förrättningar) 
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Årsarvodena relateras till kommunalrådsarvodet, så att ett årsarvode på t ex 50 
% av kommunalrådsarvode beräknas motsvara 50 % av kommunalråds tidsin-
sats (som inte är beräknad till 40 tim per vecka). Årsbelopp utgörs av 12 må-
nadsbelopp. 
 
Kommunalråd och kommunfullmäktiges ordförande får arvode enligt följande 
beräkning:  
 
Helt månadsarvode till kommunalråd utgör 114 % av gällande inkomstbas-
belopp* året före inkomståret. Månadsarvodet avrundas till närmaste hela 100-
tal kronor. Arvodet kan utgå för heltid eller deltid. 

Upplysningar: 
 
* Regeringen skall för varje år fastställa ett inkomstbasbelopp. Det räknas fram 
genom att bastalet 43 313 multipliceras med kvoten mellan inkomstindexet för 
det år inkomstbasbeloppet skall avse och inkomstindexet för år 2005. 
 

Under mandatperioden räknas arvode till kommunalråd upp årligen med för-
ändring av inkomstbasbeloppet. 
 
Kommunalråd har alltid rätt till minst samma arvode som skulle ha utgått i 
form av gruppledararvode.  
 
Kommunalråds arvode är avsett att täcka allt arbete som har anknytning till 
kommunalrådets verksamhet. Däri ingår t ex deltagande i budgetberedning, 
kommunalrådsberedning och planeringsutskott.  

Ordförandes arvode är avsett att täcka allt arbete som följer av ordförandeupp-
draget. 
 
Arvode till vice ordförande beräknas i princip som 60 % av ordförandearvode. 
Kommunstyrelsens båda vice ordförandes månadsarvode höjs med motsva-
rande ca 2 sammanträdesarvoden extra. 
 
Om förtroendevald samtidigt har rätt till fasta arvoden för flera uppdrag kan det 
totala arvodesbeloppet aldrig uppgå till högre belopp än ett kommunalrådsar-
vode. Härvid medräknas uppdrag i kommunala bolag och regionala organ. Re-
ducering av arvode skall ske proportionellt mellan uppdragen. (Jfr punkt 5.2 
Utbetalning) 
 
Ordförande, vice ordförande och ledamot i bolagsstyrelse kan endast uppbära 
ett arvode per dotterbolagskoncern.  
 
Arvode utgår inte till anställd tjänsteman som valts in i bolagets styrelse eller i 
dotterbolags styrelse. 
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Inga fasta arvoden till ordinarie ledamöter i någon nämnd eller styrelse ska un-
derstiga 300 kronor per månad. 
 

2.3 Deltidsarvoderade kommunalråd, gruppledare, presidier, ad-
jungerade m. fl. 

Deltidsarvoderat kommunalråd utan reglerat ansvarsområde och gruppledare 
har själva att avgöra vilken arbetsinsats som ryms inom det fastställda arvodet.  
 
Deltidsarvoderat kommunalråd och gruppledare, som inte är kommunalråd, har 
rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode för kommunstyrelsesammanträ-
den och för särskilt beslutade uppdrag från kommunstyrelsen eller kommun-
fullmäktige, men inte för deltagande i konferenser och utbildning. Uppdrag i 
lokala, regionala, nationella och internationella samverkansorgan ger rätt till 
ersättning. 
 
Till deltidsarvoderat kommunalråd ska även kunna utgå arvode för samman-
träde i kommunstyrelsens utskott. 
 
En fullmäktigegrupp får representeras i budgetberedningen genom en ersättare 
för gruppledaren, varvid ersättaren får ersättning för sitt deltagande. 
 
Den som utses till adjungerad får sin ersättning från det organ som utsett den 
personen.  
 
Uppdrag som representant i styrgrupper och liknande organ, även där andra än 
den egna nämnden/styrelsen ingår, anses ingå i presidieuppdrag, utan rätt till 
särskild ersättning. När ett sådant extra uppdrag förorsakar kännbart inkomst-
bortfall kan vederbörande begära att få särskild ersättning, vilket då får prövas 
av den nämnd man representerar.  
 

2.4 Begränsat arvode 

Ledamot i kommunfullmäktige, nämnd eller bolagsstyrelse och ordförande el-
ler vice ordförande i vissa nämnder och fullmäktigeutskott har rätt till begrän-
sat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat. 
  
Ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och styrelser har 
rätt till begränsat arvode, motsvarande halvt ledamotsarvode. (Se bilaga)  
 
Den som får begränsat arvode har rätt till sammanträdes- och förrättningsar-
vode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. 
 
Begränsade arvoden relateras till tidsinsats för kommunalråd, så att ett årsar-
vode på t ex 5 % av kommunalrådsarvode beräknas motsvara 5 % av kommu-
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nalråds tidsinsats (som inte är beräknad till 40 tim. per vecka). Årsbelopp ut-
görs av 12 månadsbelopp. 
 
Begränsat arvode till styrelse- eller nämndledamot beräknas normalt som 5 % 
av arvode till vice ordförande. 
 
Socialnämndens presidium och delegat med beredskap har rätt till extra ersätt-
ning med 4 % av kommunalrådsarvode, som begränsat arvode, för varje vecka 
som vederbörande har beredskap. 
 
En ersättare kan, efter beslut av nämnd/styrelse, få motsvarande begränsat ar-
vode som ordinarie ledamot, när ordinarie ledamot anmält ledighet som plane-
ras vara längre än 2 månader. Den ordinarie ledamotens arvode minskas då i 
motsvarande mån. (Jfr punkt 2.5 Ledigheter) 
 
Begränsat arvode till ledamot i bolagsstyrelse beräknas normalt som 5 % av ar-
vode till vice ordförande. Arvode utgår inte till tjänsteman i bolaget som valts 
in i styrelsen. 
 
Inga fasta arvoden till ordinarie ledamöter i någon nämnd eller styrelse ska un-
derstiga 300 kronor per månad. 
 

2.5 Ledigheter 

Kommunalråd och kommunfullmäktiges ordförande har rätt till ledighet från 
uppdraget motsvarande den semesterledighet som en arbetstagare med motsva-
rande ålder har rätt till enligt gällande kollektivavtal. Under denna ledighet ut-
går, utöver arvodet, ersättning motsvarande semesterdagar enligt kollektivavta-
let. 
 
För kommunalråd och kommunfullmäktiges ordförande tillämpas samma reg-
ler vid sjukdom, ledighet för vård av barn samt ledighet för värnpliktstjänstgö-
ring som för kommunens arbetstagare. 
 
När annan förtroendevald med fast arvode, på grund av sjukdom eller av annan 
anledning, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 2 
månader, skall arvodet minskas i motsvarande mån.  
 
Ledamot, som planerar ledighet längre än 2 månader, skall anmäla detta till 
nämnden/styrelsen, som då kan besluta att en ersättare övertar den lediges upp-
drag och förmåner under ledigheten. (Jfr punkt 2.4 Begränsat arvode) 
 
Ledighet som motsvarar semester skall förläggas på sådant sätt att uppdraget 
behörigen kan fullgöras. 
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2.6 Gruppledararvoden 

Till gruppledare i partier, som inte har kommunalrådsuppdrag, utgår särskilt 
begränsat arvode, som skall beräknas som del av vid varje tillfälle gällande 
kommunalrådsarvode. 
 
Gruppledararvode består av grundarvode och tilläggsarvode. Grundarvodet per 
parti är 25 % av kommunalrådsarvode. Tilläggsarvodet utgör 3,0 % av kommu-
nalrådsarvodet per mandat som partiet har i kommunfullmäktige utöver grupp-
ledares eget mandat. 
 
Gruppledares arvode är avsett att täcka allt arbete som har anknytning till 
gruppledarens verksamhet. Däri ingår t ex deltagande i budgetberedning, kom-
munalrådsberedning och planeringsutskott.  
 
Gruppledare har därutöver rätt till arvoden och ersättningar för uppdrag i kom-
mun-fullmäktige, utskott, nämnder och kommunala bolag. Denna rätt omfattar 
fast, sammanträdes- och förrättningsarvode samt ersättning för förlorad ar-
betsinkomst m.m. 
 
Samordning skall ske med eventuella andra uppdrag som ger fast arvode.  
 
Det totala arvodesbeloppet kan dock aldrig uppgå till högre belopp än ett kom-
munalrådsarvode. (Jfr punkt 5.2 Utbetalning samt 2.3 Deltidsarvoderade m.fl.) 
 

2.7 Borgerliga vigselförrättare 

De av kommunen utsedda vigselförrättarna  får arvode vid förrättande av vigs-
elakt, med ett enkelt sammanträdesarvode för del av för- eller eftermiddag och 
dubbelt arvode vid heldagsförrättning. 
 
Vigselförrättare har rätt till ersättning för arbetsinkomst, som förloras vid för-
rättande av själva vigselakten. 
 
Reseersättning betalas enligt kommunens regler för resa mellan bostaden och 
stadshuset.  
 
Vigsel i stadshusets vigselrum ska alltid vara kostnadsfri för de vigda. 
 

2.8 Borgerliga begravningsförrättare 

Borgerliga begravningsförrättare ersätts med högst ett dubbelt förrättningsar-
vode per begravning. 
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2.9 Arvoden för sammanträden och förrättningar 

Förtroendevalda utan årsarvode har rätt till ersättning för sammanträde eller 
förrättning med ett fast belopp som fullmäktige beslutat.  
(Se dock undantag sist i denna punkt. För belopp, se bilaga.) 
 
Sammanträdesarvode skall utgöra 1,31 % av förhöjt prisbasbelopp innevarande 
år. Arvodet avrundas till närmaste 10-tal kronor. 
 
Dubbelt arvode (dubblering av det avrundade enkla arvodet) utgår om sam-
manträdet/förrättningen pågått del av förmiddag (före kl. 12.00) och del av ef-
termiddag (efter kl. 12.00) och sammanlagt mer än 4 timmar (heldagssamman-
träde). 
 
Tiden mellan kl. 11.00 och kl. 13.00 anses dock alltid ingå i för- eller eftermid-
dagsarvodet.  
 
För kommunfullmäktiges sammanträden utgår dubbelt arvode om sammanträ-
det/ förrättningen pågått del av eftermiddag (före kl. 17.00) och del av kväll 
(efter kl. 17.00) och sammanlagt mer än 4 timmar samt tre arvoden om sam-
manträdet pågår under såväl förmiddag som eftermiddag och kväll.  
 
Tiden mellan kl. 17.00 och kl. 18.00 anses dock alltid ingå i arvodet för efter-
middag eller kväll. 
 
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller mot-
svarande har inte rätt till mer än ett dubbelt arvode. 
 
Flera förrättningar för samma organ måste uppgå till sammanlagt minst 4 tim-
mar för att ge mer än ett arvode. 
 
Ledamot i utskott/delegation/kommitté med av kommunfullmäktige fastställd 
instruktion, som inte har fast arvode, får sammanträdes- och förrättningsarvo-
det uppräknat med 50 %. 
 
Förtroendevalda som är årsarvoderade har inte rätt till sammanträdesarvode el-
ler motsvarande annat än i följande fall: 
 
- Samtliga kommunfullmäktigeledamöter och -ersättare har rätt till ersättning 
för sammanträde i kommunfullmäktige. 
 
- Kommunalråd som inte är fullmäktigeledamot eller -ersättare har rätt till sam-
manträdesarvode för kommunfullmäktigesammanträde. 
 
- Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ord-
förande har i det uppdraget rätt till sammanträdesarvode endast för kommun-
fullmäktigesammanträden 
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- Deltidsarvoderat kommunalråd och gruppledare, som inte är kommunalråd, 
har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode för kommunstyrelsesamman-
träden och för särskilt beslutade uppdrag från kommunstyrelsen eller kommun-
fullmäktige, men inte för deltagande i konferenser och utbildning. 
 
- Annan årsarvoderad förtroendevald har rätt till sammanträdesarvode för upp-
drag i annan nämnd/utskott än det årsarvodet avser. 
 
- Förtroendevalda, utom kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och 
kommunfullmäktiges ordförande, har rätt till arvoden för sammanträden eller 
förrättningar när dessa kräver övernattning utanför kommunen eller annars inte 
kan anses ingå i det arvoderade uppdraget.  
 
I tveksamma fall avgör kommunfullmäktiges presidium vad som skall anses 
ingå i uppdraget. 
 

3 Kommunal pension, omställningsstöd, försäkring 
 
För kommunens förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om pension och 
omställningsstöd (OPF-KL), med övergångsregler för dem som har intjänat 
pension enligt tidigare gällande PBF-KL.  
 
GL-F grupplivförsäkring gäller för alla förtroendevalda som är hel- 
eller deltidssysselsatta med minst 20 procent sysselsättningsgrad. 
 
TFA-KL trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för förtroendevalda vid 
olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Även fritidspolitiker om-
fattas av TFA-KL under sammanträde/förrättning och vid resa till och från så-
dan. 

4 Ersättning för kostnader 

4.1 Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt 
de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseav-
talet. 
 
Ersättning utgår endast för den nödvändiga merkostnad som sammanträdet el-
ler förrättningen medför för resa från och till arbetsplats eller fast bostad inom 
kommunen.(Jfr punkt 1.7 Särskilda förhållanden). Reseräkning ska lämnas in 
när förtroendevald företar en resa där kostförmån ska redovisas. 
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4.2 Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit, till följd av deltagande vid 
sammanträde eller förrättning, för vård och tillsyn av barn i den förtroendeval-
das familj, med högst 150 kr/timme, dock inte om tillsynen utförts av någon i 
den förtroendevaldes familj eller av mor- eller farföräldrar. 
 

4.3 Kostnader för tillsyn av personer med funktionsnedsättning 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit, till följd av deltagande vid 
samman-träde eller förrättning, för vård och tillsyn av person med funktions-
nedsättning i den förtroendevaldas familj, med högst 150 kr/timme, dock inte 
om tillsynen utförts av någon i den förtroendevaldes familj eller av mor- eller 
farföräldrar. 
 

4.4 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionshinder för de särskilda kost-
nader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller förrätt-
ning 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. 
 

4.5 Datauppkoppling 

Till förtroendevalda, för vilka det efter beslut i respektive nämnd/styrelse ingår 
i uppdraget att ha en datauppkoppling mot kommunens nätverk och som teck-
nat avtal med kommunen om detta, ska ersättning utgå med 100 kronor per må-
nad för nyttjande av egen dator och skrivare samt 100 kronor per månad för 
nyttjande av egen bredbandsuppkoppling. 
 
Samtliga ersättningar, utom ersättning för förbrukningsartiklar till skrivare, är 
att betrakta som beskattningsbar kostnadsersättning för den förtroendevalde. 

5 Gemensamma bestämmelser 

5.1 Hur man begär ersättning 

Ersättning för deltagande vid sammanträde begärs genom att man fyller i när-
varolista. 
 
För att få ersättning för förlorade förmåner eller kostnader skall den förtroende-
valde anmäla sådana till fullmäktiges, utskottets respektive nämndens sekrete-
rare genom att fylla i uppgifterna på närvarolista.  
Den förtroendevalde ska med sin signatur intyga att uppgifterna är riktiga. 
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Begäran om ersättning skall framställas senast inom ett år från dagen för sam-
manträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
 
Som underlag för beräkning av förlorad arbetsinkomst skall intyg från arbetsgi-
vare om löneavdrag lämnas i januari varje år och vid inkomstförändring. 
 
Särskild inkomstanmälan kan lämnas för visst tillfälle, om tidigare lämnad an-
mälan inte skall gälla till följd av oregelbunden sysselsättningsgrad, oregel-
bundna inkomster eller av andra skäl. 
 
Vid inkomständring skall ny anmälan lämnas. Anmälan om ändrad inkomst 
gäller normalt från och med det sammanträde vid vilket det lämnas. 
 
Egenföretagare ska visa upp F-skattsedel för att utan intyg få ersättning för för-
lorad arbetsinkomst. 
 
För att få kostnadsersättning för papper och toner/motsvarande till skrivare 
måste man själv göra en framställan om ersättning. Särskild blankett kan an-
vändas och lämnas till nämndsekreterare. 
 

5.2 Utbetalning 

Fasta arvoden anges både som årsbelopp och månadsbelopp. Arvodet utbetalas 
med lika belopp varje månad utan föregående begäran. 
 
Ersättning enligt schablon för förlorad pensionsförmån utbetalas årsvis i efter-
skott utan begäran. 
 
Ersättning för datauppkoppling betalas ut två gånger per år, i juni och i decem-
ber. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas normalt ut månaden efter den månad 
sammanträdet hållits eller förrättningen godkänts. 
 
Utbetalning av arvode till den, som är kommunalråd och samtidigt har annat 
uppdrag med fast arvode, skall ske från kommunstyrelsen med samlat belopp, 
dock högst ett kommunalrådsarvode.  
 
Utbetalning av gruppledararvode sker normalt från anslag hos kommunfull-
mäktige.  
 
Kommunstyrelsen har därefter rätt att - efter proportionell reducering - påföra 
nämnder, styrelser och bolag kostnaderna för respektive fast arvode. Respek-
tive bolag ersätter månadsvis kommunstyrelsen för kostnaden för arvode, ar-
betsgivaravgifter m.m. 
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Ansvaret för att ersätta förrättningar, som genomförts på uppdrag från avveck-
lade politiska organ, övertas av det organ som numera har ansvaret för det av-
vecklade organets motsvarande uppgifter. 
 

5.3 Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kom-
munfullmäktiges presidium. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-06-13 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Rådhussalen, klockan 17:00 – 19:25 med ajournering klockan 18:20-18:40. 

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson Vice Ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Vice Ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp 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) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Johanna Karlsson 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) 
Monica Andersson Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Anneli Bengtson (S) tjg för Suzanne Svensson (S)  
Fredrik Nilsson (S) tjg för Kerstin Gustafson (S)  
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Inger Löfblom Sjöberg (S) tjg för Tobias Folkesson (S)  
Ingvar Andersson (S) tjg för Kenneth Hake (S)  
Roland Ohlsson (S) tjg för Maj Lingerud Sorinder (S)  
Siri Näslund (S) tjg för Ingrid Hagberg-Hake (S)  
Britt Kilsäter (M)tjg för Marco Paulsson (S) tom § 85  
Bo Bogheim (SD) tjg för Anna Wihlstrand (SD)  
   
 

Närvarande 
ersättare: 

Katrin Johansson (S), Patrik Engström (S), Kerstin Linde (S), Bodil Frigren 
Ericsson (L), Anders Thurén (MP) Tommy Larsson (V) och Karin Johansson (V). 

Övriga: Christina Mattisson Region Blekinge 
Anna-Lena Cederström Region Blekinge 
Mats Dahlbom (C) §§ 89-90 Ordförande Tekniska nämnden 
 

Utses att justera: Anna Atmander (MP) och Göran Svensson (S)  

Paragrafer: §§ 70 - 102 

Justeringsdatum:  2016-06-22 

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

Anna Atmander (MP) 
…………………………………………………… 
Göran Svensson (S) 

 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2016-06-13   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-22 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-14 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________________
___________ 
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§ 77 Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2016/1983 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
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 
 

 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31, § 125 
 
Yrkande 
 
Magnus Sandgren (M), med instämmande av Per-Ola Mattsson (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga förtroendevalda genom Netpublicator 
Administrativ chef  
Samtliga nämndsekreterare 
Löneenheten 
Personalchef 
Samtliga helägda 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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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. 

-�340�-



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda 

 6 

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. 
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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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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens remissyttrande anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD) yrkar, i motion daterad 2015-11-05, att 
endast antibiotikafritt kött köps in.  
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande som i beslut 2016-04-20 § 76 
föreslår att förorda avslag på motionen på grund av att allt nöt och fläskkött som idag köps 
in till kostenheten är uppfött enligt svensk djurskyddslag och därmed skall vara fritt från 
antibiotika med gällande svenska karensregler för medicinering av djur. 
 
Övervägande 
 
Då kommunen redan köper in antibiotikafritt kött enligt motionens intentioner bör den 
kunna anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om Antibiotikafritt kött 
2 Protokollsutdrag Yttrande - Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in - Tommy 

Strannemalm, (SD) och Ulf Lind (SD) 
3 Yttrande - Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in - Tommy Strannemalm, 

(SD) och Ulf Lind (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kostenheten 
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Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens remissyttrande anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD) yrkar, i motion daterad 2015-11-05, att 
endast antibiotikafritt kött köps in.  
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande som i beslut 2016-04-20 § 76 
föreslår att förorda avslag på motionen på grund av att allt nöt och fläskkött som idag köps 
in till kostenheten är uppfött enligt svensk djurskyddslag och därmed skall vara fritt från 
antibiotika med gällande svenska karensregler för medicinering av djur. 
 
Övervägande 
 
Då kommunen redan köper in antibiotikafritt kött enligt motionens intentioner bör den 
kunna anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om Antibiotikafritt kött 
2 Protokollsutdrag Yttrande - Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in - Tommy 

Strannemalm, (SD) och Ulf Lind (SD) 
3 Yttrande - Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in - Tommy Strannemalm, 

(SD) och Ulf Lind (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kostenheten 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-06-10 Dnr: 2015/4661 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 165 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 178 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till tekniska nämndens remissyttrande anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD) yrkar, i motion daterad 2015-11-05, att 
endast antibiotikafritt kött köps in.  
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande som i beslut 2016-04-20 § 76 
föreslår att förorda avslag på motionen på grund av att allt nöt och fläskkött som idag köps 
in till kostenheten är uppfött enligt svensk djurskyddslag och därmed skall vara fritt från 
antibiotika med gällande svenska karensregler för medicinering av djur. 
 
Övervägande 
 
Då kommunen redan köper in antibiotikafritt kött enligt motionens intentioner bör den 
kunna anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om Antibiotikafritt kött 
2 Protokollsutdrag Yttrande - Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in - Tommy 

Strannemalm, (SD) och Ulf Lind (SD) 
3 Yttrande - Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in - Tommy Strannemalm, 

(SD) och Ulf Lind (SD) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kostenheten 
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-�356�-



 
Karlshamn 2015-11-05

Motion till Karlshamn kommunfullmäktige

Antibiotikafritt kött

l Sverige har vi en djurhållning som gör att det inte  krävs  antibiotika till djuren för att  hålla  dem

friska, samt att vi har en karenstid ifrån det djur som varit sjuka och fått antibiotika  tills  det slaktas.

Tittar vi på resten av världen så ser det annorlunda ut, då ca två tredjedelar av all antibiotika pro-

duktion går till djuruppfödning. Det är inte helt ovanligt med allergier mot antibiotika vilket medför

problem för de som har allergin då de inte vet om köttet innehåller antibiotika eller inte. Vidare är

det även lättare att få MRSA om man har fått antibiotika tidigare i sitt liv samt att det är större risk

att stammar av Salmonella, Campylobacter och Yersinia blir resistenta . Då vi inte kan tvinga andra

länder till samma hårda krav som vi har i Sverige kan vi ändå ställa kravet på det kött som köps in

till kommunens verksamheter.

Länk: httpz//wwwsvd.se/nyheter/inrikes/kraftig-okning-av-antibiotika-till-djur_4446495.svd

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna på

att allt kött som köps in till kommunen ska vara fritt ifrån antibiotika

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Art: all! kött som köps in  rill  kommunen ska  varufim  ijrån alztibio/iktt

Tommy Strannemalm Ulf Lind

Sverigedemokraterna Karlshamn Sverigedemokraterna Karlshamn

Gruppledare Ledamot

-�357�-



 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 

 
§ 76 Yttrande – Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in – Tommy Strannemalm, 
(SD) och Ulf Lind (SD) 2015/4661 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förorda avslag på motionen på grund av att allt nöt och fläskkött som idag köps in till 
kostenheten är uppfött enligt svensk djurskyddslag och därmed skall vara fritt från 
antibiotika med gällande svenska karensregler för medicinering av djur 
 
 
Sammanfattning 
Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in har lämnats in till kommunfullmäktige av 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD). Tekniska nämnden har 2016-03-04 fått 
motionen för yttrande. 
 
Allt nöt- och fläskkött som köps in till kostenheten idag är svenskt och följer därmed de 
svenska djurskyddslagarna. Kött och chark ska upphandlas snarast. Samma regler som 
svenska djurskyddslagarna ställer kommer ställas som krav även i nästa upphandling. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från enhetschef/samordnare kost Christina Svensson daterad 2016-03-17 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef/samordnare kost Christina Svensson 
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Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Kost 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Tekniska nämnden 2016-04-20  

 
 

Yttrande - Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in - Tommy 
Strannemalm, (SD) och Ulf Lind (SD) 
 

Förslag till beslut 
 
 
 
Sammanfattning 
Motion om att endast antibiotikafritt kött köps in har lämnats in till kommunfullmäktige av 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD). Tekniska nämnden har 2016-03-04 fått 
motionen för yttrande. 
 
Allt nöt och fläskkött som köps in till kostenheten idag är svenskt och följer därmed de 
svenska djurskyddslagarna. Kött och chark ska upphandlas snarast. Samma regler som 
svenska djurskyddslagarna ställer kommer ställas som krav även i nästa upphandling. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från enhetschef/samordnare kost Christina Svensson daterad 2016-03-17 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef/samordnare kost Christina Svensson 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
Christina T Svensson  
Samordnare och enhetschef 
kostenheten 

 

 

-�361�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016-02-15 föreslagit att Karlshamns 
kommun snarast går med i nätverket ”Håll Sverige rent”.  
 
Motionen har härefter remitterats till tekniska nämnden som beslutat att avstå från att 
yttra sig då de verksamheter som mest påtagligt berörs och den övergripande samordning 
som krävs ligger utanför nämndens verksamhetsområde. Motionen har därför handlagts av 
kommunens miljöstrateg som i sitt övervägande anser att kunskapen och informationen 
redan finns tillgängligt genom nätverket och genom andra myndigheter. Naturvårdsverkets 
vägledning finns t.ex. för nedladdning och intresserade kan läsa mycket matnyttigt och få 
många nya idéer bara genom att läsa på Håll Sverige Rents hemsida. Oavsett om 
kommunen är medlem eller ej kan kommunen anordna kampanjer tillsammans med Håll 
Sverige Rent, delta i utbildningar mm. Om tid och resurser ska läggas på 
nedskräpningsfrågan görs det bäst genom samverkan mellan kommunens förvaltningar.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreligger erforderligt underlag för politiskt 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Gisela Åberg - Yttrande över motion om medlemskap i nätverket ”Håll Sverige rent” 
2 Motion om medlemskap i "Håll Sverige rent" 
2 Protokollsutdrag Yttrande över motion om medlemskap i nätverket "Håll Sverige rent" 

- Anders Englesson (MP) 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) och Ted Olander (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång  
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Anders Engelssons (MP) mfl yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrategen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016-02-15 föreslagit att Karlshamns 
kommun snarast går med i nätverket ”Håll Sverige rent”.  
 
Motionen har härefter remitterats till tekniska nämnden som beslutat att avstå från att 
yttra sig då de verksamheter som mest påtagligt berörs och den övergripande samordning 
som krävs ligger utanför nämndens verksamhetsområde. Motionen har därför handlagts av 
kommunens miljöstrateg som i sitt övervägande anser att kunskapen och informationen 
redan finns tillgängligt genom nätverket och genom andra myndigheter. Naturvårdsverkets 
vägledning finns t.ex. för nedladdning och intresserade kan läsa mycket matnyttigt och få 
många nya idéer bara genom att läsa på Håll Sverige Rents hemsida. Oavsett om 
kommunen är medlem eller ej kan kommunen anordna kampanjer tillsammans med Håll 
Sverige Rent, delta i utbildningar mm. Om tid och resurser ska läggas på 
nedskräpningsfrågan görs det bäst genom samverkan mellan kommunens förvaltningar.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreligger erforderligt underlag för politiskt 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Gisela Åberg - Yttrande över motion om medlemskap i nätverket ”Håll Sverige rent” 
2 Motion om medlemskap i "Håll Sverige rent" 
2 Protokollsutdrag Yttrande över motion om medlemskap i nätverket "Håll Sverige rent" 

- Anders Englesson (MP) 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Anders Engelssons (MP) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla Per-Ola Mattssons (S) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöstrategen 
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kommun 2016-07-06 Dnr: 2016/668 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 166 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 179 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Motion om medlemskap i nätverket "Håll Sverige rent" - Anders Englesson (Mp) 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2016-02-15 föreslagit att Karlshamns 
kommun snarast går med i nätverket ”Håll Sverige rent”.  
 
Motionen har härefter remitterats till tekniska nämnden som beslutat att avstå från att 
yttra sig då de verksamheter som mest påtagligt berörs och den övergripande samordning 
som krävs ligger utanför nämndens verksamhetsområde. Motionen har därför handlagts av 
kommunens miljöstrateg som i sitt övervägande anser att kunskapen och informationen 
redan finns tillgängligt genom nätverket och genom andra myndigheter. Naturvårdsverkets 
vägledning finns t.ex. för nedladdning och intresserade kan läsa mycket matnyttigt och få 
många nya idéer bara genom att läsa på Håll Sverige Rents hemsida. Oavsett om 
kommunen är medlem eller ej kan kommunen anordna kampanjer tillsammans med Håll 
Sverige Rent, delta i utbildningar mm. Om tid och resurser ska läggas på 
nedskräpningsfrågan görs det bäst genom samverkan mellan kommunens förvaltningar.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreligger erforderligt underlag för politiskt 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Gisela Åberg - Yttrande över motion om medlemskap i nätverket ”Håll Sverige rent” 
2 Motion om medlemskap i "Håll Sverige rent" 
2 Protokollsutdrag Yttrande över motion om medlemskap i nätverket "Håll Sverige rent" 

- Anders Englesson (MP) 
 
 
Beslutet skickas till 
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Miljöstrategen 
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Yttrande över Miljöpartiets motion om medlemskap i nätverket ”Håll Sverige 

Rent” 

Bakgrund 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp har i sin motion om medlemskap i Håll Sverige Rent uttryckt att 

Karlshamns kommun bör gå med i nätverket till en kostnad av 15 500kr/år. Detta mot bakgrund av 

den omfattande nedskräpningen som bl.a. skett vid McDonalds den senaste tiden. Miljöpartiet anser 

att det krävs ett bredare tag mot nedskräpningen i kommunen så att frågan inte faller mellan 

stolarna. Ett led i detta är att gå med i nätverket Håll Sverige Rent. 

Det är enligt miljöbalken ej tillåtet skräpa ned på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. 

Tomter ska enligt plan- och bygglagen hållas i vårdat skick. Ansvaret ligger på de som skräpar ned 

men då det är svårt att finns dessa läggs ansvaret ofta på markägaren eller kommunen. 

Tillsynsmyndigheten, enligt miljöbalken Miljöförbundet Blekinge Väst och enligt plan- och bygglagen 

Byggnadsnämnden har ansvaret att handlägga de befogade klagomål som inkommer till 

myndigheten men då det ofta är svårt att finna den skyldige leder dessa ärenden ofta inte till någon 

åtgärd.  

Överväganden 
Det viktigaste arbetet mot nedskräpning är att förebygga det då det ofta saknas tid och resurser för 

tillsynsmyndigheterna att handlägga nedskräpningsärenden. Det handlar om allmänhetens attityder 

till skräp, tillgång till soptunnor mm.  

För att arbeta strategiskt och förebyggande med nedskräpningsfrågorna vill Miljöpartiet att 

kommunen går med i nätverket Håll Sverige Rent. Enligt Håll Sverige Rent får de kommunen som är 

medlemmar följande: 

 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent 

 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i 

Naturvårdsverkets vägledning till kommuner 

 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband med Vi 

Håller Rent-kampanjen 

 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området   

 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser 

 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för erfarenhetsutbyte och 

kommunikation 

 Kostnadsfri halvdagsutbildning vid nystartade skräpmätningar i stads- eller parkmiljö 

 Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent 

Kunskapen och informationen som beskrivs ovan anser miljöstrategen redan finns tillgängligt genom 

nätverket och genom andra myndigheter. Naturvårdsverkets vägledning finns t.ex. för nedladdning 

och intresserade kan läsa mycket matnyttigt och få många nya idéer bara genom att läsa på Håll 

Sverige Rents hemsida. Oavsett om kommunen är medlem eller ej kan kommunen anordna 

kampanjer tillsammans med Håll Sverige Rent, delta i utbildningar mm. Flera kommuner i närheten 

av Karlshamns anordnar skräpplockardagar ihop med Håll Sverige Rent utan att vara medlemmar. 

Karlshamns kommun har också precis inlett ett arbete om att initiera ett projekt för upplockning av 

marint skräp längs kommunens kuster. Förhoppningen är att detta projekt blir av och att samtliga av 

kommunens kuststräckor rensas på skräp.  
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Om tid och resurser ska läggas på nedskräpningsfrågan görs det bäst genom samverkan mellan 

kommunens förvaltningar. Att samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av miljöstrategen 

identifierar och inleder en insats mot de områden där problemen är som störst är en väg att gå. 

Alternativet är att förebygga nedskräpningen genom att samhällsbyggnadsförvaltningen placerar ut 

fler soptunnor. Det går också att sprida kunskapen om nedskräpning i skolor där 

utbildningsförvaltningen med stöd av miljöstrategen kan genomföra en utbildningsinsats.  

Värt att nämna är också att i de flesta fall är skräpet heller inte miljöfarligt utan utgör främst en 

estetisk olägenhet. Den värsta faran förutom att många material är väldigt svårnedbrytbara, är om 

fåglar eller andra djur fastnar i skräpet eller tror det är föda. Oljefat som läcker, dunkar med 

kemikalier utan skydd mm. är dock en helt annan fråga och bör hanteras av tillsynsmyndigheten.  

Mot bakgrund av detta kan miljönyttan med att lägga ned mycket tid och resurser på ärendena 

därför diskuteras. Både utifrån ett strategiskt perspektiv men även ur ett tillsynsperspektiv.  

I tjänsten, 

Gisela Åberg 

Miljöstrateg 
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Motion 

angående ”Håll Sverige rent”

Den ökande konsumtionen i samhället för med sig att nedskräpningen ökar oroande fort. Handelsområdet 
kring Mac Donalds är ett tydligt exempel där nedskräpningen till och med fått Miljöförbundet Blekinge 
Väst att agera.
En snabb blick på parkeringsplatser runt om i kommunen liksom på de särskilda pendlingsparkeringarna 
kan få vilken som helst med minsta  ordningssinne att bli förtvivlad. 
De personer i kommunen som arbetar med renhållningen gör ett fantastiskt arbete på exempelvis gator, 
torg och återvinningsstationer (som vissa betraktar som soptippar). Men på platser som inte ligger inom 
deras arbetsområde genomförs ingen organiserad upprensning.
Det är uppenbart att många plaster i vår vackra kommun numera ”faller mellan stolarna” när det gäller 
renhållningen. Vägverket, kommunen och det privata näringslivet hänvisar till varandra när det gäller 
vem som har ansvar för renhållningen på allt fler platser.
Det är tydligt att nedskräpningen måste bekämpas på bred front. Det behövs förbättrad organisation, 
bättre samarbete med andra myndigheter, ökad information till kommuninvånarna liksom instrument för 
att initiera ett frivilligt arbete mot nedskräpning.
I Sverige finns en organisation som aktivt arbetar med att ge kommuner stöd i det strategiska och 
praktiska arbetet mot nedskräpning.  Ett medlemskap i detta nätverk skulle för Karlshamn kosta 15 500 kr
per år. Ett lågt pris, kan det tyckas, för att få tillgång till deras mångåriga erfarenhet och deras samlade 
resurser för att  bekämpa nedskräpningen. 
Mot denna bakgrund föreslår undertecknade att Karlshamns kommun snarast går med i nätverket 
”Håll Sverige rent”.

Karlshamn  2016 02 15

Miljöpartiets fullmäktigegrupp
g.m.

Anders Englesson
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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 

 
§ 82 Yttrande över motion om medlemskap i nätverket ”Håll Sverige rent” – Anders Englesson 
(MP) 2016/668 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att tekniska nämnden avstår att yttra sig över motionen om att gå med i nätverket Håll 
Sverige rent då de verksamheter som mest påtagligt berörs och den övergripande 
samordning som krävs ligger utanför nämndens verksamhetsområde 
 
Sammanfattning 
Yttrande har begärts från tekniska nämnden avseende motion om att Karlshamns kommun 
ska gå med i nätverket Håll Sverige rent. Vinsten skulle vara att kommunen får tillgång till 
den kompetens och erfarenhet som finns inom Håll Sverige rent stiftelsen. 
 
Håll Sverige rent stiftelsens verksamhet riktar sig till mycket stor del mot verksamheterna 
förskola-skola-gymnasieskola för att genom tidiga insatser påverka den långsiktiga 
medvetenheten om nedskräpningens avigsidor. Förutom barn och unga ser Stiftelsen 
viktiga aktörer inom miljö och hälsoskydd, föreningsliv, kommunikation och information, 
stadsplanering, och näringsliv. Den rena utförarverksamheten i den form den bedrivs inom 
tekniska nämndens ansvarsområde berörs endast till en liten del och då som helt beroende 
av kommunens övergripande ambitioner. 
 
I Karlshamns kommuns fall bör sålunda frågan om ett medlemskap i Håll Sverige rent 
hanteras antingen för kommunen i sin helhet eller för de delar av organisationen som 
direkt kommer att beröras av kommunens medlemskap. Den samordning av insatser som 
nämns i motionen ligger inte inom Tekniska nämndens ansvarsområde och man har heller 
ingen styrande funktion gentemot kommunens övriga verksamheter och nämnder. 
Däremot är man en aktör vid sidan av andra som kan komma att beröras av en samordning 
med organisationer utanför kommunen. Tekniska nämnden kan dock inte sägas företräda 
kommunen i sin helhet i dessa sammanhang. 
 
Då motionens frågeställningar i huvudsak ligger utanför nämndens ansvarsområde kan 
rimligen inte tekniska nämnden ta ställning till motionens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Daniel Wäppling daterad 2016-03-15 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionens första att-sats och att avslå den andra att-satsen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Mona Wettergren (SD) föreslår i motion daterad 2015-11-
18 följande: 
 
att ge berörd nämnd uppdrag att utreda möjligheten att 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i HLR, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i AKUT-testet, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i hur man agerar 
vid en situation när någon med diabetes mår dåligt, samt 
 
att om utredningen visar att detta är möjligt redovisa resultatet och kostnaden till 
kommunstyrelsen som tar ställning till ett eventuellt införande och vad som ska ingå i 
utbildningen. 
 
Motionen har remitterats ärendet till nämnden för barn, ungdom och skola och 
gymnasienämnden för yttrande. 
 
Nämndernas överväganden 
 
Intentionen i motionen är vällovlig. Det är viktigt att alla samhällsmedborgare har 
kunskaper om livsuppehållande åtgärder i akuta situationer i avvaktan på ankomst av 
sjukvårdspersonal. 
 
Kommunen har möjligheter att förmedla dessa kunskaper till ungdomar eftersom man når 
denna grupp via skolan. Om utbildningen skall genomföras får dock inte läggas något som 
helst ansvar för utgången på ungdomarna. 
 
Beslut om att organisera och genomföra utbildningar i enlighet med motionen måste ligga 
på berörd nämnd och inte på kommunstyrelsen som föreslås i motionen. 
Därför är det rimligt att respektive berörd nämnd låter utreda om det är möjligt att 
genomföra utbildningarna enligt motionens förslag samt att ta fram kostnaderna för 
utbildningarna. Det bör därefter vara respektive nämnd som beslutar huruvida man skall 
genomföra den. 
 
Båda nämnderna föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige beslutar 
att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa utbildningar 
enligt motionens förslag samt att besluta om utbildningarna skall genomföras och att 
därmed anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
1 Protokollsutdrag GN - Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och 

AKUT-test för skolungdomar 
2 Protokollsutdrag BUS - Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och 

AKUT-test för skolungdomar 
3 Motion om att införa utbildning för skolungdomar i L-ABD, HR och AKUT-test 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionens första att-sats och att avslå den andra att-satsen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Mona Wettergren (SD) föreslår i motion daterad 2015-11-
18 följande: 
 
att ge berörd nämnd uppdrag att utreda möjligheten att 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i HLR, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i AKUT-testet, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i hur man agerar 
vid en situation när någon med diabetes mår dåligt, samt 
 
att om utredningen visar att detta är möjligt redovisa resultatet och kostnaden till 
kommunstyrelsen som tar ställning till ett eventuellt införande och vad som ska ingå i 
utbildningen. 
 
Motionen har remitterats ärendet till nämnden för barn, ungdom och skola och 
gymnasienämnden för yttrande. 
 
Nämndernas överväganden 
 
Intentionen i motionen är vällovlig. Det är viktigt att alla samhällsmedborgare har 
kunskaper om livsuppehållande åtgärder i akuta situationer i avvaktan på ankomst av 
sjukvårdspersonal. 
 
Kommunen har möjligheter att förmedla dessa kunskaper till ungdomar eftersom man når 
denna grupp via skolan. Om utbildningen skall genomföras får dock inte läggas något som 
helst ansvar för utgången på ungdomarna. 
 
Beslut om att organisera och genomföra utbildningar i enlighet med motionen måste ligga 
på berörd nämnd och inte på kommunstyrelsen som föreslås i motionen. 
Därför är det rimligt att respektive berörd nämnd låter utreda om det är möjligt att 
genomföra utbildningarna enligt motionens förslag samt att ta fram kostnaderna för 
utbildningarna. Det bör därefter vara respektive nämnd som beslutar huruvida man skall 
genomföra den. 
 
Båda nämnderna föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige beslutar 
att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa utbildningar 
enligt motionens förslag samt att besluta om utbildningarna skall genomföras och att 
därmed anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
1 Protokollsutdrag GN - Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och 

AKUT-test för skolungdomar 
2 Protokollsutdrag BUS - Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och 

AKUT-test för skolungdomar 
3 Motion om att införa utbildning för skolungdomar i L-ABD, HR och AKUT-test 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-07-06 Dnr: 2015/4660 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 167 
Kommunstyrelsen 2016-09-06 180 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och AKUT-test för skolungdomar - 
Tommy Strannemalm (SD) och Mona Wettergren (SD) 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionens första att-sats och att avslå den andra att-satsen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Mona Wettergren (SD) föreslår i motion daterad 2015-11-
18 följande: 
 
att ge berörd nämnd uppdrag att utreda möjligheten att 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i HLR, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i AKUT-testet, 
- anordna utbildning för skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i hur man agerar 
vid en situation när någon med diabetes mår dåligt, samt 
 
att om utredningen visar att detta är möjligt redovisa resultatet och kostnaden till 
kommunstyrelsen som tar ställning till ett eventuellt införande och vad som ska ingå i 
utbildningen. 
 
Motionen har remitterats ärendet till nämnden för barn, ungdom och skola och 
gymnasienämnden för yttrande. 
 
Nämndernas överväganden 
 
Intentionen i motionen är vällovlig. Det är viktigt att alla samhällsmedborgare har 
kunskaper om livsuppehållande åtgärder i akuta situationer i avvaktan på ankomst av 
sjukvårdspersonal. 
 
Kommunen har möjligheter att förmedla dessa kunskaper till ungdomar eftersom man når 
denna grupp via skolan. Om utbildningen skall genomföras får dock inte läggas något som 
helst ansvar för utgången på ungdomarna. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-07-06 Dnr: 2015/4660 

 
 
 
Beslut om att organisera och genomföra utbildningar i enlighet med motionen måste ligga 
på berörd nämnd och inte på kommunstyrelsen som föreslås i motionen. 
Därför är det rimligt att respektive berörd nämnd låter utreda om det är möjligt att 
genomföra utbildningarna enligt motionens förslag samt att ta fram kostnaderna för 
utbildningarna. Det bör därefter vara respektive nämnd som beslutar huruvida man skall 
genomföra den. 
 
Båda nämnderna föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige beslutar 
att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa utbildningar 
enligt motionens förslag samt att besluta om utbildningarna skall genomföras och att 
därmed anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag GN - Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och 

AKUT-test för skolungdomar 
2 Protokollsutdrag BUS - Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och 

AKUT-test för skolungdomar 
3 Motion om att införa utbildning för skolungdomar i L-ABD, HR och AKUT-test 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
 
 
 

-�377�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-06-16 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Rhone, klockan 13:15 – 16.15             Mötet ajourneras kl 15.05 – 15.20 

Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Vice ordf. (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Torgny Lindqvist Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Britt Jämstorp (M) §§ 35 – 46, Bengt-Olof Björck (S), Hillevi 
Karlsson (S), Magnus Arvidsson (M) och Ida-Christina 
Lindgren (M) §§ 47 – 53 

  

 

Närvarande 
ersättare: 

Ann-Christine Svensson (S), Ida-Christina Lindgren (M) §§ 35 – 46, 
Mattias Lidehäll (S) och Ida Beckman (S) 

Övriga: Maria Petersson, sekreterare 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Jenny Andersson, ANDT-strateg §§ 35 – 37 
Maria Olsson Aasen, rektor vuxenutbildningen, §§ 35 – 38 
Erika Eriksson Bohlin, APL- och lärlingsutvecklare, §§ 35 – 38  

 

 

Utses att justera: Cecilia Holmberg (M)  

Paragrafer: §§ 35 – 53 

Justeringsdatum:  2016-06-27 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Maria Petersson  
   
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Paul Hedlund (L) Cecilia Holmberg (M) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-06-16 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Gymnasienämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-06-16   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-27 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-06-16 

sid 3 av 3 

 
§ 41 Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och AKUT-test för 
skolungdomar 2015/4660 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att införa utbildningar enligt motionens förslag samt att besluta om 
utbildningarna skall genomföras och 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Intentionen i motionen är vällovlig. Det är viktigt att alla samhällsmedborgare har 
kunskaper om livsuppehållande åtgärder i akuta situationer i avvaktan på ankomst av 
sjukvårdspersonal. 
 
Kommunen har möjligheter att förmedla dessa kunskaper till ungdomar eftersom man når 
denna grupp via skolan. Om utbildningen skall genomföras får dock inte läggas något som 
helst ansvar för utgången på ungdomarna. 
 
Beslut om att organisera och genomföra utbildningar i enlighet med motionen måste ligga 
på berörd nämnd och inte på kommunstyrelsen som föreslås i motionen. 
 
Därför är det rimligt att respektive berörd nämnd låter utreda om det är möjligt att 
genomföra utbildningarna enligt motionens förslag samt att ta fram kostnaderna för 
utbildningarna. Det bör därefter vara respektive nämnd som beslutar huruvida man skall 
genomföra den. 
 
Beslutsunderlag 

 Motion från SD om att införa utbildning i L-ABC, HLR och AKUT-test för 
skolungdomar. 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-06-14 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 09:30 – 14.05 

Ajournering klockan 12.05-13.30 

Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Susanne Olsson Vice Ordförande (S) 
Qristina Ribohn Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Kenneth Svanberg Ledamot (L) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Charlotta M Sjöqvist tjg för (M) Rasmus Åkesson 
 

Närvarande 
ersättare: 

Torgny Lindqvist (S), Sten Wijkander (S), Ann-Chatrin Ljunglöf (S), 
Rickard Holmberg (M), Marin Ladan (M), Kristin Lundberg (L) 

Övriga: Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Tf verksamhetschef Ingrid Stoltz §73-75 
ANDT-strateg Jenny Andersson §73-75 
Rektor Lena Elwér §73-75 
Specialpedagog Marika Olofsson §73-75 
Ekonom Mikael Johnsson §73-75  
Sekreterare Madelaine Forsberg 
Personalföreträdare Nina Bergstrand 

 

 

Utses att justera: Qristina Ribohn  

Paragrafer: §§73-91 

Justeringsdatum:  2016-06-20 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Madelaine Forsberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Qristina Ribohn  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-06-14 

sid 2 av 3 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

barn, ungdom 
och skola 

  

Sammanträdesdatum: 2016-06-14   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-20 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-11 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-06-14 

sid 3 av 3 

 
§ 87 Yttrande över motion om att införa utbildning i L-ABC, HLR och AKUT-test för 
skolungdomar 2015/4660 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att införa utbildningar enligt motionens förslag samt att besluta om 
utbildningarna skall genomföras och 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Intentionen i motionen är vällovlig. Det är viktigt att alla samhällsmedborgare har 
kunskaper om livsuppehållande åtgärder i akuta situationer i avvaktan på ankomst av 
sjukvårdspersonal. 
 
Kommunen har möjligheter att förmedla dessa kunskaper till ungdomar eftersom man når 
denna grupp via skolan. Om utbildningen skall genomföras får dock inte läggas något som 
helst ansvar för utgången på ungdomarna. 
 
Beslut om att organisera och genomföra utbildningar i enlighet med motionen måste ligga 
på berörd nämnd och inte på kommunstyrelsen som föreslås i motionen. 
 
Därför är det rimligt att respektive berörd nämnd låter utreda om det är möjligt att 
genomföra utbildningarna enligt motionens förslag samt att ta fram kostnaderna för 
utbildningarna. Det bör därefter vara respektive nämnd som beslutar huruvida man skall 
genomföra den. 
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Motion från SD om att införa utbildning i L-ABC, HLR och AKUT-test för 

skolungdomar 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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Motion  till  Karlshamns kommunfullmäktige
L-ABC,  HLR och AKUT-test

Karlshamn  2015-11-18

I Karlshamn har vi i nästan dagligen någon som får en stroke eller är med om en olycka. Tyvärr
saknar flera av oss kunskap om vad man ska göra mer än att ringa 112. För att öka denna kunskap i
samhället så föreslår Svengedemokratema att vi utreder möjligheten att införa utbildning för alla

Skolungdomar från lämplig ålder att genomgå utbildning i  L-ABC, HLR  och lära sig göra AKUT-
testet. Denna utbildning tar ca 2 timmar och bör förslagsvis genomföras en gång om året. Det tar i

genomsnitt  13  minuter för en ambulans att komma vid ett prio ett larm, därmed bör även utbild-
ningen innefatta kompressioner  på  en docka i förslagsvis 15 minuter. Att göra  HLR  är fysiskt på-
frestande, så förslagsvis skulle utbildningen kunna ske under en idrottslektion.

En av våra största folksjukdomar som dessutom ökar är diabetes. Idag har ungefär 4% av befolk-

ningen sjukdomen och svimmar någon som har diabetes så är det viktigt att agera rätt. Ett felaktigt
agerande då man till exempel ger insulin istället för glucagon kan döda personen. Vi ser därför det
som viktigt att även detta finns med i utbildningen.

Idag finns det hjärtstartare placerade på många ställen ute i samhället. Det är viktigt att även få pro-
va hur en hjärtstartare fungerar så man vet detta då varje sekund kan vara livsavgörande.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

A/I: ge berörd nämnd uppdrag al! inreda möjligheten

att: anordna utbildning för xk0lungdønzarfrån lämplig ålder en gång om året i L-ABC

all: anordna utbildningfär skolungdomar/rån lämplig ålder en gång om året i HLR
an: anordna ittbildningfär skoliingdonzarfrån lämplig ålder en gång om åre! iAKUT-Iexlel
au: anordna utbildning för skolungdømarfrån lämplig ålder en gång om året i hur man agerar vid

en situation där någon med diabetes nzår dåligt

AH: om utredningen visar an detta är nzöjligr redovisa resa/intet och kostnaden lill kommunxzjvrel-

sen som tar ställning till ett even/nell! införande och vad som ska ingå i utbildningen.

Tommy Strannemalm Mona Wettergren

Sverigedemokratema Karlshamn Sverigedemokraterna Karlshamn

Gruppledare Ledamot
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Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Inkomna motioner september 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har kommit in till kommunfullmäktiges sammanträde i september. Enligt 
rutinerna ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om att införa valfrihetssystem enligt LOV – Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
inkommen 2016-08-30.  

 
Bilagor 
1 Motion om att införa valfrihetssystem enligt LOV 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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ntetlemtema
Motion till kommunfullmäktige  i  Karlshamn

Inför LOV, lagen om valfrihetssystem i Karlshamns kommun

Sedan införandet av den  nya  lagen om valfrihetssystem. Lov 2009 har cza 135

av  Sveriges 290 kommuner valt att införa valfrihetssystem och  bland  dessa

finns Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg i Blekinge.

Man kan säga att man flyttar makten från politiker och tjänstemän till brukare

och  deras  familjer.

Lagen innebär bland annat att kommunerna kan erbjuda vårdtagare inom

äldreomsorgen en valfrihet bland utförare  av  tjänster inom hemtjänst och

annan  service. Särskilt viktig är denna lag för de äldre som känner trygghet

genom att själva kunna välja och nyttja den omsorgsverksamhet som bjuder

den efterfrågade omsorgen. Detta är i synnerhet betydelsefullt för de

personer som har särskilda behov, till exempel flerspråkiga eller särskild

inriktning på vården. Många  av  de som har svenska som andraspråk tappar

ofta det språket när de får demenssjukdomar. Det egna valet som tillgodoser

det personliga behovet skänker därmed förbättrad livskvalitet.

införandet av LOV innebär också att uppmuntra enskilt företagande inom

äldreomsorgen. Detta gynnar tillväxten avjobb inom kommunerna och

medarbetare som endast kunnat arbeta i kommunal regi kan välja att pröva

sina egna möjligheter eller arbeta för en annan arbetsgivare.

Med LOV blir det konkurrens om kvalitet men inte om pris.

Karlshamns kommun bör ge de äldre möjlighet att få större inflytande och

kunna välja äldreomsorg. Valfrihet är viktigt även på äldre dagar.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

Att införa va frihetssystem e ligt LOV i Karlshamn

.
Irene Ahlstrand Mårlind (M)
 

 

l
l

l
l
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Fråga om ökade kostnader för kommunen när dagakuten läggs ner - Magnus 
Gärdebring (M) 
 
att medge att Magnus Gärdebring (M) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

”Majoriteten i Landstinget har i skrivande stund fattat det helt oacceptabla 
beslutet att lägga ner dagakuten i Karlshamn. Förutom att det gör invånarna i 
Karlshamn och västra Blekinge mer otrygga så riskerar det tänkta alternativet 
med mobila akutteam att bli väldigt kostnadsdrivande för kommunen. 
 
Vem ska ta hand om omvårdnaden och tillsynen när akutläkaren lämnat 
patienten hemma? Det ligger nära till hands att kommunen på detta sätt 
kommer att få kraftigt ökade kostnader inom omsorgen. 
 
Detta innebär att Karlshamnsborna inte bara blir bestulna på sin 
akutmottagning utan även får betala för ”kalaset”. 
 
Med anledning av ovanstående är min fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 
 
1. Tänker Kommunstyrelsens ordförande kräva full ersättning av Landstinget 

Blekinge för de kostnader som Landstinget Blekinge vältrar över på 
Karlshamns kommun?” 

 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) lämnar följande svar: 
 
 
 

 
Förslag till beslut 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 28 h § 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende 
kvartal 2 år 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att ta rapporten till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd är skyldiga att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och till kommunens revisorer rapportera beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. En statistikrapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
I nedanstående tabell redovisas omsorgsnämndens och socialnämndens gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen 
samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställt på nytt inom tre månader.  
 
Per kvartal 2 2016 finns, inom omsorgsnämndens ansvarsområde, 19 gynnande beslut som 
ej verkställts inom tre 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, 23 gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
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 till kommunens 
revisorer.  
 
Omsorgsnämndens ansvarsområde 
 
Antal Typ av bistånd 

Omsorgsnämndens 
ansvarsområde 

Besluts
-datum 

Man Kvinna Verkställt datum / 
Annan kommentar 

1.  Korttidsvistelse, 9.6 § LSS 
 
 
 

150512  x Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
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Antal Typ av bistånd 
Omsorgsnämndens 
ansvarsområde 

Besluts
-datum 

Man Kvinna Verkställt datum / 
Annan kommentar 

2.  Bostad för vuxna, 9.9 § LSS 
 

131008 x  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
150225, 150226 och 
151210.  
 

3.  Bostad för vuxna, 9.9 § LSS  
 

150417 x  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Planerad 
inflyttning till ny bostad 
under 2016.  

4.  Bostad för vuxna, 9.9 § LSS 150820 x  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160224.  

5.  Boende för barn och 
ungdomar, 9.8 LSS 
 

151013 x  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad.  

6.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL 
 

150717  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
151012, 160108 och 
160329.  

7.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL 
 

150812  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
151021, 160122 och 
160425.  

8.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL 

151111  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160125 och 160426.  
 

9.  Kontaktperson, 9.4 § LSS 
 

160201 x  Resursbrist, saknade 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
Krävs någon med 
vårderfarenhet. Varit 
svårt att hitta lämplig 
person. VERKSTÄLLT 
160601. 

10.  Kontaktperson, 9.4 § LSS 
 

160101  x Resursbrist, saknade 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
AVSLUTAT 160523. 
Insatsen har avslutats 
efter kontakt med God 
man. Det har varit svårt 
att rekrytera en lämplig 
kontaktperson.  

11.  Kontaktperson, 9.4 § LSS 
 

160201 x  Resursbrist, saknade 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
Brukaren var mycket sjuk -�389�-
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 2016-08-01 Dnr: 2016/2528 

 
 

Antal Typ av bistånd 
Omsorgsnämndens 
ansvarsområde 

Besluts
-datum 

Man Kvinna Verkställt datum / 
Annan kommentar 

under tiden. 
VERKSTÄLLT 160601. 

12.  Boende för barn och unga, 
9.8 § LSS 
 

160223  x Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad.  

13.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL  

160104  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160311.  

14.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL  

160122  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160404.  

15.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL  

160204  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160421.  

16.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL  

160225 x  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160509.  

17.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL  

160303  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160519.  

18.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL  

160321  x Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 
160525.  

19.  Permanent bostad, 5 kap. 5 
§ eller 5 kap. 7 § SoL  

160118  x Den enskilde tackade nej 
till erbjudandet 160331. 
VERKSTÄLLT 160520.  

 
 
Socialnämndens ansvarsområde 
 
Antal Typ av bistånd 

Socialnämndens 
ansvarsområde 

Besluts-
datum/ 
Avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt datum / 
Annan kommentar 

20.  Kontaktperson, SoL 
 

160203 x  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare.  

21.  Kontaktperson, SoL 
 

160226 x  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare.  

22.  Kontaktfamilj, SoL 
 

160129  x Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

23.  Familjehem, SoL 
 

160331 x  Familjehemsutredningen 
är ej klar. Har pågående 
insats enskilt hem i 
avvaktan på att 
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Antal Typ av bistånd 
Socialnämndens 
ansvarsområde 

Besluts-
datum/ 
Avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt datum / 
Annan kommentar 

familjehemsutredningen 
blir klar.  

24.  Familjehem, SoL 
 

160331 x  Familjehemsutredningen 
är ej klar. Har pågående 
insats enskilt hem i 
avvaktan på att 
familjehemsutredningen 
blir klar. 

25.  Familjehem, SoL 
 

160331 x  Familjehemsutredningen 
är ej klar. Har pågående 
insats enskilt hem i 
avvaktan på att 
familjehemsutredningen 
blir klar. 

26.  Familjehem, SoL 
 

160121 x  Familjehemsutredningen 
är ej klar. Har pågående 
insats enskilt hem i 
avvaktan på att 
familjehemsutredningen 
blir klar. 

27.  Familjehem, SoL 
 

160121 x  Familjehemsutredningen 
är ej klar. Har pågående 
insats enskilt hem i 
avvaktan på att 
familjehemsutredningen 
blir klar. 

28.  Familjehem, SoL 
 

160225 x  Familjehemsutredningen 
är ej klar. Har pågående 
insats enskilt hem i 
avvaktan på att 
familjehemsutredningen 
blir klar. 

29.  Familjehem, SoL 
 

160225 x  Familjehemsutredningen 
är ej klar. Har pågående 
insats enskilt hem i 
avvaktan på att 
familjehemsutredningen 
blir klar. 

30.  Kontaktfamilj, SoL 
 

140723 x  Avbrott i verkställighet 
och där biståndet inte 
åter verkställts inom tre 
månader. Resursbrist, 
saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

31.  Kontaktfamilj, SoL 
 

150508  x Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare.  
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Antal Typ av bistånd 
Socialnämndens 
ansvarsområde 

Besluts-
datum/ 
Avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt datum / 
Annan kommentar 

32.  Kontaktfamilj, SoL 
 

150508 x  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

33.  Kontaktfamilj, SoL 
 

150929 x  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

34.  Kontaktfamilj, SoL 
 

151203  x Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare.  

35.  Kontaktperson, SoL 150911 x  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare.  

36.  Kontaktperson, SoL 151223  x Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare.  

37.  Behandlingshem, SoL 160118 x  Ansvarsförbindelse 
kontraktsvård, Frivården. 
Beslutet kunde ej 
verkställas förrän efter 
villkorlig frigivning. 
VERKSTÄLLT 160610.  

38.  Kontaktperson, SoL 160119  x Resursbrist, saknade 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
AVSLUTAT 160630. 
Flickan bor numera 
stadigvarande hos sin 
fader i Finspång.  

39.  Familjehem, SoL 160225 x  Familjehemsutredningen 
var ej klar. Hade 
pågående insats enskilt 
hem i avvaktan på att 
familjehemsutredningen 
blev klar. VERKSTÄLLT 
160616. 

40.  Familjehem, SoL 160225 x  Familjehemsutredningen 
var ej klar. VERKSTÄLLT 
160610.  

41.  Kontaktfamilj, SoL 150521  x Resursbrist, saknade 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
VERKSTÄLLT 160616. 

42.  Kontaktfamilj, SoL 150903  x Resursbrist, saknade 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
VERKSTÄLLT 160701.  
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Antal Typ av bistånd 
Socialnämndens 
ansvarsområde 

Besluts-
datum/ 
Avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt datum / 
Annan kommentar 

43.  Kontaktfamilj, SoL 150903  x Resursbrist, saknade 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
VERKSTÄLLT 160701.  

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2016-08-01 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
 
 
 
Enligt omsorgsnämndens och socialnämndens uppdrag/ 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Patrik 
Engström (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Patrik Engströms (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Patrik Engström (S) begär i skrivelse daterad 2016-06-27 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Patrik Engström (S) daterad 2016-06-27. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen - Emanuel Norén 
(M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Emanuel Noréns (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) begär i skrivelse daterad 2016-06-14 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Emanuel Norén (M) daterad 2016-06-14. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Entledigande från uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden - Emanuel 
Norén (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Emanuel Noréns (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (M) begär i skrivelse daterad 2016-06-14 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Emanuel Norén (M) daterad 2016-06-14. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling Aili Martinsson 
Kommundirektör Assistent 
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Entledigande från uppdraget som ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst - 
Andreas Saleskog (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Andreas Saleskogs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljöförbundet 
Blekinge Väst. 
 
Sammanfattning 
 
Andreas Saleskog (S) begär i skrivelse daterad 2016-08-16 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Andreas Saleskog (S) daterad 2016-08-16. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Matrikeln 
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Entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden – Ivo Akum (S)   
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Ivo Akums (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ivo Akum (S) begär i skrivelse daterad 2016-08-26 att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i tekniska nämnden på grund av sin arbetssituation. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Ivo Akum (S) daterad 2016-08-26. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Bo Bogheim 
(SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Bo Bogheims (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2016-07-27 begär Bo Bogheim (SD) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Bo Bogheim (SD) har flyttat utomlands. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Bo Bogheim (SD) daterad 2016-07-27. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen - Kenneth Svanberg (L) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Bodil Frigren Ericssons (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen samt 
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Bodil Frigren Ericsson (L) utse Kenneth 
Svanberg (L) för åren 2016-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse inkommen 2016-09-05 begär Bodil Frigren Ericsson (L) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen nomineras Kenneth Svanberg (L). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse inkommen 2016-09-05 med begäran om entledigande från Bodil Frigren 
Ericsson (L) och besked om nominering av Kenneth Svanberg (L). 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Val av gode män vid lantmäteriförrättningar - Sven-Åke Svensson (S) och Ola 
Persson (C) 
 

Förslag till beslut 
 
att utse Sven-Åke Svensson (S) och Ola Persson (C) till gode män vid 
lantmäteriförrättningar för åren 2016-2018.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige i kommunerna ska utse gode män med kunskap inom 
fastighetsbildning, d v s med erfarenhet av frågor rörande jord- och skogsbruk alternativt 
tätortsförhållanden. 
 
Sven-Åke Svensson (S) har erfarenheter av tätortsförhållanden och Ola Persson (C) om 
jord- och skogsbruk. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Skrivelse från Lantmäteriet inkommen 2016-06-21. 
 
Bilagor 
1 Begäran om uppgift på utsedda gode män inom fastighetsbildning 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lantmäteriet 
Sven-Åke Svensson 
Ola Persson 
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Lantmäteriet anhåller om information.

Kommunfullmäktige i kommunerna ska utse gode män med kunskaper inom

fastighetsbildning, dvs. med erfarenhet av frågor rörande jord- eller skogsbruk alt.

tätortsförhållanden.

Lantmäteriet behöver inventera vilka gode män som är utsedda inom resp.

kommun och för vilken valperiod.

4kap. Fastighetsbildningslagen

1 §  Vid fastighetsbildnmgsförrättnmg består lantmäterimyndigheten av en förrättningslantmätare.

Dessutom skall två gode män ingå i myndigheten när förrättnmgslantmätaren finner att det behövs eller
när sakägare begär det och oskäligt dröjsmål ej föranledes därav.

Kommun:

Gode män:

Namn: Uppdragsperiod: Kunskapsområde: Kontaktuppgifter:

Vänligen bifoga även protokollsutdrag.

Återsänd besvarad uppgiftslista i bifogat svarskuvert.

LANTMÄTERIET,__FASTIGHETSBILDNING
ADRESS  BOX  1051, 26__2 21 Angelholm,  TELEFON  0771-63 63  63

E-POST  lm-skane@]m.se, BESOK  Nybrovägen  5, INTERNET www.[antmaI:er]et.se
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-09-19  

 
 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar överlämnas för kännedom: 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Delårsbokslut per den 30 april 2016 – Region Blekinge (16/813) 
2. Ny förbundsordning för Sydarkivera – Kommunfullmäktiges beslut i Ronneby 

kommun (16/1621) 
 
Bilagor 
1 43-2016 Delårsbokslut Region Bl 
2 Ny förbundsordning Sydarkivera - beslut från Ronneby kommun 
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KOMMUN

Kommunfullmäktige

920/5, /g,g/
§ 263 Dnr 2016—000254  003

Ny förbundsordning Sydarkivera

Samordning- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson har lämnat följande
beslutsförslag.

Sammanfattning

Ronneby kommun fattade 2014 beslut om att vara med och bilda

'kommunalförbundet Sydarkivera. Sedan dess har flera lämnat

avsiktsförklaringar om medlemskap. För att möjliggöra för dessa kommuner
att bli medlemmar måste gällande förbundsordning ändras. Följande
kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet:
Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström,Osby, Oskarshamn,

Vimmerby och Östra Göinge.

Förbundschefen för Sydarkivera, Mats Porsklev skriver bl a följande:

Förbundsordning

Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de

stiftandeorganisationema. Ny förbundsordning måste antas i

allamedlemskommuners 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.

Ekonomi

En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet eñer
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.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsprocessen

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. Ändringari bilagoma görs av förbundsfullmäktige efter
samråd och beslut -hos förbundsmedlemmama, 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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

-anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

-godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och regionförbund
fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för

Kommunalförbundet Sydarkivera.

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017

beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet
Sydarkivera.

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

-anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

-godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år

2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och regionförbund

fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för
kommunalförbundet Sydarkivera.

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017
beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet
Sydarkivera

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition
på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

-anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

-godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och regionförbund
fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för

kommunalförbundet Sydarkivera.

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017
beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet

Sydarkivera

Exp:

Kommunalförbundet Sydarkivera

Samtliga medlemmar i kommunalförbundet

z ’/
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