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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-10-17  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Information om Tobaksprevention som feriearbete 
2.  Delårsrapport 2016-08-31 
3.  Revisorernas Granskning av delårsrapport 2016 med Utlåtande 

avseende delårsrapport 2016 
4.  Finansrapport per 2016-08-31 
5.  Nämndernas resultatrapporter augusti och uppföljning av intern 

kontroll 
6.  Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 
7.  Övertagande av konstverket Helgedomen 
8.  Revideringar av revisorernas reglemente 
9.  Motion om att Karlshamns kommun ska utarbeta en cykelstrategi 

och en plan för att öka cyklismen och minska bilismen 
10.  Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner 

oktober 2016 
11.  Sammanställning av förslag till Karlshamns kommun, april -

september 2016 
12.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
13.  Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - 

Lennart Larsson (MP) 
14.  Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - 

Johanna Wigermo (MP) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-10-04 Dnr: 2016/529 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Information om Tobaksprevention som feriearbete 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson med ungdomar informerar om projektet 
Tobaksprevention som feriearbete. 
 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten per 31 augusti med undantag av socialnämndens 
helårsprognos.  
 
att uppmana socialnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i 
balans per den 31 december 2016.  
 
att konstatera att gymnasienämnden beslutat om att vidta åtgärder för att få en budget i 
balans. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport per 2016-08-31 har upprättats av ekonomikontoret. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsrapport 2016-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-09-29 Dnr: 2016/3342 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-10-04 189 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Delårsrapport 2016-08-31 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna den framlagda delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport per 2016-08-31 har upprättats av ekonomikontoret. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsrapport 2016-08-31 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg  
Ekonomichef  
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Förvaltningsberättelse 
 
Omvärldsanalys 
 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Den svenska ekonomin utvecklades starkt under 2015 men har varit svagare under första 
halvåret 2016. Bedömningen är dock att högkonjunkturen förstärks 2017. Grunden till den 
starka utvecklingen är stark utveckling av inhemsk efterfrågan samt en försvagad krona och 
förbättrad tillväxt i omvärlden som skapar förutsättningar för bättre export framöver. 
 
Skatteunderlaget har reviderats ned under året för 2016- 2019. Antalet arbetade timmar har 
ökat men löneökningar under 2016 har varit lägre än tidigare prognoser.  
Källa: SKL: Ekonominytt 12/2016, cirkulär 16:45 
 

Kommunsektorns utveckling och situation  
Migrationsverkets bedömning av antalet asylsökande har kraftigt sänkts jämfört med tidigare 
bedömningar. Detsamma gäller antalet ensamkommande flyktingbarn. Prognosen för kommunal 
och statlig konsumtion har därför skruvats ned. I SKL:s tidigare prognos beräknades den 
offentliga konsumtionen öka med 4,6 procent 2016. Ökningen har nu justerats ned till 3,1 
procent, vilket också är en kraftig ökning. Till följd av besked om förändrad (lägre) 
ersättningsnivå från och med juli 2017 har kommunen börjat vidta åtgärder för att anpassa 
verksamheten utifrån de förändrade förutsättningarna. Detta innebär bland annat avveckling av 
boende för ensamkommande. 
Källa: SKL: Ekonomi Nytt 12/2016, cirkulär 16:45 
 
 

Vår kommuns utveckling januari-augusti 
 

Befolkningsstruktur och dess utveckling  
Befolkningsökningen fortsätter svagt men inte i samma omfattning som 2015. Folkmängden i 
Karlshamns kommun har under de första sju månaderna ökat med 34 (148) personer till 31 880. 
Befolkningsprognosen är 32 066 personer per den 31 december 2016. Kommunen har för 
perioden januari-juli ett negativt födelseunderskott och inrikes flyttöverskott. 
Invandringsöverskottet är positivt för kommunen. Karlshamn har en något lägre andel 0-5 
åringar, lika andel 6-18 åringar samt lägre andel personer 19-64 år i arbetsför ålder än riket. 
Andelen äldre, 65-79 år samt 80 år och äldre, är större än riket. Källa: SCB 
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Näringsliv 
Antal verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 31 augusti 2016 till 2 745 stycken. 
Under perioden har 108 nya företag registrerats. (Källa UC). Under första halvåret har två 
industritomter sålts ute i Stilleryd och diskussioner pågår med ytterligare intressenter. Projektet 
”AGERA” avslutades den sista april. Kommunen är med och medfinansierar ett regionalt projekt 
”Business Blekinge” som drivs i alla kommunerna samt den regionala satsningen på Visit 
Blekinge. 
 

Arbetsmarknad  
Arbetslösheten i länet minskar. Samtidigt ökar arbetslösheten i utsatta grupper (ungdomar, 
utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta och de som är över 55 år gamla). 
 
Ungdomsarbetslösheten i augusti var totalt 17,6% i Karlshamn (20,1% i Blekinge och 11,5% i 
riket). Det innebär en sänkning från augusti 2015 med 5,6 procentenheter, vilket är den största 
minskningen i Blekinge.  
 
Arbetet kring integration kommer att öka i kommunen. Utmaningarna hanteras bland annat 
genom att söka samarbete med arbetsförmedlingen och andra samhällsaktörer samt anpassa 
den egna verksamheten. 
 
16-64 år Juli 2016 

Antal 
 

Juli 2015 
Antal 

 

Förändring 
antal 

personer 

Förändring 
procentenhet 

Arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd, 
Blekinge 

7 076 7 429 - 353 - 4,7 

Arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd, 
Karlshamn 

1 372 1 423  -51 - 3,6 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2016-08-31 
Kommunfullmäktige har 2015-09-07 § 78 fastställt kommunens inriktningsmål i 
Kommunprogrammet. Kommunprogrammet anger de övergripande politiska ambitionerna för 
innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige har 2015-09-17, § 107 beslutat om mål och 
budget för 2016-2018. I mål- budgetdokumentet fastställdes de årliga verksamhetsmålen för 
2016, inklusive indikatorer.  
 

 
 
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
 

Verksamhetsmål: 
1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 
1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och 
upplevelser 
 
Nämndernas arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Arbetet kring integration kommer att öka och utmaningarna möts genom att dels anpassa 
verksamheterna samt söka samarbete med AF och andra berörda samhällsaktörer. 
Östersjöfestivalen firade 50 år i somras och festivalen genomfördes med mycket lyckat resultat.  
Barn och personal från Tuvans förskola har varit med och gett önskemål inför ombyggnaden av 
Lindegårdens lekplats i Mörrum. 
Utveckling av gatubelysning pågår. 
Bra evenemang, tillgång till anläggningar för friskvård och motion samt ytor för rekreation 
sätter många högt och Karlshamn har allt detta och därtill en skärgård som kan fungera som 
andningshål för människor långt utanför kommunens gränser. Skärgårdsanläggningarna i 
kommunen är välskötta och väl underhållna. 
Berättarkraft har genomförts i regionen (i samarbete med Blekinges fem kommuner). 
Trots begränsade lokalförutsättningar för Stadsbiblioteket fortsätter Kultur Karlshamns 
verksamhet att utvecklas. Nya målgrupper attraheras, nya metoder utvecklas och nya 
verksamhetsområden skapas, till exempel inom bildkonstområdet. 
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En ny organisation på gymnasiet skapar förutsättningar för lärares samarbete mot 
examensmålen, vilket syftar till att skapa högre måluppfyllelse. En satsning på analys av 
studieresultat och elevers upplevelse av sin utbildning har inletts under våren 2016 i syfte att 
identifiera tydliga förbättringsområden för elevers lärande.  
Utveckling inom våld i nära relationer är i uppstart i samverkan med Sölvesborgs kommun. 
Detta och utveckling av hemmaplanslösningar som alternativ till placeringar för barn/ungdomar 
och vuxna är satsningar som görs för att få en kostnadseffektiv verkställighet med högre kvalitet 
och tillgänglighet. 
Inom försörjning kommer man under hösten förstärka coachverksamheten och utveckla arbetet 
med FIA (Fler i Arbete). På sikt förstärks arbetet med koppling till arbete/insatser för att nå 
egen försörjning då förvaltningsorganisationen förändras under 2017. 
 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i 
förhållande till befolkningen i kommunen 

3,0 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

19 % Utfall i augusti är 17,6 % 

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

67 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

85 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Minskning 
mot 2015 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Minskning 
mot 2015 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 

Ind.nivå 
sätts efter 
undersökn  

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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”) 

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

93 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

91 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 

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

63 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Anmälda brott per 100 000 invånare 10 000 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel % 27 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
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Andel elever som uppger att de känner sig trygga i 
skolan.  

95 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. Andel trygga elever 
inom vuxenutbildningen uppgår 
till 98,6% (april/maj) 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Alkohol- och droganvändandet bland unga 
(ungdomsenkät) 
Andel av de som svarat som druckit alkohol årskurs 7 

 Pojkar 
 Flickor 

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

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

 
 
 

Minskning 
med 10 % 

 
 

Minskning 
med 10 % 

 
 

Minskning 
med 10 % 

 
 
 
Andel av de som svarat på 
högstadiet att de druckit alkohol 
de senaste 12 månaderna 
(indikatorsnivå), utfall 
 

 Pojkar (27,6 %) 29,9 % 
 Flickor (29,6 %) 23,4 % 

 
 

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

 Pojkar 
 Flickor 

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

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

 
 

Minskning 
med 10 % 

 
 

Minskning 
med 10 % 

 
Minskning 
med 10 %. 

 
 
Andel av de som svarat på 
högstadiet att de druckit alkohol 
de senaste 12 månaderna 
(indikatorsnivå), utfall 
 

 Pojkar  (4,4 %) 7,6 % 
 Flickor (4,0 %) 4,2 % 

 

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

 Pojkar 
 Flickor 

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

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

 
 

Minskning 
med 10 % 

 
Minskning 
med 10 % 

 
Minskning 
med 10 % 

 
 
Andel av de som svarat på 
högstadiet att de druckit alkohol 
de senaste 12 månaderna 
(indikatorsnivå), utfall 
 

 Pojkar  (22,9 %) 22,9 % 
 Flickor (21,3 %) 16,8 % 

 

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(Undersökning Rädda barnen) 

Minskning 
mot 2015 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, 
andel % 

72 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

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

- Index 61 

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

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

Ind.nivå 

enligt 

utfall 2015 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
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Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
 
Verksamhetsmål: 
2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö 
2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
 

Nämndernas arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Förstudiearbetet med Stationsstaden är påbörjat och leverans kommer att ske i oktober, 
marknaden har visat intresse för området och markägaren till fastigheten garaget är intresserad 
av att sälja eller byta mark. Planläggningen av första etappen på området pågår. 
En förstudie ska genomföras på Väggaområdet samt Skyttevägen. 
Ny utfart från Nyemöllevägen mot Strömmarondellen och ombyggnad av infart mot 
Nyemöllevägen söder om McDonalds färdigställdes i maj 2016. 
Ny kickbikebana och skatehall är färdigställda och tagna i drift. 
Detaljplaner och program som upprättas planeras med hjälp av översiktsplanens ledord för ett 
hållbart Karlshamn. 
Det systematiska arbetet med den nyligen antagna översiktsplanen Karlshamn 2030 har fått 
uppmärksamhet både inom och utanför landet vilket bidragit till att sprida en positiv bild av 
Karlshamns kommun. 
Moderna boenden finns tillgängliga när Östralycke och Ekegården står färdiga. En fortsatt 
planering sker för att möta nya behov inom såväl insatser i ordinärt boende som i särskilt 
boende. Förutom nya boendeplatser ligger även fokus på välfärdsteknologi som en stor 
möjlighet att erbjuda en omsorg med god kvalitet för fler brukare framöver. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för att växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 

Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år, 
betygsindex från 0-100) 

- Index 57 

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

50 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

50 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel antagna detaljplaner som främjar blandstad 100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

67 Index 61 

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton 
CO2-ekv/inv.  

Minskning 
med 10 % 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
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Användande av kollektivtrafik per invånare Utfall 
2015: 38,5 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Ren luft (egen mätning görs, indikatorsnivå ska tas fram) Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

God vattenstatus, andel sjöar med god ekologisk 
vattenstatus 

Utfall 
2015: 17 

% 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika 
möjligheter 
 
Verksamhetsmål:  
3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
kommunens utveckling och service 
3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
 
Nämndernas arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Översyn av ärendehanteringen sker kontinuerligt och utveckling av e-tjänster pågår.  
Övergången till ett servicecenter ligger nära i tiden och ombyggnation av gamla 
medborgarkontoret startar upp under september. 
Arbetet med att aktualisera biblioteksplanen har avslutats. 
Genomförandeplanen är ett viktigt dokument för utförandet av de beviljade insatserna inom 
omsorgsverksamheterna. Den enskildes delaktighet i detta och att den är aktuell är en viktigt 
grund för verksamheten. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 3:1 kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och 
har inflytande över kommunens utveckling och service 

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

77 Resultat från Insikt: NKI = 67 

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

70 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

82 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Ind.nivå 
sätts efter 
framtagen 
mätmetod 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för 
tillgänglighet 

Ind.nivå 
sätts efter 
framtagen 
mätmetod 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
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Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
 
Verksamhetsmål: 
4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens 
4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
 

Nämndernas arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Arbete pågår för att skapa och driva nätverk för ökad samverkan och verka för att utvecklingsprojekt 

genomförs med inriktning på företagens behov. 

Det finns en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner initierade av privata aktörer 
som överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen. Projekt prioriteras 
utifrån övergripande samhällsintressen så att tillväxt och entreprenörskap gynnas. 
Ett arbete pågår för att öka intresset för yrkesutbildningar. En utbildningsplan har utarbetats 
kopplad till verksamhetsplanen, som beskriver vilka utbildningar som vuxenutbildningen ska 
erbjuda kopplade till arbetsmarknadens behov. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 

Förvärvsintensitet i Karlshamn 77 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens  
Tillgång till kompetens (Företagsklimat – svenskt 
näringsliv) 

Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 

Nystartade företag per 1 000 invånare 4,0 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Netto nystartade och avslutade företag Ind.nivå 
sätts efter 
mätning 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Ind.nivå 
sätts efter 
första 
undersök-
ning 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 
organisation 
 

Verksamhetsmål: 
5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
 

Nämndernas arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Aktivt arbete pågår med att minska antalet timavlönad personal och minska sjukskrivningstalen 
genom t ex kvalitetssäkrad personalplanering inom utbildningsförvaltningen och Bicab inom 
omsorgsförvaltningen. 
Arbete pågår med att stärka ledarskapet genom flera olika utbildnings- och stödinsatser, bl a 
start av mentorskap för chefer samt insatser gällande det kommunikativa ledarskapet. 
Samarbeten och utbyten med högskolan prioriteras. Kontinuerliga kontakter med BTH-
studenter berikar kommunen med nya idéer och underlättar framtida rekryteringar då vi 
samtidigt marknadsför oss som en framtida arbetsplats.  
Fortsatt utveckling och implementering av Kompass Karlshamn så att kommunen präglas av en 
tydlig styrning, uppföljning och analys samt ett strategiskt kvalitetsarbete. 
För att bidra till att effektivisera verksamheten kommer gemensam nämndadministration, 
personalfunktion och ekonomifunktion att genomföras 170101. Förberedelsearbetet har 
påbörjats så att förändringen ska kunna ske så smidigt som möjligt efter nyåret. 
Energianvändningen i kommunala verksamheter kommer att minska 2016. 

 
 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 

Sjukfrånvaro dagar/anställd 21,3 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. Utfall per 160630 = 
12,80 dagar/ anställd 

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt 
anställda % 
 

 
6,2 % 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. Utfall per 160630 = 
7,06 % 

Antal timmar som görs av timavlönade under året. Minskning 
med 10 % 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. Utfall per 160630 = 
minskning med 10 % 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 

93 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Personalomsättning, andel chefer som stannar kvar 
minst fyra p i samma enhet 

40 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Indikator ska tas fram  Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 

Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod, ansvarig 
nämnd = KS) 

60 % 68 % per 160831 

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

25 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
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Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en femårsperiod, 
ansvarig nämnd = KS) 

1 % Prognos 2016 beräknas bli 1,2 % 

Budgetavvikelse för investeringar  
2016 = prognos per 160831 

+/- 10 % Prognos 2016 beräknas avvika 
väsentligt beroende på senare-
lagda investeringar samt försälj-
ning av mark och anläggningar. 

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 95 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. 

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
Minskning av energianvändning i kommunala 
verksamheter 

Ind.nivå 
efter utfall 

2015 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. Prognos per 160831 
är att energianvändningen 
kommer att minska 2016. 

Andelen av Kommunens bilar som är miljöbilar av totala 
antalet bilar (KKIK)  

50 % Prognos är att 50 % uppnås för 
2016 

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja) Minskning 
med 10 % 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 28 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. Bedömning av 
helårsprognos per 160831= 27 % 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till ekologisk 
hållbarhet 

100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till social 
hållbarhet 

100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel fossilfri värme som levereras från KEAB 95 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
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Finansiell analys 
Bakgrund 
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK- modellen. Målsättningen är att 
analysera fyra viktiga perspektiv. Detta för att kunna identifiera ekonomiska problem och 
därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning. 
 
Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor bygger på fyra perspektiv: det 
ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den 
ekonomiska utvecklingen. 
 

Resultatet 
Helårsprognosen år 2016 indikerar att kommunen kommer att klara balanskravet. 
Helårsprognosen för år 2016 indikerar ett ekonomiskt resultat på plus 12 mnkr, vilket 
motsvarar en överskottsgrad på 0,7 %. Genomsnittet för de sista fem åren blir 1,2 % i 
delårsrapporten.  Det finansiella målet avseende en resultatnivå på i genomsnitt 1 % under en 
femårsperiod uppnås. 
 
Det prognostiserade helårsresultatet på plus 12 mnkr, jämfört med budgeterat helårsresultat på 
14 mnkr, beror främst på att nämnderna tillsammans inte når uppsatt effektiviseringskrav.  
 
Prognosen för 2016 års investeringar beräknas hamna på minus 3 mnkr (d v s högre inkomster 
än utgifter). Detta avviker med 95 mnkr mot den budgeterade nivån på 92 mnkr. Detta beror 
främst på beslutad markförsäljning i Stillerydsområdet, tidsförskjutning i exploateringsprojekt 
och VA-investeringar samt lägre investeringsnivå för tekniska nämndens övriga investeringar.  
 
Beslut om RUR- Resultatutjämningsreserv 
Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2013 att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven byggs inom ramen för det egna 
kapitalet och disposition eller avsättning påverkar inte kommunens finansiella resultat utan 
endast balanskravsresultatet. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst 
ett belopp som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Karlshamns kommun 
ska reservera medel upparbetade 2010-2012 vilket innebär att ingående balans beräknas och 
beslutas av kommunfullmäktige under räkenskapsåret 2013. Uttag ur reserven gjordes 2014 
med 13,9 mnkr. Kriterierna för att nyttja resultatutjämningsreserven 2016 uppfylls inte då 
skatteunderlagstillväxten är för hög. 
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Balanskravet 
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2016 samt budget 2017. 

 

 2013 2014 2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2017 

Skatteintäkter inkl 
utjämning, mnkr 

1 540 1 586 1 641 1 746 1 808 

1 % av skatteintäkter, ut-
jämning och kommunal 
fastighetsavgift 

15 16 16 17 18 

Årets resultat 48 -14 2 12 19 

Realisationsvinster 0 -3 -1 -31 0 

Realisationsförluster 0 3 1 0 0 

VA 0 0 -1 -2 0 

Krav på återställande av 
tidigare resultat 

0 0 0 0 -19 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

48 -14 1 -21 0 

Medel till 
resultatutjämningsreserv 

32 0 0 0 0 

Medel från 
resultatutjämningsreserv 

0 14 0 0 0 

Årets 
balanskravsresultat 

15 0 1 -21 0 

Ackumulerad reserv 134 121 121 121 121 

 

Kapacitet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. På balansdagen 2016-08-31 var 
kommunens soliditet, med hänsyn till pensionsredovisningen enligt blandmodellen 68 %. 
Motsvarande period föregående år var utfallet 65 %. Genomsnittet för de sista fem åren blir 67 
%. När hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelser, inom linjen beaktas blir utfallet i 
stället 26 %. Motsvarande period föregående år var utfallet 22 %.  
 

Risk 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. 
Likviditeten uppgick till 78 mnkr per 2016-08-31 vilket ska jämföras med 84 mnkr vid 
motsvarande tidpunkt år 2015.  
 
Pensionshantering 
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelser med totalt 33,8 mnkr inkl 
särskild löneskatt. Kommunen har en försäkringslösning hos KPA Pensionsförsäkring. Efter år 
1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
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Borgensåtagandet och låneskuld 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 562 mnkr per 2016-08-31 vilket är en ökning med 
62 mnkr sedan årsskiftet (1 500 mnkr).  Borgensåtagandena är främst hänförbara till kommu-
nens dotterbolag. 
 
Låneskulden har minskat under 2016 med 30 mnkr då ett lån inte återupplånades vid förfall. 
Låneskulden uppgår till 213 mnkr per 2016-08-31 augusti vilket ska jämföras med 243 mnkr 
vid senaste årsbokslutet. Omsättning av lån har gjorts med 53 mnkr. 
 

Kontroll 
Med kontroll avses hur väl upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god 
följsamhet mot budget ger goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Risk och 
kontroll hänger samman då de båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
Detta redovisas nedan i periodiserad driftredovisning per 2016-08-31, driftredovisning 
prognos helår samt i investeringsredovisning per 2016-08-31. 
 

Driftredovisning periodiserad per 2016-08-31 (mnkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 periodiserad budget avseende nettokostnader 
 redovisade nettokostnader med hänsyn tagen till periodiseringar 
 nettokostnader i procent av periodiserad nettobudget 
 prognos över förväntad budgetavvikelse vid årets slut, + överskott, - underskott 
 periodiserad nettokostnad per 08-31 
 

Driftredovisning periodiserad per 2016-08-31 
 

Nämnd 
Nettobudget 
2016-08-31 

Nettokostnad 
2016-08-31 

Netto-
kostnad 

i % 

Prognos 
avvikelse 

2016-12-31 

Nettokostnad 
2015-08-31 

Kommunfullmäktige -1 -1 82 0 -2 
Överförmyndarnämnd -2 -3 137 0 -2 
Valnämnd 0 0 8 0 0 
Kommunrevision -1 -0 46 0 -1 
Kommunstyrelse -109 -103 95 7 -98 
BUS nämnd -367 -365 100 2 -350 
Gymnasienämnd -108 -109 101 -2 -103 
Kulturnämnd -18 -18 100 0 -17 
Teknisk nämnd -50 -43 86 3 -47 
Byggnadsnämnd -5 -5 92 0 -4 
Fritidsnämnd -37 -36 97 1 -34 
Omsorgsnämnd -409 -408 100 2 -395 
Socialnämnd -62 -66 106 -5 -65 

Effektivisering 9 0 0 -13  

Summa nämnder -1 161 -1 157 100 -4 -1 118 
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Finansförvaltning 
Nettobudget 
2016-08-31 

Nettokostnad 
2016-08-31 

Netto-
kostnad 

i % 

Prognos 
avvikelse 

2016-12-31 

Nettokostnad 
2015-08-31 

Pensionering mm -19 -16 85 1 -23 

Kalkylerade kapital-
kostnader 

23 23 100 0 24 

Skatter, generella 
statsbidrag 

1 165 1 176 101 -2 1 095 

Finansiella intäkter 4 8 212 2 6 

Finansiella kostnader -7 -6 83 2 -6 

Jämförelsestörande 
poster 

21 0 2 0 15 

Anslag till förfogande -17 -13 77 -2 - 

Summa 
finansförvaltning 

1 170 1 173 100 2 1 109 

      

TOTALT NETTO 9 16 177 -2 -8 

 

Driftredovisning prognos helår (mnkr) 
 

Nämnd 
Årsbudget 
2016 netto 

Årsprognos 
161231 

Avvikelse 

Kommunfullmäktige -2 -2 0 

Överförmyndarnämnd -4 -4 0 

Valnämnd 0 0 0 

Revision -1 -1 0 

Kommunstyrelse -163 -156 7 

BUS nämnd -550 -548 2 

Gymnasienämnd -161 -163 -2 

Kulturnämnd -27 -27 0 

Teknisk nämnd -75 -74 1 

Teknisk nämnd VA 0 2 2 
Byggnadsnämnd -8 -8 0 

Fritidsnämnd -56 -55 1 

Omsorgsnämnd -614 -612 2 

Socialnämnd -93 -98 -5 

Effektivisering 13 0 -13 

Summa nämnder -1 742 -1 745 -4 
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Finansiering 
Årsbudget 
2016 netto 

Årsprognos 
161231 

Avvikelse 

Pensionskostnader netto -34 -38 -4 
Justering arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar mm 6 11 5 
Kalkylerade kapitalkostnader inkl VA 126 126 0 
Ränta, aktier och andelar -4 -4 0 
Avskrivningar inkl VA -91 -91 0 
Anslag till förfogande KF, KS -25 -27 -2 
Skatteintäkter 1 387 1 373 -13 
Generella statsbidrag, utjämning o tillf. flyktingbidrag 361 373 12 
Reavinster 31 31 0 
Finansiella intäkter 6 8 2 

Finansiella kostnader -6 -2 2 

SUMMA FINANSIERING 1 755 1 757 2 

    

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTALT 14 12 -2 
 

Kommentarer till nämndernas utfall vid positiv årsprognos 
 
Nämnd för barn, ungdom och skola, +2 mnkr 
Ekonomisk pluseffekt av anslagen för organisationsförändring och integration. Underskott för 
grundskola medan barnomsorgen beräknas gel budgetöverskott. 
 
Teknisk nämnd, +3 mnkr varav VA +2 mnkr 
Lägre kostnader för väghållning och personal. Högre kostnader för fastighetsunderhåll. 
VA, högre intäkter och lägre personalkostnader. 
 
Fritidsnämnd, +1 mnkr 
Lägre kostnader för parker och föreningsbidrag. 
 
Kommunstyrelsen, +7 mnkr 
Lägre kostnader för politisk verksamhet, kollektivtrafik, personal arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Omsorgsnämnd, +2 mnkr 
Underskott inom Stöd och service, beror bl.a. på extra kostnader för ärenden med krävande 
insatser inom verksamheten Barnboende. Det finns också en ökning av kostnaderna inom 
verksamheten personlig assistans. 
 
I Kansli och gemensam verksamhet finns vakanta tjänster samt ej fördelade medel som gör att 
verksamheten påvisar en positiv prognos.  
 
Verksamheten Stöd i särskilt boende påvisar överskott. Överskottet beror till stor del på lägre 
förväntade övriga kostnader och vakanta enhetschefs tjänster. 
 
Överskottet inom Äldreomsorg gemensamt, som beror på stimulansmedel från Socialstyrelsen. 
 
Finansförvaltning, +2 mnkr 
För finansförvaltningen beräknas överskott med 2 mnkr mot budget. Högre pensionskostnader 
och löneökningar balanseras mot lägre arbetsgivaravgifter och förbättrat finansnetto. Enligt 
SKL:s senaste prognos 160815 beräknas skatteintäkterna bli 13 mnkr lägre. Det tillfälliga 
statsbidraget för flyktingsituationen kommer inte att användas fullt ut, vilket för att 
resultatpåverkan stannar på minus 1 mnkr. 
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Kommentarer till nämndernas utfall vid negativ årsprognos 
 
Gymnasienämnd, -2 mnkr 
Beräknat underskott beroende på sämre utfall för interkommunala ersättningar.  
 
Socialnämnd, -5 mnkr 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Försörjningsstöd samt Barn och familj. 
Placeringarna inom vuxen fortsätter att öka och inom Barn och familj härleds en genomsnittligt 
högre kostnad per placering under årets sista månader. 
 
 

Investeringsredovisning 
 
Sammanställningen visar för varje nämnd 
 budgeterad nettoinvestering för hela året 
 nettoinvestering enligt redovisningen per 2016-08-31 
 beräknad nettoinvestering per 2016-12-31 (hela året) 
 prognosavvikelse per 2016-12-31 
 
På investeringssidan beräknas inkomsterna överstiga utgifterna med drygt 3 mnkr, vilket totalt 
avviker mot budget med 95 mnkr. Detta beror främst på beslutad markförsäljning i 
Stillerydsområdet, tidsförskjutning i exploaterings- och VA-projekt samt lägre investeringsnivå 
för tekniska nämndens övriga investeringar. 
 

Nämnd, mnkr Nettobudget 
Periodens 

utfall 
Helårsprognos 

Prognos-
avvikelse 

Kommunstyrelse 80 -2 115 35 
BUS nämnd -15 -7 -15 0 
Gymnasienämnd -7 -3 -7 0 
Kulturnämnd -1 0 -1 0 
Teknisk nämnd -49 -19 -31 18 
Teknisk nämnd VA -61 -14 -23 38 
Byggnadsnämnd 0 0 0 0 
Fritidsnämnd -23 -7 -19 4 
Omsorgsnämnd -16 -4 -16 0 
Socialnämnd 0 0 0 0 
     
Summa -92 -56 3 95 
 

Kort om de största investeringsprojekten  
 
Kommunstyrelse 
Östra Piren. Enligt uppgift kommer projektet med ytterligare etapputbyggnad av forskarbyn att 
återuppta detaljprojekteringen under hösten 2016 och upphandling/byggstart sker under våren 
2017. Byggnaden kan stå klar vid slutet av 2018 och utvändiga markarbeten kan utföras först 
2019. 
 
0018 BLC Industriområde.  Tomtförsäljning i år till Evomatic vid Stillerydskrysset samt till 
Karlshamns Hamn AB. Det är aktuellt att iordningställa ett delområde för något mindre 
industritomter, Stillerydskrysset. Utbyggnad av mindre gata, VA mm genomförs under hösten. 
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Försäljning anläggningstillgångar. I helårsprognosen ingår budgeterad försäljning av anlägg-
ningstillgångar med 112 mnkr. 
 
0106 Asarum Flygfältet. Köpekontrakt har tecknats för första etappens kvartersmark. För 
utbyggnad av gator och VA har kontrakt tecknats och entreprenaden kan genomföras under 
hösten 2016 och våren 2017. 
 
Teknisk nämnd 
Norra infarten, cirkulation.  Norra infarten fördyrat för bl a upphöjda refuger och tilläggsarbeten 
i anslutning till området. Finansieringsförslag lämnas till TN för beslut i KS. Budgeterade utgifter 
var 5,7 mnkr och totala utgifter för projektet beräknas uppgå till 12,8 mnkr.  
 
Projekten ombyggnad Rörmokaren 2 och nybyggnad kontor Tubbaryd, är pausade och 
återupptas till våren 2017.  
 
Åtgärder avlopp. Arbetet med överföringsledningen från nuvarande Mörrums avloppsrenings-
verk till Sternö avloppsreningsverk kommer att påbörjas hösten 2016 och fortlöper 2017.  
 
Nytt vattenverk. Projektet är framflyttat 5 år, kostnaden som redovisas i år är för ett 
reservkraftverk. Reservkraftverket ska sedan flyttas med till det nya vattenverket. 
 
 

Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 

Långfristiga externa skulder i moderbolaget är f n 286 mnkr. 

 

Resultat före skatt, tkr 2015-08-31 2016-08-31 Prognos 2016 

Karlshamn Energi 8 5 9 
Karlshamnsbostäder 16 29 14 
Karlshamns Hamn 6 4 6 
Karlshamnsfastigheter -4 -3 -6 
Moderbolaget -6 -5 -10 
    
Koncernen 20 30 13 

 

 
Kommentarer till bolagens utfall 
 
Karlshamns Energi 
Utfall per 2016-08-31 Resultat efter fin. netto: +4,5 mnkr, jämfört med f.g. år +8,3 mnkr.  
Avvikelsen beror främst på lägre leverans av fjärrvärme från Södra Cell (83 % jfr 93%) vilket 
inneburit betydligt högre produktionskostnader inom KEAB.   
Prognos för helår 2016 visar ett resultat efter fin. netto på 8,8 mnkr, vilket innebär en negativ 
avvikelse mot budget på 3,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på försämrat produktionsnetto inom 
Värme, delvis kompenserat av förbättrat resultat inom andra verksamhetsgrenar. 
Bredbandsverksamheten har budgeterat underskott under uppbyggnadsfasen och resultatet 
förväntas hamna på denna nivå.  
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Karlshamnsbostäder 
Resultatet på drygt 28 Mkr beror på: 

 KABO ligger efter med underhållet. Det är 17 Mkr lägre än förra året. En del av detta 
kommer dock att arbetas upp under året. 

 Räntekostnaderna är betydligt lägre (1,7 Mkr) än förra året Detta trots ökad låneskuld. 
 Övriga kostnader har minskat med 1,3 Mkr. Främst tack vare lägre konsultkostnader. 
 Hyresintäkterna är klart högre än förra året. Dels pga av snabbare inflyttning på 

Östralycke, och dels pga snabbare inflyttning av Försäkringskassan. 
 
Prognosen för 2016 uppgår till 13,6 Mkr mot budgeterat 6,5 Mkr. I dagsläget är det dock svårt 
att göra en prognos.  
Att det förväntade överskottet sjunker jämfört med delårsbokslutet beror på: 

 Underhållsarbetena kommer att öka i slutet av året. 
 KABO har haft bränder i två lägenheter, som beräknas kosta ca 3 Mkr. 
 KABO kommer att göra en större nyupplåning på 75 Mkr. 
 Avskrivningarna för redovisningsmässigt ej avslutade projekt läggs på. 

 
Karlshamns hamn 
Oljelagringen har en hög nivå i lager, vilket ger en stabil grund för verksamheten. 
RoRo-trafiken har ökat med ca 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. 
 
Karlshamnsfastigheter 
Karlshamnsfastigheter räknar med att hålla prognosen inom fastställd budget 2016. 
 
 

Bolagens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges mål 2016-08-31 

 
Karlshamns Energi 
KEAB fokuserar på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under 2016 har 
satsningen ytterligare intensifierats och infrastruktur kommer att ha byggts ut till över 1300 
villor vid årets slut. Strategin och handlingsplan följs för att bidra till kommunens långsiktiga 
mål om utbyggnad av infrastruktur till 90 % av alla hushåll i kommunen.  
 
KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar och elcyklar i kommunen. Bolaget har 
fått bidrag från Klimatklivet för att installera totalt 35 st laddplatser inom en treårsperiod. 
Bolaget deltar också aktivt i det regionala samarbetsprojektet Green Charge inom detta område. 
Arbete pågår också för att få in fler miljöfordon i fordonsbeståndet och nu finns tre elbilar, tre 
laddhybrider och ett antal biogasdrivna fordon. 
 
Karlshamnsbostäder 
KABO har fortsatt utvecklingen av bolagets värdskapsbegrepp genom teamutbildning och 
kundenkäter vilket resulterat i förbättrad kundservice. 
Stora resurser har avsatts till att vårda gårdsmiljöerna och att upprätthålla ett bra underhåll av 
lägenheter och gemensamma utrymmen. Upphandling pågår av 24 marklägenheter i Mörrum 
och nya exploateringsområden tas fram. 
Ökade resurser har tillförts för att utveckla boinflytande och integration. 
En grundförutsättning för att kommunens tillväxt och entreprenörskap ska kunna utvecklas är 
tillgång till bostäder. KABO ska de närmaste åren bygga 25 bostäder per år och 25 särskilda 
boenden per år. De sistnämnda frigör gamla bostäder till bostadsmarknaden. 
Ett besparingsprogram är infört där KABO genom effektivisering ska spara 1 mnkr/ år. 
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Karlshamns hamn 
Karlshamns Hamn AB arbetar för att öka flödena på järnväg och med att förbättra 
infrastrukturen till Karlshamn genom arbetet med att få till att Sydostlänken byggs. Det arbetet 
bedrivs på så sätt att  

 Bearbetning av järnvägsoperatörer 
 Bearbetning av trafikverket 
 Möten med infrastrukturminister och ordförande i trafikutskottet 
 Möte i Kina med CIFA och delstatsregeringar 
 Besök i Karlshamn med en Kinesisk delegation 

 
 
Karlshamnsfastigheter 
Karlshamnsfastigheter AB fungerar som ett verktyg för kommunen att medverka till 
utvecklingen av näringslivet med syfte att erbjuda kommersiella lokaler. I de sex fastigheterna 
som bolaget äger har den totala uthyrningsgraden ökat från 94 % till 96 % uthyrningsgrad. 
Karlshamnsfastigheter har regelbundet förfrågningar på lokaler då flera företag växer och 
förändrar sin struktur, små som stora. 
 
 

Omvärldsanalys Bolagen 
Digitaliseringen ökar i samhället och efterfrågan hos kommuninvånarna avseende bredband 
ökar. Inom energi så har det varit en trend med sjunkande elpriser under de senaste åren och 
det syns ingen förändring på medellång sikt. Energieffektivisering ökar både hos företag och 
hushåll, vilket påverkar efterfrågan av både fjärrvärme och el. 
 
Bostadsbristen kommer att förvärras innan det blir bättre. Utan statliga stimulansåtgärder 
föreligger uppenbara svårigheter att bygga till hyresnivåer som ekonomiskt svaga hushåll kan 
efterfråga. Hyresförhandlingssystemet försvårar arbetet med att trygga det befintliga 
fastighetsbeståndet. Det kommer sannolikt framöver bli svårare att få fram säkerheter till nya 
lån. 
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Personalberättelse 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun vägleds av följande verksamhetsmål 
fastställt av kommunfullmäktige: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare 
med professionella och engagerade medarbetare 
 
De prioriterade aktiviteterna/insatserna under 2016 är (Fastställda i KS VP 2016): 
 
 Definiera en önskad lönestruktur. Lönepolitiken i kommunen ska bygga på strategiska 

målsättningar utifrån behovet av att kunna rekrytera och behålla goda chefer och 
medarbetare 

 Skapa en långsiktigt hållbar policy för att kunna behålla, utveckla och rekrytera 
chefer/ledare till Karlshamns kommun 

 Utveckla arbetet med personalekonomiska nyckeltal för uppföljning av insatser inom det 
personalpolitiska området 

 Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl a arbeta för ett minskat antal timavlönade 
och arbeta med kvalitetssäkrad personalplanering 

 Genomföra insatser med syfte att öka andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst i 
förhållande till deltidstjänst 

 Vidareutveckla kommunikationen externt och internt avseende kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare 

 
Indikatorerna som är kopplade till nämndmålet är: 
 
1. Sjukfrånvaro dagar/anställd (Indikatorsnivå: minskning till 2013 års nivå = 21,3) 
2. Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt anställda (Indikatorsnivå: minskning till 

2013 års nivå = 6,2 %) 
3. Antal timmar som görs av timavlönade under året (Indikatorsnivå: minskning med 10 %) 
4. Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda (Indikatorsnivå 93 %) 
5. Personalomsättning (Mätning och definitioner ska tas fram) 

Därutöver har KS kompletterat med följande indikator: 

6. Sysselsättningsgrad (indikatorsnivå: ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad med 1 
procentenhet) 

Samtliga indikatorer hänger ihop och därmed också insatserna/aktiviteterna som krävs för att 
uppnå indikatorsnivån. Samtliga indikatorer kräver uthållighet och ett långsiktigt arbete. 
Indikatorerna 3, 4 och 6 bedöms uppnås under året medan indikatorerna 1 och 2 bedöms ej göra 
det. Dock kan man se en viss positiv trend gällande sjukskrivningstalen det sista halvåret. Men 
det är ännu för tidigt att säga huruvida det är ett trendbrott eller ej. 
 

Insatser/Aktiviteter 
 

1. Definiera en önskad lönestruktur. Lönepolitiken i kommunen ska bygga på strategiska 
målsättningar utifrån behovet av att kunna rekrytera och behålla goda chefer och 
medarbetare 
En första löneöversyn är genomförd (förutom inom Kommunals område) i vilken 
lönestrukturen har varit i fokus mer än tidigare och där satsningar gjorts på vissa 
yrkesgrupper. Fortsatt fokus på lönestruktur och satsningar de kommande två åren behövs 
för att modellen ska sätta sig fullt ut i hela organisationen. 
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2. Skapa en långsiktigt hållbar policy för att kunna behålla, utveckla och rekrytera 
chefer/ledare till Karlshamns kommun 
En långsiktig personalförsörjningsplan är under framtagande och beräknas bli färdig innan 
årets slut. 
 

3. Utveckla arbetet med personalekonomiska nyckeltal för uppföljning av insatser inom 
det personalpolitiska området 
Ett samarbete mellan personalenhet och ekonomienhet är påbörjat för att fördjupa 
användandet av personalekonomiska nyckeltal samt inte minst analysen av det. Arbetet 
planeras mynna ut i en fördjupad personalekonomisk redovisning som presenteras i 
samband med boksluten framöver. 
 

4. Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl a arbeta för ett minskat antal 
timavlönade och arbeta med kvalitetssäkrad personalplanering 
En utökning av projekten Bicab inom omsorgen och Kvalitetssäkrad Personal Planering inom 
förskolorna görs under året. Arbetet bygger på den senast genomförda AHA-enkäten som 
visade en hög andel så kallat spänt arbete hos många av våra medarbetare. 
 

5. Genomföra insatser med syfte att öka andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst i 
förhållande till deltidstjänst 
Inom svårrekryterade grupper erbjuds tillsvidareanställning i högre utsträckning än tidigare. 
I övrigt se punkt 4. 
 
 

6. Vidareutveckla kommunikationen externt och internt avseende kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare 
Olika insatser är påbörjade bland annat en ökad annonsering och profilering på sociala 
medier samt marknadsförande av begreppet ”Chef i Karlshamn!” där vi beskriver vilka 
förmåner, utöver lag och avtal, som chefer inom Karlshamns kommun har. Andra evenemang 
som vi deltar i och som bidrar till en positiv bild av Karlshamns kommun som arbetsgivare är 
bland annat A-kvällarna, AF:s jobbmässa i Bellevueparken, Framtidsmässan, Framtidsvalet 
samt utmärkelsen ”årets kvalitetsarbetsplats”. Karlshamns kommun utsågs också i år av 
Karriärföretagen till en av offentlig sektorers mest spännande arbetsgivare. Fortsatt 
utveckling av samarbetet mellan personalenhet och kommunikationsenhet ska även 
framöver bidra till arbetet med attraktiv arbetsgivare-bilden.  

 
 

Kommunens största utmaningar 
Arbetet kring integration kommer att öka och utmaningarna möts dels genom att anpassa 
verksamheterna och dels genom att söka samarbete med AF och andra berörda samhällsaktörer. 
 
Första halvan av 2016 har inneburit ett markant minskat inflöde av ensamkommande barn som 
är i behov av god man. Enligt migrationsverkets prognos ligger antalet ensamkommande barn 
på mellan 12 000 till 27 000 för 2016 men de säger också att prognosen är osäker och beror 
mycket på hur det politiska läget i Sverige, Europa, Turkiet och i övriga omvärlden utvecklas. 
 
Snabba demografiska förändringar gör att behovet att utveckla metoder för långsiktig 
prognostisering och planering inom förskola och grundskola ökar. 
Det ökade antalet nyanlända ungdomar och vuxna och grundskolelever utan behörighet för 
nationella program innebär påfrestningar på framför allt två områden – rekrytering av behöriga 
och legitimerade lärare och tillräckligt med lokaler. Konkurrensen om behöriga lärare hårdnar 
alltmer men fortfarande är de flesta lärare behöriga. Stödet till ungdomarna med bristfälliga 
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kunskaper behöver förstärkas och struktureras. Alltfler barn har behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd. 
 
De statliga satsningar som görs inom utbildningsområdet, står ibland inte i relation till det 
utvecklingsarbete som det systematiska kvalitetsarbetet visar att kommunen behöver. Att 
samordna och ha en stringens mellan kommunala prioriteringar och statliga satsningar är en 
utmaning. 

 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna när det gäller stadsplanering och 
infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på dagvattenhantering och behov av 
reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven för VA kraftigt de närmaste åren. Omtag i 
vattenverksfrågan ska leda till en helhetssyn där hänsyn tas till Karlshamns långsiktiga 
vattenbehov.  
 
Sjuktalen fortsätter att öka och aktivt arbete pågår med att minska antalet timavlönad personal 
och minska sjukskrivningstalen genom t ex kvalitetssäkrad personalplanering inom 
utbildningsförvaltningen och Bicab inom omsorgsförvaltningen. 
 
En av de största utmaningarna nu och framöver blir att kunna behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare. Bristyrkena blir fler och konkurrensen hårdnar. För att lyckas 
måste Karlshamns kommun vara en attraktiv arbetsgivare så att personer väljer att 
arbeta/arbeta kvar. Kommunens tillgång på spetskompetenser inom flera områden är viktig 
både ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. 
 
Stadsbibliotekets lokalförutsättningar begränsar utbud och service. Bibliotekslagen kräver 
insatser som det i dagsläget inte finns resurser för.  
 
Efter april 2014 har det skett en markant ökning av antalet orosanmälningar gällande barn som 
far illa. Under årets tre första månader 2016 har antalet anmälningar ökat med 14 procent i 
jämförelse med samma period 2015. Ökningen i Karlshamn ligger i paritet med ökningen i 
Sverige och bedömningen är att anmälningarna kommer att ligga kvar på en hög nivå. 

 
Ny LVU (lag om vård av unga) - Utredningens förslag är bl.a. att den nya LVU ska vara mer 
pedagogisk och överskådlig jämfört med den nuvarande LVU, vilket ska underlätta för barn och 
unga att förstå vilka regler som gäller samt vilka rättigheter de har. I utredningen har 
bedömningen gjorts att det kommer att uppstå kostnadsökningar för staten, kommunerna och 
landstingen om förslagen genomförs. Kommunerna beräknas få ökade kostnader främst till följd 
av utökade arbetsuppgifter och ambitionshöjningar i lagstiftningen. 
 
Barnrättighetsutredningen som tillsattes i mars 2013, har i mars 2016 lämnat sitt betänkande 
Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). I betänkandet lämnas förslag på en lag om 
inkorporering1 av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) samt åtgärder 
som behöver vidtas vid en inkorporering, liksom ett antal författningsförslag. 
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

 
Den egna bostaden är platsen för såväl omvårdnad som sjukvård och en allt mer avancerad vård 
kommer ske i det egna hemmet då landstinget förändrar sin verksamhet. Hur detta kommer att 
påverka kommunen är ännu inte helt klart. 
 
Det finns ett stort behov av att utveckla ett boende för barn och behovet av korttids för barn har 
också ökat. Förutom att vara en ekonomisk utmaning som innebär mycket ökade kostnader så är 
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det också en utmaning att hitta lokaler som är lämpliga och personal med kompetens. Även inom 
boende för vuxna väntas fler servicebostäder behövas. 
 
Enligt bedömning av befolkningsutveckling beräknas att det behövs 52 platser i särskilt boende 
för äldre i Karlshamn fram till 2024. Med hänsyn tagen till dagens situation då mer än 40 
personer finns i kö till särskilt boende, kommer sannolikt ytterligare platser behövas i särskilt 
boende. Utvecklingen pekar på att man också förväntas bo längre på särskilda boende framöver 
till följd av god vård och omsorg.  
 
Personer med insatser enligt LSS väntas öka, de senaste åren har ökningen legat på ca 3 % 
årligen, vilket även beräknas fortgå kommande år. Ökningarna väntas främst ske inom 
insatserna personlig assistans, korttids för barn, daglig verksamhet och boendestöd samt 
bostad med särskild service för barn. 
 
 

Ekonomisk framtidsbedömning 
För 2016 är resultatet budgeterat till 14 mnkr. I dagsläget är prognosen plus 12 mnkr. Det blir 
svårt att nå det finansiella målet för 2016. Kommunen befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge de 
närmsta åren vilket innebär att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk balans. 
Kommunens intäkter är på en relativt hög nivå. Dessvärre har kommunen rent generellt även 
höga kostnader.  Samtidigt finns det ett stort investeringsbehov både inom kommunen men även 
i de kommunala bolagen och förbunden. 
 
De kommande åren kommer att bli en mycket stor ekonomisk utmaning. För att klara 
finansieringen under 2017 krävs att alla nämnder strikt håller sina budgetramar. Varje nämnd 
och styrelse ansvarar för att inom sitt ansvarsområde genomföra effektiviseringar och 
optimeringar. Det ställer också krav på att utveckla samarbete, samordning och samverkan 
mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag. Kommunfullmäktiges mål mäts med 
indikatorer. Indikatornivåerna är i de flesta fall oförändrade jämfört med 2016 års nivå. 
 
Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar utveckling 
handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och kostnaderna utifrån antalet invånare 
och åldersstruktur bidrar till detta. 
 
Genom Kompass Karlshamn, som KF beslutade om 2014-06-16, arbetar kommunen nu med 
styrning, uppföljning och kvalitet av verksamheten på ett resultatbaserat sätt. Tanken är att få 
ett tydligare medborgarperspektiv än tidigare.  

 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg  Anette Ericson 
Ekonomichef   Verksamhetscontroller 
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VÅRA RÄKENSKAPER PER 2016-08-31 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
I delårsrapporten per 2016-08-31 har använts samma redovisningsprinciper som i årsredo-
visning 2015.  
 
Kommunen följer den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från Sveriges 
kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
 
RKR 11.4 Exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som anläggningstillgång. 
 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Vi bedömer att över 
tiden blir effekten i stort samma som rekommendationen. 
  
Anslutningsavgifter, redovisas inte som intäkt i resultaträkningen utan som investeringsinkomst. 
 
RKR 13.2 Hyres och leasingavtal. Arbetet pågår med att skapa en mer överskådlig struktur över de avtal 
som finns i kommunen. 
 
RKR 22 Delårsrapport. Sammanställd redovisning saknas i årets delårsrapport men kommer att beaktas 
till 2017 års delårsrapport. 
 
Värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket begränsad omfattning 
och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. Inventering av förråd sker per 2016-12-31. 
 
Preliminära slutavräkningen för 2015 och 2016 periodiseras med 8/12 av beloppet i SKL prognosen 
2016-08-15. Prognoserna varierar över tiden och vi hänvisar därför till försiktighetsprincipen. Hela 
utfallet, enligt prognosen, finns med i kommunens helårsprognos över resultatet. Uppgift om slutligt 
skatteutfall kommer i november. 

 
RESULTATRÄKNING  
Resultaträkning periodiserad 
(mnkr) 

Periodiserad 
budget 66,7 % 

Utfall per 
2016-08-31 

Utfall per 
2015-08-31 

Verksamhetens intäkter                  Not 8 458 529 458 

Verksamhetens kostnader              Not 9 -1 573 -1 634 -1 522 

Avskrivningar                                      Not 1 -61 -61 -57 

Verksamhetens nettokostnad -1 176 -1 166 -1 121 

    

Skatteintäkter, statsbidrag mm  Not 10 1 165 1 176 1 095 

Finansiella intäkter                        Not 11 4 8 6 

Finansiella kostnader                    Not 11 -4 -3 -3 

Jämförelsestörande poster          Not 12 20 0 15 

Resultat före extraordinära poster 9 16 -8 

    

Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 

    

RESULTAT 9 16 -8 
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Kommentarer 
Totalt visar resultaträkningens periodiserade utfall överskott med 16 mnkr. Det är 7 mnkr 
bättre än periodiserad budget. Lägre skatteintäkter uppvägs av erhållet statsbidrag för flykting-
situationen. Högre utdelningar samt lägre upplåningsräntor bidrar till positivt finansnetto. 
Interna poster ingår i såväl budget som utfall. Budgeterad reavinst på 31 mnkr har inte periodi-
serats (försäljningsbeslut saknas). 
 

RESULTATRÄKNING helårsprognos (mnkr) Årsbudget 
2016 netto 

Årsprognos 
per 161231 

Verksamhetens intäkter                                                         Not 8 686 797 

Verksamhetens kostnader                                                     Not 9 -2 360 -2 475 

Avskrivningar                                                                            Not 1 -91 -91 

Verksamhetens nettokostnad -1 765 -1 769 

   

Skatteintäkter, statsbidrag mm                                           Not 10 1 748 1 746 

Finansiella intäkter                                                                 Not 11 6 8 

Finansiella kostnader                                                             Not 11 -6 -4 

Jämförelsestörande poster                                                   Not 12 31 31 

Resultat före extraordinära poster   

   

Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 

RESULTAT 14 12 

 
Totalt visar resultaträkningens helårsprognos ett överskott med 12 mnkr. Det är 2 mnkr sämre 
än budgeterat 14 mnkr. Nämnderna redovisar att budgeten totalt sett kommer att ge ett 
underskott med 4 mnkr. Utfallet för skatter/bidrag, inklusive det tillfälliga statsbidraget för 
flyktingsituationen, beräknas bli 2 mnkr sämre än budget. Högre utdelningar samt lägre 
upplåningsräntor bidrag till positivt finansnetto. Interna poster ingår i såväl budget som utfall. 
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KASSAFLÖDESANALYS (FOLLOW THE MONEY) 
Kassaflödesanalysen redovisar hur verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat lik-
vida medel. 
KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) 
periodiserad samt årsprognos och 
årsbudget  

Utfall 
2016-08-31 

Utfall 
 2015-08-31 

Årsprognos 
2016 

Årsbudget 
2016 

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster 16 -8 12 14 
Avskrivningar, not 1 61 57 91 91 
Reavinst 0 1   
Förändring avsättningar   -1 -1 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

77 50 102 104 

     
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

    

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

1 37 -6 -6 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder, 
not 6 

-33 -71 -8 -8 

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

-32 -34 -14 -14 

 

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

-56 -60 3 -92 

Avyttring/ minskning av materiella 
anläggningstillgångar, not 1 

0 0 0 0 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

0 0 0 0 

Avyttring/ minskning av finansiella 
anläggningstillgångar 

0 0 0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 

-56 -60 3 -92 

     

Finansieringsverksamhet     

Upptagna lån 0 25 0 0 
Långfristiga fordringar     
Amortering av låneskulder, not 5 -30 0 -140 -47 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 

-30 25 -140 -47 

     
Årets kassaflöde -41 -20 -49 -49 
     
Likvida medel vid årets början, not 2 124 105 124 124 
Likvida medel per – 08-31, not 2 83 85 75 75 
     

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -41 -20 -49 -49 
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BALANSRÄKNING  
 

TILLGÅNGAR (mnkr) 
 

INGÅENDE 
BALANS 

(2016-01-01) 

UTGÅENDE 
BALANS 

(2016-08-31) 

UTGÅENDE 
BALANS 

(2015-08-31) 
Anläggningstillgångar, Not 1    
- mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

1 153 1 112 1 101 

- maskiner och inventarier 124 104 101 
- årets investeringar  56 60 
Finansiella anläggningstillgångar 184 184 183 
Summa anläggningstillgångar 1 461 1 456 1 445 
    
Omsättningstillgångar, Not 2, 13    
Förråd mm 0 0 0 
Fordringar 134 133 77 
Kassa och bank 124 83 85 
Summa omsättningstillgångar 258 216 162 
    
Summa tillgångar 1 719 1 672 1 607 
 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER (mnkr) 

INGÅENDE 
BALANS 

(2016-01-01) 

UTGÅENDE 
BALANS 

(2016-08-31) 

UTGÅENDE 
BALANS 

(2015-08-31) 
Eget kapital, not 3 1 118 1 118 1 109 
Periodens resultat  16  
Summa eget kapital 1 118 1 134 1 109 
    
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser, Not 4 

9 9 6 

    
Skulder    
Långfristiga skulder, Not 5 243 213 242 
Kortfristiga skulder, Not 6, 13 349 316 250 
Summa avsättningar och skulder  601 538 498 
    
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 1 719 1 672 1 607 
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PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER (mnkr) 
(Not 7) 

INGÅENDE 
BALANS   

(2016-01-01) 

UTGÅENDE 
BALANS  

(2016-08-31) 

UTGÅENDE 
BALANS  

(2015-08-31) 
Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte har 
tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 

722 706 736 

    
Övriga ansvarsförbindelser    
Borgens- och övriga 
ansvarsförbindelser 

1 500 1 562 1 435 

    
Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

2 222 2 268 2 171 

 
 
 
Noter  
 

Not 1 Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har minskat med 5 mnkr från årsskiftet. Här ingår hittills under året 
gjorda nettoinvesteringar med 56 mnkr minus avskrivningar på 61 mnkr. De finansiella 
tillgångarna är oförändrade och uppgår till 184 mnkr. 

 
Not 2  Omsättningstillgångar   

Kommunens kassalikviditet (kassa och bank) uppgår 2016-08-31 till 83 mnkr. Fordringarna 
har minskat från 134 mnkr vid årets början till 133 mnkr per 2016-08-31. 
 

Not 3  Eget Kapital 
                       Det egna kapitalet har justerats med 16 mnkr motsvarande resultatet enligt 

resultaträkningen per 2016-08-31. Det prognosticerade helårsresultatet är 12 mnkr. 
 

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

 
Not 5               Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna uppgår till 213 mnkr per 2016-08-31. Under året har amortering 
skett med 30 mnkr. Återupplåning har gjorts med 53 mnkr. Budgeterad upplåning uppgår 
för år 2016 till 0 mnkr. Låneskulden budgeterades 150907 till 168 mnkr och amortering till 
54 mnkr.  
 

Not 6               Kortfristiga skulder 
De kortfristiga skulderna har minskat med 33 mnkr, från 349 mnkr vid årets början till 316 
mnkr per 2016-08-31. 
 

Not 7               Panter och ansvarsförbindelser 
Intjänade pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  Per 2016-08-31 
uppgår ansvarsförbindelsen till 706 mnkr. Motsvarande belopp per helår 2016 beräknas bli 
697 mnkr. Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
Övriga ansvarsförbindelser avser främst borgensförbindelser hänförbara till moderbolag 
samt helägda dotterbolag (1 503 mnkr). Borgensteckningen har ökat med 174 mnkr från 
årsskiftet (1 500 mnkr) till 1 562 mnkr per 2016-08-31. 
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Åtagande Kommuninvest 
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom 

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

Samtliga 282 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 

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

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 

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

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

dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

 

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

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213  kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 647 529 294 kronor och andelen av de 

totala tillgångarna uppgick till 1 627 765 707 kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala 

förpliktelser och tillgångar är 0,47 %. 
 

 
Not 8              Verksamhetens intäkter  

Periodens intäkter och helårsprognosen är väsentligt högre, vilket till övervägande del beror 
på ökade erhållna bidrag från Skolverket och Socialstyrelsen samt periodiserade bidrag från 
Migrationsverket med nästan 50 mnkr.  
 
 

Not 9             Verksamhetens kostnader 
Periodens kostnader och helårsprognosen visar samma utveckling som intäkterna. Ökade 
personalkostnader till följd av fler arbetade timmar första halvåret (ca 100 årsabetare). Även 
kostnader för köp av verksamhet där bl a institutionsplaceringar, försörjningsstöd ingår. 
 
 

Not 10            Skatter och bidrag 
Enligt SKL:s senaste skatteprognos för 2016 beräknas skatteintäkterna minska med 13 
mnkr. Samtidigt kommer endast 26 mnkr av det tillfälliga bidraget för flyktingsituationen på 
37 mnkr att användas, vilket innebär en resultatpåverkan med plus 11 mnkr. 
 
 

Not 11            Finansiella intäkter och kostnader 
Kommuninvests bevis på insatskapital per 2016-06-31 anger värdet till 19 mnkr. Vi har 
under 2016 nått nivån insatsskyldighet 50 %. Utdelning har under året därför erhållits med 
1,2 mnkr. Karlshamns kommun har tidigare år följt rekommendationerna från Rådet för 
Kommunal redovisning (RKR) som har yttrat sig över Kommuninvests återbäringsmodell 
samt SKLs rekommendation, som framgår av cirkulär 12:74 (2012-12-20).  
 
Utöver ovanstående har övriga utdelningar erhållits med 2 mnkr och borgensavgifter med 
drygt 4 mnkr som också ingår i periodens finansiella intäkter. 
 
Fortsatt gynnsamt ränteläge och minskad låneskuld påverkar räntekostnaden positivt. 
 
 

Not 12            Jämförelsestörande post 
Totalt uppgår helårsprognosen för jämförelsestörande poster till 31 mnkr som en följd av 
försäljning av anläggningstillgångar. 
Reavinst 0,4 mnkr (redan bokförd), budgeterad reavinst 31 mnkr (inte periodiserad). 
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Not 13            Periodiseringar 

Periodiseringar har gjorts med netto -30 mnkr i delårsrapporten. 
 

Periodiseringar utanför Economa  
Verksamhetens intäkter 54 mnkr 
Verksamhetens kostnader -77 mnkr 
Avskrivningar       0 mnkr 
Verksamhetens nettokostnad -23 mnkr 
  
Skatteintäkter -7 mnkr 
Finansiella intäkter 0 mnkr 
Finansiella kostnader 0 mnkr 
Jämförelsestörande post 0 mnkr 
Totalt    -30 mnkr 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-10-07 Dnr: 2016/3342 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Revisorernas Granskning av delårsrapport 2016 med Utlåtande avseende 
delårsrapport 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga granskningsrapporten till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med Reglemente för revisorerna och revisorernas överenskommelse med 
kommunfullmäktiges presidium överlämnar revisorerna Granskning av delårsrapport 
2016 med Utlåtande avseende delårsrapport 2016 daterad 2016-10-07. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Revisorernas Granskning av delårsrapport 2016 med Utlåtande avseende 
delårsrapport 2016.  

 
Bilagor 
1 Utlåtande avseende granskning av delårsrapport 2016 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektören 
Förvaltningscheferna 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, 153, framgår att den 
finansiella verksamheten skall avrapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april 
och augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Finansrapport 160831 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-09-28 Dnr: 2016/1976 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-10-04 190 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Finansrapport per 2016-08-31 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, 153, framgår att den 
finansiella verksamheten skall avrapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april 
och augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Finansrapport 160831 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg  
Ekonomichef  
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FINANSRAPPORT 20160831

Låne nr
Långivare/
ändamål Kapitalskuld

Ränta 
20160831

Årssnitt VA 
ränta Amorterat Betald ränta

Återstår att 
betala Helårs prognos Tecknat/ Förfaller

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

B23419 Kommuninvest

463 Ers lån 456 30 000 000 0,15% 45 000 rörlig 0 22 500 11 250 33 750 Löpande fr 2009-10-08

465 0 2,88% 0 bunden 30 000 000 213 600 0 213 600 Konv 2016-02-21, ersätter lån 452
466 Nyupplån. investeringar 70 000 000 2,89% 2 023 000 bunden 1 022 739 1 000 261 2 023 000 Konv 2020-06-11, nyupplåning juni 2013
469 Nyupplån investeringar 25 000 000 0,18% 45 250 rörlig 0 -260 12 000 11 740 Konv 2016-04-29 3 mån Stibor. Fr 2015-04-28
470 Ers lån 464,436 28 000 000 0,09% 24 080 rörlig -15 375 10 000 -5 375 Konv 2016-05-12. Fr 2015-05-12

2 415 454 1 424 261 3 839 715

SUMMA Helårsberäknade lån 213 000 000 30 000 000

Helår prognos 3 839 715
Betalt 2 415 454
Periodiserat 8/12 2 560 233

Genomsnittsränta 1,80%

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

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

2 019 30 000 000 0,12317698

TOTAL LÅNESKULD 213 000 000 2020 70 000 000 0,328638498
varav bundna lån 130 000 000 löpande* 30 000 000 0,14084507
andel bundna lån 61%
Amortering enl plan 0
Amortering utöver plan 30 000 000 SUMMA 213 000 000 1
Genomsnittlig låneränta: 1,80%

Årsamortering enl plan 2016= 0 kronor

LIKVIDITET
Banktillgodohavande 31/8 78 538 997
Utnyttjad kreditlimit 0

PLACERINGAR
KPA-Likviditetsreservfond 0

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

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

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta nämndernas resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för augusti 2016 till 
protokollet 
 
att uppmana socialnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i 
balans per den 31 december 2016.  
 
att konstatera att gymnasienämnden beslutat om att vidta åtgärder för att få en budget i 
balans. 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att fastställa kommunstyrelsens resultatrapport för augusti 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin 
verksamhet efter mars, efter augusti och i samband med bokslut. 
I resultatrapport för augusti 2016 ska redovisning ske av: 

 Analys och utveckling över nämndernas arbete med KF inriktningsmål 
 Utmaningarna nämnder står inför 
 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att hålla 

budgetram 
 Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer 
 Uppföljning av intern kontroll 

 
Resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för nämnderna föreligger där 
ovanstående punkter redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bilaga 1 Sammanställning Intern kontroll 2016 
2 BN Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2016 
3 BUS Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2016 
4 Festival Delårs- resultatrapport per 1608 Bilaga 2 § 28 
5 FN Resultatrapport augusti 2016 
6 GN Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2016 
7 KN Resultatrapport januari - augusti 2016 
8 KS Resultatrapport augusti 2016 
9 ON delårsbokslutResultatrapport augusti 2016 
10 SocN delårsbokslutresultatrapport aug 16 
11 TN Resultatrapport augusti 2016 
12 VA ekonomisk uppföljning  160831 
13 VA resultatrapport augusti 2016 
14 Överförmyndarnämnden resultatrapport 160831 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Avdelningschefer KLF 
Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Förvaltningschefer 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-09-28 Dnr: 2016/1653 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-10-04 191 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Nämndernas resultatrapporter augusti och uppföljning av intern kontroll 
 

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

 Analys och utveckling över nämndernas arbete med KF inriktningsmål 
 Utmaningarna nämnder står inför 
 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att hålla 

budgetram 
 Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer 
 Uppföljning av intern kontroll 

 
Resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för nämnderna föreligger där 
ovanstående punkter redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bilaga 1 Sammanställning Intern kontroll 2016 
2 BN Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2016 
3 BUS Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2016 
4 Festival Delårs- resultatrapport per 1608 Bilaga 2 § 28 
5 FN Resultatrapport augusti 2016 
6 GN Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2016 
7 KN Resultatrapport januari - augusti 2016 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-09-28 Dnr: 2016/1653 

 
 
8 KS Resultatrapport augusti 2016 
9 ON delårsbokslutResultatrapport augusti 2016 
10 SocN delårsbokslutresultatrapport aug 16 
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Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Förvaltningschefer 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg Anette Ericson 
Ekonomichef Ekonom 
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  2016-09-22   Bilaga 1 Intern kontroll 

 

Sammanställning  av nämndernas arbete med den interna kontrollen 

tom augusti 2016 
Nämndernas organisation av och planer för den interna kontrollen  

Kommunstyrelsen  

Under 2016 är följande kontrollområden förvaltningsgemensamma och fastställda av 

kommunstyrelsen: 

 Återlämning av datorer och telefoner samt avslut av abonnemang. Säkerställa att 

telefoner, datorer och abonnemang återlämnas och avslutas när medarbetare slutar eller 

när telefoner/ datorer är förbrukade och inte längre används i tjänsten. 

 Personliga utlägg. Säkerställa att personliga utlägg sker enligt rutiner som kommer att 

tas fram under våren 2016. 

 Säkerställa lönekostnader och arvoden. Säkerställa att lönekostnader och arvoden är rätt 

konterade och utbetalda löpande under året genom att använda utanordningslistan. 

 
Samtliga kontrollmoment redovisas i bokslutet. 

Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) 

Nämnden har fastställt ett nämndspecifikt kontrollområde för 2016, att skolplaceringar gällande 

mottagande sker på lika villkor i de kommunala grundskolorna.  

Intern kontroll pågår. Utfall och eventuella åtgärder redovisas i samband med årsbokslutet. 

Gymnasienämnden 

Gymnasienämnden har i verksamhetsplan för 2016 fastställt följande nämndspecifika 

kontrollområden/kontrollmoment: 

 Förlängning av gymnasieutbildning. Beslut om att undervisningen på nationellt program 

för elev får fördelas över längre tid än tre år i enlighet med nämndens 

delegationsordning. 

 Utbildningsinformation. Saklig, allsidig och utförarneutral information till sökande till 

gymnasieskolan. 

 
Intern kontroll pågår. Utfall och eventuella åtgärder redovisas i samband med årsbokslutet. 
 

Kulturnämnden 

Nämnden har fastställt ett nämndspecifikt kontrollområde för 2016, rutiner kring hot och våld. 

Intern kontroll pågår. Utfall och eventuella åtgärder redovisas i samband med årsbokslutet. 
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Omsorgsnämnd  

Planer för den interna kontrollen har fastställts i nämnden och rör rutiner för introduktion, 

rehabilitering, dokumentation, privata medel, händelserapportering, genomförandeplan, 

tematräffs/veckomöten och kvalitetsregistrering.  

Kontrollmomenten utförs under hösten och utfall och åtgärder redovisas i samband med bokslut 

2016. 

Socialnämnd 

Planer för den interna kontrollen har fastställts i nämnden och rör rutiner för introduktion, 

rehabilitering, dokumentation, privata medel, händelserapportering, genomförandeplan, och 

tematräffs/veckomöten.  

Kontrollmomenten utförs under hösten och utfall och åtgärder redovisas i samband med bokslut 

2016. 

Tekniska nämnden 

Plan för den interna kontrollen har fastställts med sju verksamhetsspecifika kontrollområden 

som rör avdrag för privata mobilsamtal, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, matsvinn, 

fastighetsunderhåll, gatuunderhåll och dricksvattenkvalitet.  

Kontrollområdet avdrag för privata mobilsamtal är genomförd per den 31/8. Och redovisas i 

bilaga Övriga sex kontrollmoment redovisas i bokslutet. 

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden har i sin kontrollplan angivit tre verksamhetsspecifika kontrollområden, avdrag 

för privata mobilsamtal, arbetsmiljö och sjukfrånvaro.  Arbetsmiljö och sjukfrånvaro kommer att 

redovisas i samband med bokslutet.  

Kontrollområdet avdrag för privata mobilsamtal är genomförd per den 31/8 och redovisas i 

bilaga. 

Byggnadsnämnden 

Planer för den interna kontrollen har fastställts i nämnden och rör rutiner för arbetsmiljö, 

avdrag för privata mobilsamtal, rättssäker myndighetsutövning, beslut i nämnden enligt 

regelverken, på ett säkert sätt hantera situationer som upplevs som hotfulla och förbättring och 

effektivisering av kontakten med externa och interna parter såsom förvaltningar, avdelningar och 

andra myndigheter. 

De fem sista kontrollområdena är redovisade per den 31/8 och redovisas i bilaga. 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Nämnd: 
Byggnadsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Jan Bremberg 

Förvaltningschef: 
Daniel Wäppling 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1  Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
o Upprättar detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara och 

ändamålsenliga livsmiljöer för alla, med hjälp av Översiktsplanens ledord för ett 
hållbart Karlshamn. 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
o Upprättar detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara och 

ändamålsenliga livsmiljöer för alla, med hjälp av Översiktsplanens ledord för ett 
hållbart Karlshamn. 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
o Genom att publicera relevant information för kommuninvånarna ges dessa, utifrån 

sina förutsättningar, lika möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i 
samhällsbyggnadsprocesser. 

o Förbättrad information kring detaljplaner, konsekvenser av avvikelser från 
detaljplaner och annan information till sökanden, kommer att medföra en ökad 
förståelse för handläggningstiden samt mer kompletta ansökningar. 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
o Har en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner initierade av privata 

aktörer som överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen. 
Projekt prioriteras utifrån övergripande samhällsintressen så att tillväxt och 
entreprenörskap gynnas. 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Byggnadsnämnden: 

o Samarbeten och utbyten med högskolan prioriteras. Kontinuerliga kontakter med BTH 
studenter (institution för Fysisk planering) berikar oss med nya idéer och underlättar 
framtida rekryteringar då vi samtidigt marknadsför oss som en framtida arbetsplats.  

o Personalen ges möjlighet till utveckling och ny kunskap genom fortbildning och 
studieresor. 
Förvaltningsgemensamt: 

o Arbetat med att öka grundbemanningen istället för att ta in timavlönade vid vikariat. 
o Verksamhetens behov styr utvecklingen av heltidstjänster men prövas alltid vid 

personal- och verksamhetsförändringar. 
o Medverkat vid arbetsmarknadskvällar och mässor. 
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

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

Utmaning 1. 
Att leva upp till aktuella 
tidplaner 

Så hanterar vi utmaningen: 
Upprätta ramavtal avseende lantmäteritjänster för att 
påskynda detaljplaneärenden. 
 
Samordna på bättre sätt nämndernas sammanträdestider för 
att förkorta interna ledtider. 

 

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

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

 

Nämndens framgångar  
Verksamhetens systematiska arbete med den nyligen antagna översiktsplanen Karlshamn 
2030 har fått uppmärksamhet både inom och utanför landet vilket bidragit till att sprida en 
positiv bild av Karlshamns kommun. 

 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Byggnadsnämndens verksamhet upplever fortfarande högre arbetsbelastning till följd av ökat 
byggande både vad gäller privatbostäder, temporära skolor (paviljonger) mm.  
 
Nytt för i år är att det inte längre enbart handlar om Karlshamns tätort utan omfattar även 
Mörrum, Svängsta och Asarum. Det är därför viktigt att även i fortsättningen kunna erbjuda en 
flexibel organisation som kan klara av att snabbt anpassa sig i samband med oförutsedda 
händelser. Samplanering med relevanta kommunala och privata aktörer är därför en 
grundförutsättning för att kunna lösa framtida bostadsbehov. 
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3. Ekonomisk analys och prognos 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
 
Driftbudget 
För perioden januari – augusti 2016 redovisar byggnadsnämnden en positiv avvikelse på 396 
tkr och vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse på 200 tkr. Negativ avvikelse på 
övriga kostnader kompenseras av positiv avvikelse på intäkter och personalkostnader. 
 
Personalbudget 
Utfallet per 31 augusti visar på en positiv avvikelse på 553 tkr, vilken till stor del beror på att 
uppdatering av gamla detaljplaner till största del har gjort av konsult och därför inte belastar 
personalbudgeten. Vidare har en bygglovsarkitekt har varit tjänstledig i början av året och en 
tjänst har varit vakant över sommaren. 
 
Helårsprognosen beräknas visa en positiv avvikelse på 800 tkr, då två personer kommer vara 
föräldralediga under årets sista månader. 
 
Investeringsbudget 
Under januari – augusti har 11 tkr av de totala 150 tkr förbrukats. Dock beräknas 
helårsavvikelsen till 0 då investeringar kommer att göras under hösten. 
 
Se även bilaga 1 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
 
Då byggnadsnämnden har en budget i balans behövs inga direkta justeringar göras. Dock 
kommer budgeten följas upp löpande under hösten för att upptäcka eventuella avvikelser som 
kan komma att kräva anpassningar. En kritisk faktor för byggnadsnämndens verksamhet är att 
ha en kontinuerlig personalförsörjning för att säkra intäktsflödet. 

 

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur för ett 
växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö 
 

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

Indikator:  
 Planprogramarbetet Stationsstaden i uppstartsskede (inväntar förstudiens & 

relevanta konsulters slutsatser) 
 Planprogram Janneberg (inväntar KS beställning, försenad pga. försenad förstudie till 

följd av handläggarbyte på ATU) 
 Strategiskt program för Hällaryd: avslutat del 1 – förarbete (utfört av studenter). 

Arbetet fortsätter under hösten 
 Interkommunal havsplan: arbetet påbörjat. KSAU styrgrupp 
 Flera privata detaljplaner pågår eller är i uppstartsskede 
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Prioriterade insatser och insatsområden 

 Säkra kontinuerlig personalförsörjning & utveckla mellankommunala samarbeten 
 Utveckla medborgardialog och samplanering internt i syfte att minska antal 

överklaganden 
 Klara kommande effektiviseringar med minst bibehållen kvalité 

 

 
Förvaltningsgemensamma 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi (KF 5:3) 

 

Nämndsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi 

Indikator:  
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) – Indikatorsnivå: Minst 95 % 

 Utfallet går inte att mäta pga. problem med uppföljningssystemet Inyett. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Installation av inköpssystem Proceedo pågår. 

 

 

1. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016-08-31 

 
Se bilaga 2. 
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Delårsrapport/Resultatrapport    
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Nämnd: 
Barn, ungdom och skola (BUS) 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Tobias Folkesson 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson 

 

1. Sammanfattning 
 

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

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
 
Resultatet på de huvudmannaenkäter som genomförs i verksamheterna visar överlag på god 
kvalitet i BUS-nämndens verksamheter. 
 
Satsningen på Läslyftet fortsätter. Utbildning är viktiga beståndsdelar i arbetet med att öka 
måluppfyllelsen och utveckla inkluderande arbetsformer i undervisningen. 
 
Europeiska socialfonden har beviljat medel för kompetenshöjande insatser riktade mot alla 
personal kring integration/inkludering (PIK). 
 
Snabba demografiska förändringar gör att behovet att utveckla metoder för långsiktig 
prognostisering och planering ökar. En lokalöversyn är gjord med hjälpa av externa konsulter. 
Resultatet presenteras i september 2016. 

 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Inga nämndsmål finns kopplade mot detta inriktningsmål. 

 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Inom verksamheterna pågår utvecklingsarbete kring de prioriterade utvecklingsområdena, 
resultatanalys och likvärdighet och inkludering; bland i form av intern basutbildning kring 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kompetenshöjande insatser kring normkritik 
och mångfald.  
 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Inga nämndsmål finns kopplade mot detta inriktningsmål. 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
BUS-nämndens verksamheter har svårigheter att nå upp till skärpta lagkrav om 
lärarbehörighet och legitimation i grundskola, svårighet att rekrytera behöriga förskollärare 
och lärare och svårighet att lösa vikariebehov i förskola, grundskola och fritidshem. Därför 
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prövas nya modeller, bland annat för kvalitetssäkrad personalplanering (KPP). 
 
I grundskola och förskola konstaterar Skolinspektionen våren 2016 att det systematiska 
kvalitetsarbetet (genom Kompass Karlshamn), följer författningarnas krav på utveckling av 
utbildningen.  
 

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

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

Utmaning 1. 
Personal- och 
kompetensförsörjning  
 

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

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

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

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

● Framtagning av plan för kompetensutveckling (BUS) 
och kompetensförsörjning (kommunledning). 

● Uppföljning och analys av behörighetssituationen i 
samtliga skolämnen. Pågående och kontinuerlig. 

● Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) testas som 
modell för bemanning vid t ex sjukfrånvaro inom 
förskola och skola. 

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

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

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

 

Utmaning 2. 
Olikheter och komplexitet i 
barn- och elevgrupper 
 

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

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

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

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

●  Genom stöd av SPSM bedrivs metodutveckling kring 
”utvecklingsdialog”. 

● Utökning av förberedelseklasser för nyanlända. 
● Den strategiska elevhälsan fortsätter sitt arbete. 
● HBTQ certifiering av elevhälsopersonal. 
● Deltagande i Skolverkets utbildning för rektorer och 

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

● Planering av kompetenshöjande insatser kring 
normkritiska förhållningssätt och mångfald. 

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

gällande fördelning av resurser för 
asylsökande/nyanlända. Pågående. 

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

 

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

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

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

 En lokalöversyn är gjord med hjälpa av externa 
konsulter. Resultatet presenteras i september 2016. 

 Utveckla metoder för långsiktig prognostisering och 
planering. 

 

 

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

Genomförd huvudmannaenkät (barn i förskolan) visar på god kvalitet i förskolan. 
Kompetensförsörjningsfrågan är lyft i chefsgrupperna och ett arbete pågår såväl på 
övergripande nivå som på nämndsnivå, kring kompetensutvecklingsplan och budget kopplad 
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till denna. 
 
Huvudmannen har fått beslut och erhållit medel från ESF (Europeiska Socialfonden) för att 
arbeta med kompetenshöjande insatser kring integration/inkludering. 
 
Förändrade chefsuppdrag och förändrad organisation i förskolan. 
 
Kvalitetssäkrad personalplanering inom förskola och skola – KPP. 
 
Skolinspektionens granskning visar generellt på en genomgående god kvalitet i de granskade 
verksamheterna. Ett intensivt arbete bedrivs för att komma tillrätta med de förelägganden 
som fanns. 

 

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

 

Utbildningsförvaltningen står inför ett antal utmaningar som har varierande 
påverkanseffekter ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. 
 
De aspekter som särskilt betonas handlar bland annat om: 
 
Personalförsörjning: Utbildningsförvaltningen ser stora utmaningar när det gäller 
personalförsörjning på såväl kort som lång sikt.  Det handlar om att kunna rekrytera 
legitimerade förskollärare och lärare samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god 
arbetsmiljö, attraktiva uppdrag och utvecklingsmöjligheter för den enskilde. I förskolan 
är vikarieanskaffningen ett stort dilemma. En framgångsfaktor för kommunen är att 
bibehålla kompetenta medarbetare, att arbeta med det kollegiala lärandet och att möta 
nya utmaningar och behov när det gäller kompetensförsörjning.  
 
Demografiska utmaningar: Barn- och ungdomskullarna varierar kraftigt från år till år. 
Detta betyder att det är svårt att planera verksamheten och ha flexibilitet gällande 
lokaler, personalbehov mm. 
 
Nyanlända: Gruppen nyanlända ställer stora krav på samtliga verksamheter inom 
utbildningsförvaltningen. Det handlar t ex om organisation, modersmålsundervisning, 
studiehandledning, inkludering i klasser och elevhälsoarbete. Resursdimensionering 
efter gruppers behov och komplexa sammansättning är nödvändig. 
 
Statliga satsningar: De statliga satsningar som görs, står ibland inte i relation till det 
utvecklingsarbete som det systematiska kvalitetsarbetet visar att förvaltningen/ 
enheterna behöver. Att samordna och ha en stringens mellan kommunala prioriteringar 
och statliga satsningar är en utmaning. 
 
Ökande behov av anpassningar och särskilt stöd. Alltfler barn har behov av extra 
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anpassningar och särskilt stöd. Att organisationen inte riktigt är dimensionerad för att 
klara detta, märks bland annat genom att många lärare ger uttryck för en alltför stor 
arbetsbörda och hög stressnivå. En förändrad lagstiftning kring särskolans målgrupp 
utgör också en dimension i detta. Innan 2010 års skollag trädde i kraft kunde elever 
med autism eller autismliknande tillstånd tas emot i grundsärskolan. Elever med 
autism eller autismliknande tillstånd tillhör nu målgruppen endast om de också har en 
utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom. Denna lagändring har föranlett nya villkor och ett ökat kompetensbehov i 
grundskolan. 
 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 Helårsbudget 

2016 
Utfall Perioden Prognos helår Prognosavvikelse 

helår 
Intäkter 51 951 47 902 66 629 14 678 

     
Personalkostnader -391 533 -250 103 -403 822 -12 289 

Övriga kostnader -210 551 -139 544 -210 884 -333 

Bruttokostnader -602 084 -389 647 -614 706 -12 622 

     
Nettokostnader -654 035 -437 549 -681 335 2 056 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

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

Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas 
 

 

Nämndsmål: 
Alla barn och unga lär sig och utvecklas så 
långt som möjligt i förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem. 
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Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 

 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola (KF) 
Indikatorsnivå: fastställs under 2016 
Utfall: 93% (2015 års värde; mätning har ej gjorts 2016) 
Kommentar: Oklart om målet kommer att nås. 
 
Andel behöriga elever till något nationellt program i gymnasieskolan (KF) 
Indikatorsnivå: Minst 90% (KF), 100% (BUS) 
Utfall för 2016: Redovisas i samband med årsbokslutet. 
Kommentar: Det föreligger risk för att andelen behöriga till något nationellt program i 
gymnasieskolan inte når upp till nämndens mål. 
Arbetet med framtagande, kvalitetssäkring och analys av resultatdata i grundskolan är 
under utarbetande. Ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete kring IT-stöd för 
resultatanalys (Qlikview) har påbörjats.  
 
Skillnad mellan kvinnor och män av andel behöriga elever till något nationellt 
program på gymnasiet (KF) 
Indikatorsnivå: Lägre än 10 procentenheter minskning (KF) 
Utfall för 2016: Redovisas i samband med årsbokslutet. 
Kommentar: Arbetet med framtagande, kvalitetssäkring och analys av resultatdata i 
grundskolan är under utarbetande. Ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete 
kring IT-stöd för resultatanalys (Qlikview) har påbörjats.  
 
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans åk 9 – skillnad flickor och pojkar 
Indikatorsnivå: Mindre skillnad än föregående år (+39,1) 
Utfall för 2016: Redovisas i samband med årsbokslutet. 
Kommentar: Samma som ovan.  
 
Enkätsvar, grundskolans åk 5 och 8: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att 
lära mig mer 
Indikatorsnivå: Högre värde än föregående år (Åk 5: 81%, åk 8: 46%) 
Utfall för 2016: Åk 5: 77%, åk 8: 58% 
 
Kommentar: Målet är delvis nått. 
 

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

 
Gemensam rättning och analys av nationella prov genomförs under våren 2016 för både de 
nationella proven i åk 6 och åk 9 gällande svenska, engelska och matematik. 
 
Genomförda analyser visar elevernas styrkor och vad som behöver utvecklas i de olika 
delproven. Denna analys ligger till grund för fortsatt utveckling inom ämnena. 
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 Deltagande i läslyftet. 
 Utbildning kring barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). 
 Uppföljning av fortbildning normkritiskt förhållningssätt. 

 
 

 
 
 

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

 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 

5. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016-08-31 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Kommitté: Festivalkommitté 
 

Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
 

Kommittéordförande: Suzanne Svensson 
 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

 

1. Sammanfattning 
 

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

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Genom att vara en aktiv kommun som anordnar olika typer av evenemang. 

 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Se till att de olika evenemangen tilltalar alla invånare i alla åldrar. 

 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Vad gäller Östersjöfestivalen har alla möjligheten till att kunna bidra och delta i de olika 
aktiviteterna. 

 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Genom att i Östersjöfestivalen vara delaktiga och skapa nya aktiviteter kan detta leda till 
framtida tillväxt. 

 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Genom att anamma de olika förslag som inkommer känner sig Östersjöfestivalen delaktig och 
innovativ till att skapa och ge möjlighet för framtida ”projekt” t ex skatens utveckling i 
Karlshamn. 
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1.2 Kommitténs utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

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

 

Utmaning 1. 
Programinnehåll 

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

Genomförde en Östersjöfestival som firade 50 år med ett brett 
och uppskattat programutbud som tilltalade många. 

 

Utmaning 2. 
Väder och konjunkturläge 

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

Vädret var för varmt på dagtid för att locka den stora 
besöksmängden. Kvällstid och nattetid var emellertid 
välbesökta. 

 

Utmaning 3. 
Onsdagskonserten 

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

Konserten blev en välbesökt och en bra 50-årsjubileums punkt 
med låg entré, dock stördes den av en brand i ett ställverk i 
rådhuset. 

 

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

Det bestämda programmet genomfördes och gjorde att det blev en lyckad, välbesökt och 
uppskattad festival. I samband med konsertens entré införde vi betalning med swish som 
uppskattades mycket av våra betalande besökare och även av våra entrévärdar. 

 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Kommittén analyserar kortfattat viktiga omvärldsfaktorer som påverkat och förväntas påverka kommitténs 
verksamhetsområden.  

Framtiden för Östersjöfestivalen blir mer och mer konkurrensutsatt med tanke på fler och 
större evenemang i närområdet dessutom förväntas en viss förändring med tanke på 
organisationsförändringar eftersom organisationen förändras inför 2017 med personalskiften.  
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3. analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Kommittén kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2016-08-31 samt prognos för helår 2016.  

Prognosen pekar på ett underskott med ca 300 tkr. Detta kan härledas till vaktkostnader som 
blev framtvingade pga polisbrist i ett sent skede inför v 29. Ny upphandling på ljud, ljus och 
scen samt programtidning som medförde en fördyrning samt dubbla löne- och 
driftskostnader för evenemangssamordnare då efterträdaren tillträdde 1 juli. Det finns även 
några fordringar som är osäkra i dagsläget. 
 

 

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

Då Östersjöfestivalen redan är genomförd och ovanstående prognos ej kan påverkas finns inga 
åtgärder att vidta. 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Nämnd: Fritidsnämnden 
 

Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Andreas Saleskog 
 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1  Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Nämndmål: Kommuninvånarna känner sig trygga i nämndens parker och anläggningar. 

 Parkenheten har regelbundet genomförda säkerhetskontroller veckovis, samt en årlig 
besiktning, av de lekplatser som förvaltas inom fritidsnämndens område. 

 För att få ökat samarbete kring simskolorna har fritidsenheten dialogmöten med 
simklubben. 

 Simskola för nyanlända och vuxna pågår. 
 
Nämndmål: Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av 
aktiviteter och upplevelser inom fritidsnämndens område 

 Parkenheten informerar om sin verksamhet på kommunens hemsida, och då även 
facebook och twitter, samt annonsering i tidningen. Bilder läggs ut på enhetens 
instagramkonto, karlshamnkommun_park. 

 Barn och personal från Tuvans förskola har varit med och gett önskemål inför 
ombyggnaden av Lindegårdens lekplats i Mörrum. 

 Anordnad tipsrunda för äldre och yngre vid invigningen av Stenbackaslingan. 
 Fritidsenheten är samarbetspartner i skateläger v 29. 
 Våra skärgårdsanläggningar är välskötta och väl underhållna 

 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Nämndmål: Fritidsnämnden bidrar till att det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga 
boendemiljöer för alla. 

 Våra parker, lekplatser, badplatser och friluftsområden är välskötta och väl 
underhållna. 

 Ny kickbikebana och skatehall är färdigställda och tagna i drift.  
 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Nämndmål: Fritidsnämndens verksamhet bidrar till att kommuninvånarna ges lika möjligheter 
och rättigheter i samhället 

 Fritidsenheten stöttar föreningarna i deras integrationsarbete som representant i 
beredningsgruppen för integrationsprojekt. 
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 Samarbetsavtal är tecknat med SISU för att förbättra förutsättningarna för ungdomar 

att delta aktivt i idrotts- och föreningslivet. 
 Framtidsforum utvecklas i samarbete med SISU. 

 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare. 

Hur vi arbetar med prioriterade insatser/aktiviteter 

· Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl a arbeta för ett minskat antal 

timavlönade och arbeta med kvalitetssäkrad personalplanering- Öka grundbemanningen 

istället för att ta in timavlönade vid vikariat. 

· Genomföra insatser med syfte att öka andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst i 

förhållande till deltidstjänst- Verksamhetens behov styr utvecklingen av heltidstjänster 

men prövas alltid vid personal- och verksamhetsförändringar. 

· Vidareutveckla kommunikationen externt och internt avseende kommunen som en 

attraktiv arbetsgivare- Medverka vid A-kvällar och mässor. 

 

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

 
Nämndens mål om att ta fram skötsel- och underhållsnivåer inom parkenheten kommer inte 
att kunna utföras 2016, då det efter analys visat sig vara ett omfattande och tidskrävande 
arbete som dessutom kräver en betydande ekonomisk insats. Arbetet är påbörjat och 
förväntas vara klar hösten 2017- våren 2018. 
 
Sammantaget bedöms nämnden uppnå ett överskott vid årets slut vilket har sin grund i 
framförallt i effektiviseringsåtgärder under 2015 och rationaliseringar inom organisationen 
under 2016.  
 
Med beaktande av det underlag som finns kommer nämndens verksamhet att positivt bidra 
till måluppfyllelse inom KF:s och nämndens egna prioriterade målområden. 
 
 
Utmaning 1. 
Helhetssyn gällande 
föreningsbidrag 

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

Utmaning 2. 
Kompetensförsörjning/attraktiv 
arbetsgivare 

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

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

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

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet styrs politiskt av byggnadsnämnden, 
fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Utöver detta har kommunens övriga 
nämnder med något undantag ett beställarförhållande gentemot förvaltningen och styr i den 
rollen ambitionsnivå och kvalitet inom serviceverksamheterna. 
 
Föreningslivet kommer även framöver att vara en viktig del av en orts attraktionskraft och en 
aktör för att aktivera och engagera både unga och äldre. Utmaningen är många gånger att 
rekrytera ledare och andra som behövs för att driva en bra verksamhet. Utöver detta krävs 
sammanhang och anläggningar där verksamheten kan bedrivas och där har kommunen en 
viktig roll även framöver. 
 
Utvecklingen mot att fördela offentligt stöd till föreningar enligt modeller där man i större grad 
tar hänsyn till alla typer av mångfald kommer att fortsätta. I takt med att det blir svårare att få 
ideella krafter att ställa upp ökar kraven på offentligt stöd för att kunna driva 
föreningsverksamheter vidare vilket kan vara svårt i en i övrigt ansträngd kommunal ekonomi. 
 
Bra evenemang, tillgång till anläggningar för friskvård och motion samt ytor för rekreation 
sätter många högt i värdering av hur attraktiv en boendeort är. Karlshamn har allt detta och 
därtill en skärgård som kan fungera som andningshål för människor långt utanför kommunens 
gränser. Fritidsnämndens verksamheter bidrar till att utveckla alla dessa områden på längre 
sikt. 
 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsverige kommer enl. SKL:s prognoser att utvecklas 
negativt de närmaste åren samtidigt som behov och krav ökar. Detta gör att resurser behöver 
frigöras genom att arbeta smartare och mer effektivt i alla verksamheter. Det kan innebära nya 
tekniska lösningar, arbetsmetoder och organisationsmodeller. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver i samarbete med ”beställande” förvaltningar ta fram 
underlag som reglerar kvalitet, ambitionsnivå och kostnader för en effektivare styrning av 
samtliga serviceverksamheter. 
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Det finns ett stort behov av byggande i nästan hela Sverige och det pågår ett arbete nationellt, 
regionalt och lokalt för att hitta effektivare processer kring exempelvis bygglov för att stimulera 
byggandet. En faktor är tid fram till beslut vilket kommunen till viss del kan påverka men en 
ännu viktigare faktor är en reformering av regelverket. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för förvaltningens verksamhet när det gäller 
stadsplanering och infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på dagvattenhantering och 
behov reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven för VA kraftigt de närmaste åren. 
 
Det finns en ökad efterfrågan inom både för omsorg och skola/förskola i takt med en ökad 
inflyttning och förändrade demografiska förutsättningar. Här har samtliga förvaltningar ett 
omfattande arbete framför sig för att bidra till att möta dessa behov. 
 
Arbetsmarknaden håller snabbt på att förändras mot ökad rörlighet och brist inom vissa 
yrkeskategorier. Kommunerna är generellt inte särskilt attraktiva som första arbetsgivare 
medan redan anställda inom sektorn trivs med sina arbeten. Karlshamn liksom andra offentliga 
arbetsgivare måste fokusera på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både specialister inom 
nischområden och områden som inte kräver lika mycket kompetens men numerären är större. 
Detta är en kritisk faktor för flera av förvaltningens verksamheter och vi ser redan att andra 
aktörer på marknaden lockar med villkor som kommunen i dagsläget har svårt att konkurrera 
med. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Driftbudget 
Fritidsnämnden har en positiv periodavvikelse efter årets åtta första månader på +1 127 tkr 
och detta avser främst vakans, skötsel naturområden, kostnader för utomhusidrott och 
båthamnar. 
Helårsprognos + 500 tkr som avser parkskötsel och föreningsbidrag. 
 
Investeringsbudget 
Fritidsnämnden har under perioden januari-augusti förbrukat -7 417 tkr av -22 620 tkr.  
Nämndens prognostiserade helårsavvikelse är 4 125. Vissa medel kommer att begäras i 
över/underskottshantering2016. 
 
Kommentarer om avvikelser i driftbudgeten 
Nämndverksamheten har högre kostnader för sammanträdesarvode och förlorad 
arbetsförtjänst än budgeterat. Helårsprognos – 105 tkr. 
Parkverksamhet gemensam har en helårsprognos på + 105 tkr för vakant parkchef under 
hösten. 
Parker har en negativ periodavvikelse på bl.a. allmänna platser. Helårsprognos + 150 tkr för 
skötsel av lekplatser. 
Parkmaskiner har lägre kostnader för reparation och underhåll än budgeterat. Helårsprognos 
0. 
Naturområden har något lägre kostnader för fritidsområden än budgeterat för perioden. 
Helårsprognos 0. 
Fritidsadministration har plus på personal för perioden. Helårsprognos 0. 
Fritidsanläggningar/lokaler har lägre intäkter än förväntat för samtliga verksamheter.  Lägre 
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kostnader än budgeterat för anläggning för utomhusidrott. Helårsprognos + 40 tkr för skötsel. 
Badanläggningar har något lägre intäkter och kostnader för perioden. Helårsprognos 0. 
Båthamnar har lägre kostnader för entreprenad än budgeterat för perioden. Helårsprognos 0. 
Övrig fritidsverksamhet har negativ avvikelse på fritidsfiske och positiv avvikelse på bl.a. 
hälsofrämjande insatser. Helårsprognos 0.  
Föreningsbidrag har positiv periodavvikelse på off. Lokaler Bellevueparken. Helårsprognosen 
beräknas till + 310 tkr, på städning och föreningsbidrag. 
 

 

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

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

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

Nämndmål: 
Fritidsnämnden bidrar till att det finns 
levande, attraktiva och ändamålsenliga 
boendemiljöer för alla 

Indikator:  
Skötsel- och underhållsnivåer finns och följs till 100 % 
  

Prioriterade insatser och insatsområden 
Skötselnivåer kommer inte att kunna tas fram under 2016 då detta efter analys visat sig vara 
ett omfattande och tidskrävande arbete som dessutom kräver en betydande ekonomisk insats. 
Arbetet är påbörjat och förväntas vara klar hösten 2017- våren 2018. 
 

 
Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi (KF 5:3) 
 

Nämndmål: 
Kommunen har en sund ekonomi 
 

Indikator: 
1. Budgetavvikelse för investeringar (KF) – Indikatorsnivå: Mindre än +/- 10 % 
Prognos helårsavvikelse: +18 % för fritidsnämnden. 
2. Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) – Indikatorsnivå: Minst 95 % (Går inte 
att ta fram några uppgifter). 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

Bevaka avvikelser 
E-handel 

 

5. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016-08-31 

-�78�-



 

1 
 

Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Nämnd: Gymnasienämnden (GN) 
 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Paul Hedlund 
 

Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 

 

1. Sammanfattning 
 

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

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Egenförsörjning: Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar inom sektorer, där det finns behov 
av arbetskraft, t.ex. förskola (barnskötare), restaurang, spedition, vård och omsorg m.m, 
Lärcentrum ansvarar för valideringsprojekt, som syftar till att bedöma och erkänna 
kunskaper förvärvade i arbetslivet inom fastighetsskötsel och storkök och för YH-utbildning 
för internationella handelslogistiker. 
 
Lärande och utveckling: En ny organisation på gymnasiet skapar förutsättningar för lärares 
samarbete mot examensmålen, vilket syftar till att skapa högre måluppfyllelse. En kompakt 
satsning på analys av studieresultat och elevers upplevelse av sin utbildning har inletts under 
våren 2016 i syfte att identifiera tydliga förbättringsområden för elevers lärande. Förstelärare 
på gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar för att det kollegiala lärandet ska bli basen för 
utveckling av undervisningen så att eleverna når allt högre måluppfyllelse. 
 
Trygghet: Gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar aktivt för att alla elever ska uppleva en 
trygg skola. Enkäter visar att eleverna upplever sin studiemiljö som trygg. Insatser kommer 
att göras för att öka gymnasieelevernas kunskaper om hur arbetet med ”likabehandling” sker 
och vad diskriminering är, eftersom enkäter har visat brister när det gäller kunskap om hur 
skolan arbetar. Alla kränkningar ska dokumenteras och redovisas till gymnasienämnden. 
Elevernas skyddsombud deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Åtgärder för att öka 
säkerheten på Väggaskolan har vidtagits, t.ex. nya lås, begränsning av tillgänglighet och 
bemanning hela dagen i receptionen. 
 
Hälsa: Gymnasium och vuxenutbildning arbetar aktivt i samarbete med ANDT-strateg för att 
påverka ungdomars tobaksvanor (Handlingsplan för tobaksfri skola). Utvecklingen kommer 
att kunna mätas i enkäter som genomförs årligen. En ny drogpolicy är under utarbetande. 
 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Växande näringsliv: Samarbetet inom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) har utvecklats 
under flera år och utvecklingsarbetet pågår under hela 2016. Successivt ökar antalet lärlingar 
på gymnasiets yrkesprogram. Det sker en särskilt satsning på yrkesintroduktionen (IMYRK) 
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inom introduktionsprogrammen (IM), som syftar till att introducera ungdomar i arbetslivet i 
lärlingsform kombinerat med utbildning i basämnen.  
 
Regional processledare för Teknikcollege och deltagande i DELTA-projektet ska öka 
samarbetet med teknikföretagen i regionen. 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Lika möjligheter och rättigheter: Elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande och lika 
möjligheter visar på att detta är ett utvecklingsområde. Det speglas i den skolenkät som 
Skolinspektionen har genomfört i gymnasieskolan hösten 2015 men inte lika tydligt i 
huvudmannens enkät vid samma tidpunkt. Nya forum för elevinflytande skapas i den nya 
organisationen på varje skolenhet. Eleverna inom vuxenutbildningen på Vägga upplever 
inflytande i sin utbildning enligt genomförda enkäter. 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Tillgång till nödvändig kompetens: Ett arbete pågår för att öka intresset för yrkesutbildningar. 
En utbildningsplan har utarbetats kopplad till verksamhetsplanen, som beskriver vilka 
utbildningar som vuxenutbildningen ska erbjuda kopplade till arbetsmarknadens behov. 
Karlshamns kommun har våren 2016 beviljats statsbidrag för att genomföra gymnasie-
ingenjörsutbildning inom hållbar energi, där det finns ett stort rekryteringsbehov av 
kompetenta medarbetare i industrin. Samarbete har inletts med flera företag inom 
Energiklustret. Utbildningen startade i augusti 2016 med tre deltagare (5 platser). 
Utbildningen finansieras till största delen med statsbidrag från Skolverket. 
 
Företagsamhet och entreprenörskap: Karlshamn har haft flest UF-företag i Blekinge. Blekinge 
intar ingen framträdande position i landet. Antalet UF-företag förväntas öka på 
gymnasieskolan genom att fler elever bereds möjlighet att delta. 
Det har beslutats att gymnasieskolan ska utveckla det entreprenöriella lärandet och våren 
2016 utsågs två förstalärare för uppdraget. 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Modern arbetsgivare: Verksamhetschef tillsammans med rektorsgruppen diskuterar hur en 
innovativ organisation kan skapas, där basen är det kollegiala lärandet och där det finns ökat 
utrymme för medarbetare att ta initiativ och vara kreativa problemlösare. Åtgärdspaket har 
tagits fram för att minska upplevelsen av stress hos framför allt lärarpersonalen. 
 
Ompröva och utveckla verksamheten: Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas bl.a. efter 
Skolinspektionens föreläggande med fokus på framtagande av statistikunderlag som grund 
för resultatanalys och framtagande av prioriterade utvecklingsområden. 
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

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

 
Det ökade antalet nyanlända ungdomar och vuxna och grundskolelever utan behörighet för 
nationella program innebär påfrestningar på framför allt två områden – rekrytering av 
behöriga och legitimerade lärare och tillräckligt med lokaler. Konkurrensen om behöriga 
lärare hårdnar alltmer men fortfarande är de flesta lärare i verksamheten behöriga. 
Organisationen blir sårbar när det är svårt att hitta kompetens och omöjligt att skaffa vikarier 
t.ex. för visstidsanställningar eller vid personalens sjukfrånvaro eller ledighet.  
 
Anpassningar av lokaler har kunnat ske över sommaren, men har inneburit vissa 
påfrestningar och störningar vid skolstart.  
 
Stödet till ungdomarna med bristfälliga kunskaper behöver förstärkas och struktureras.  
 
Utbildning av hög kvalitet bedrivs i alla gymnasienämndens verksamheter. Utbildnings-
utbudet är stort inom såväl gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Eleverna 
är nöjda med sin utbildning och sin skolstart. Viktiga utvecklingsprojekt och utbildningar med 
externa medel bedrivs som ska öka kvaliteten till högre nivåer inom bl.a. APL, validering, YH, 
Yrkesintroduktion och tillgänglighet. 

Utmaning 1. 
Introduktionsprogrammen 
(IM) växer på grund av ett 
ökat antal nyanlända och ett 
ökat antal grundskoleelever, 
som är obehöriga till 
nationella program. Behovet 
av stöd ökar eftersom även 
antalet elever som är 
behöriga kräver stödin-
satser. 

Så hanterar vi utmaningen: 
Start av inslussningsverksamhet på Annexet. Uppdelning av 
eleverna som läser språkintroduktion i flera spår under 
hösten 2016. Anställning av fler studiehandledare och 
modersmålslärare och annan personal. Förstalärare finns för 
nyanländas lärande. 
Ny organisation av specialpedagoger, där varje skolenhet har 
en specialpedagog knuten till sig fr.o.m. augusti 2016 och 
eventuellt rekrytering av ytterligare en specialpedagog. 
 

Utmaning 2. 
Svårigheter att rekrytera 
legitimerad och behörig 
personal 

Så hanterar vi utmaningen  
Läget kräver nya grepp som inte har utkristalliserats ännu. 
Förvaltningens chefer samlas under hösten för att arbeta med 
strategier för rekrytering. 
 

Utmaning 3. 
Upplevelsen av stress och 
spänt arbete hos personalen 
på gymnasiet 

Så hanterar vi utmaningen  
En fokusgrupp har identifierat ett antal nödvändiga åtgärder 
under vårterminen som ska effektueras under hösten 2016. 
Bl.a. har en mentor anställts i en av skolenheterna som ska 
avlasta lärarna. Insatsen ska utvärderas för ett eventuellt 
spridas till fler skolenheter hösten 2017. 

Nämndens framgångar  
Gymnasieeleverna är nöjda med sin utbildning på de områden som läroplanen föreskriver. 
Skolan har under många år nått goda betygs- och genomströmningsresultat. Gymnasieskolan 
lyckades att få statsbidrag för att starta gymnasieingenjörsutbildning och tre elever startade 
utbildningen i augusti 2016.  
Vuxenutbildningens elever är mycket nöjda med sin utbildning på de områden som 
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läroplanen föreskriver. Karlshamns kommun lyckades få tillstånd att starta en YH-utbildning 
och få ESF-medel för ett stort valideringsprojekt inom storkök och fastighetsskötsel 2016-
2019. Vuxenutbildningen har startat en ny barnskötarutbildning för vuxna i nära samarbete 
med gymnasieskolan. Samarbetet mellan gymnasiet och vuxenutbildningen ökar på flera 
områden, bl.a. bygg- och anläggningsprogrammet och introduktionsprogrammen/SFI. 
 
Antalet lärlingar blir fler. 
 
Det har lyckats att rekrytera behörig och legitimerad personal på de flesta ledigförklarade 
tjänster inför höstterminen 2016. 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Arbetet med nyanländas lärande för etablering på arbetsmarknaden såväl inom 
vuxenutbildningen som inom gymnasieskolan kommer att kräva samarbete över gränser, 
nytänkande och resurser. 
 
Rekryteringsläget kommer att bli fortsatt besvärligt. 
 
Nygamla yrken kommer att växa fram inom välfärd och skola, som barnskötare, vårdbiträde, 
lärarassistent och inom privat näringsliv skapas behov av nya yrken inom utvecklingssektorer 
som energi och teknik. 

 

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

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 42 556 26 481 52 203 9 647 

     

Personalkostnader -116 087 -74 839 -122 410 -6 323 

Övriga kostnader -87 771 -58 509 -92 644 -4 873 

Bruttokostnader -203 858 -133 348 -215 054 -11 196 

     

Nettokostnader -161 302 -106 867 -162 851 -1 549 
Underskottet beror på interkommunal ersättning för gymnasieskolan. 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Under september, när tjänstefördelningen är klar för läsåret 16/17, kommer en uppföljning att 
ske för att fastställa om det behöver vidtas några åtgärder för nå en budget i balans. 
Resultatuppföljning på skolenhetsnivå för gymnasieskolan kan inte genomföras p.g.a. 
omorganisation. Vuxenutbildningen och Lärcentrum har ett visst överskott och så även 
gymnasiesärskolan. 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
Nämnden redovisar kort status för de mål där nämnden bedömer att det finns risk för att KF-målen inte kommer att 
uppnås eller mål som man särskilt vill framhålla. Nämnden redovisar hur man arbetar för att nå målen 

Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas 
 
 

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

Indikator: Indikatorerna kan inte följas upp förrän i samband med bokslutet. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Samtliga aktiviteter som finns i VP genomförs enligt plan. En tillförlitlig riskbedömning kan 
inte göras förrän indikatorerna kan mätas. Förutom de insatser som beskrivs i VP har en 
omorganisation i nya skolenheter skett och lärare har organiserats tydligare i skolenheter 
med målsättning att alla lärare ska undervisa till minst 80% i sin skolenhet. Den nya 
organisationen ger nya förutsättningar för samarbete kring elevers lärande. 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig 
kompetens 

 

Nämndsmål: 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
erbjuder utbildning inom områden, där det 
finns efterfrågan på arbetskraft   
 

Indikator:  
De indikatorer som har valts av KF och gymnasienämnd kommer sannolikt att nås. Däremot 
behöver ansträngningar göras inom utbildningssektorn för unga och vuxna nyanlända att på 
kortast möjliga tid etablera sig på arbetsmarknaden. Nya sätt att arbeta behöver utvecklas på 
Lärcentrum Karlshamn.  

Prioriterade insatser och insatsområden 
Insatserna enligt VP genomförs som planerat men ytterligare förstärkningar behövs för att 
möta näringslivets behov som kartläggningar av nyanländas kunskaper i ökad omfattning och 
kartläggning av arbetsmarknadens behov. Inom ramen för Delegationen för Unga finns 
möjligheter att ta samarbeta kring unga vuxna och t.ex. länka samman arbetsmetoder med 
kommunens ansvar för unga som varken studerar eller arbetar (KAA). 

 

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

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

Indikator:  
Indikatorerna anger sjukfrånvaro och andel legitimerade och behöriga lärare. Målet kommer 
inte att uppnås. Stress präglar fortfarande arbetet på framför allt gymnasieskolan, vilket leder 
till sjukskrivningar. Det finns inte tillräckligt många behöriga lärare att anställa.  

Prioriterade insatser och insatsområden  
Många åtgärder är identifierade och insatser planeras men dessa kommer med stor 
sannolikhet inte att räcka. Det krävs en ordentlig genomlysning av lärares arbete för att 
komma tillrätta med upplevelsen av stress. Problemet förvärras av att det inte finns behöriga 
lärare att anställa i den omfattning som behövs. Det innebär att de som är legitimerade får en  
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ännu större arbetsbörda och ansvar att ta hand om oerfarna kollegor som saknar utbildning 
och att ansvara för betygssättning, en arbetsuppgift som endast legitimerade lärare får utföra. 
Flera insatser krävs utöver de som har identifierats i VP för att uppnå verksamhetsmålet. 
 

5. Intern kontroll 2016 
Intern kontroll redovisas i samband med bokslutet. 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
	
Period: 2016‐01‐01 – 2016‐08‐31 
 

Nämnd: 
Kulturnämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Lena Sandgren 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson 

 

1. Sammanfattning 
	

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

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Genomfört	Berättarkraft	i	regionen	(i	samarbete	med	Blekinges	fem	kommuner).	
Programverksamhet,	exempelvis	Filmrullen,	babycafé,	bokcirkel,	skolbio	och	språkcafé.	
Kulturutbud	i	enlighet	med	Blekingemodellen.	Planerat	och	genomfört	kulturinslag	under	
Östersjöfestivalen.	Utdelat	Kulturstipendium.	
 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
(Inga	nämndsmål	finns	kopplade	till	något	verksamhetsmål	inom	detta	inriktningsmål.)	
 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Arbetet	med	att	aktualisera	biblioteksplanen	har	avslutats.	Läsfrämjande	arbete	har	ägt	rum	
bland	annat	genom	Berättarkraft.	Information	och	synliggörande	av	information	om	
tillgänglighetsanpassade	bibliotekstjänster	sker	dagligen	liksom	arbetet	med	att	öka	
medborgarnas	digitala	kunskaper.	Genom	bland	annat	DigiLabb	(E‐labb/Makerspace)	på	
Stenbacka	bibliotek	verkar	Kultur	Karlshamn	för	att	fler	blir	digitalt	delaktiga.	Exempel	på	
insatser	är	mobil	verksamhet	riktade	mot	personer	med	annat	modersmål	än	svenska,	och	
workshops	för	andra	utvalda	målgrupper.	
	
Biblioteksverksamheten	har	slutfört	implementering	av	RFID‐tekniken,	Radio	Frequency	
IDentification,	vilket	innebär	att	samtliga	media	förses	med	ett	chip	och	radiovågsteknik.		
	
Kultur	Karlshamn	arbetar	tillsammans	med	andra	enheter	för	att	skapa	transparens	och	
likvärdighet	gällande	föreningsbidrag.	Nya	rutiner	har	skapats	för	uppvaktningar	av	
föreningar	(KF‐beslut). 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
(Inga	nämndsmål	finns	kopplade	till	något	verksamhetsmål	inom	detta	inriktningsmål.)	

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
En	backoffice‐organisation	är	implementerad,	vilken	medför	effektivare	resursutnyttjande	
och	ökad	service.	En	flexibel	projektorganisation	är	i	drift	i	syfte	att	hantera	utvecklingsfrågor.
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

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

	
Trots	begränsade	lokalförutsättningar	för	Stadsbiblioteket	fortsätter	Kultur	Karlshamns	
verksamhet	att	utvecklas.	Nya	målgrupper	attraheras,	nya	metoder	utvecklas	och	nya	
verksamhetsområden	skapas,	till	exempel	inom	bildkonstområdet.	
	
Konsument	Karlshamn	är	etablerade	i	ändamålsenliga	lokaler.	
Utmaning 1. 
Stadsbibliotekets	
lokalförutsättningar	
begränsar	utbud	och	service.	
Bibliotekslagen	kräver	
insatser	som	det	i	dagsläget	
inte	finns	resurser	för.	

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

Kultur	Karlshamn	arbetar	för	att	finna	alternativa	lösningar	
för	grupparrangemang	där	tillgång	till	bibliotek	är	en	
förutsättning,	exempelvis	förlägga	program	utanför	ordinarie	
öppettider.	Så	länge	Stadsbiblioteket	är	tillfälligt	lokaliserat	i	
temporära	lokaler	hanteras	utmaningen	på	detta	vis.	I	
dagsläget	är	målgruppen	unga	svår	att	nå	då	de	saknar	en	
avdelning	på	Stadsbiblioteket.	
	
Kultur	Karlshamn	arbetar	för	att	utveckla	det	webbaserade	
biblioteket	och	stimulera	till	utökad	grad	av	självservice. 

Utmaning 2. 
På	grund	av	flytt	finns	glapp	i	
mediebeståndet,	vilket	
innebär	att	servicen	drabbas,	
d	v	s	färre	titlar	av	populära	
böcker,	längre	reservations‐
köer,	mindre	utbud	av	
nyutkommen	fack‐	och	
skönlitteratur	samt	ett	
tunnare	utbud.	Detta	
genererar	luckor	i	
mediebeståndet	som	är	
svåra	att	ersätta	i	framtiden.	
Fler	lån	av	andra	bibliotek	
tvingas	ske	genom	fjärrlån,	
vilket	medför	högre	
arbetsbelastning	för	
folkbiblioteket	i	Karlshamn.	

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

Personalen	lägger	mer	tid	på	att	söka	efterfrågad	litteratur	
och	medier	samt	beställa	och	returnera	medier	från	andra	
bibliotek.	Fler	personer	än	tidigare	arbetar	med	fjärrlån.		
	
	
 

Utmaning 3. 
Hantera	komplexiteten	i	
verksamheterna	på	
Lokstallarna	så	att	olika	
behov	kan	tillgodoses.

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

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

Utmaning 4. 
Ökat	antalet	besökare,	med	
olika	krav	och	behov	av	
service. 

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

Ökat	antal	besökare	är	en	framgång,	men	det	betyder	för	
verksamhetens	del	ökade	personalkostnader	och	ökat	krav	på	
service.	Mer	tid	behöver	läggas	på	handledning	och	inköp	av	
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medier,	exempelvis	på	andra	språk	än	svenska.	Fler	
användare	och	låntagare	betyder	också	att	fler	licenser	till	
olika	tjänster	behövts	köpas	in.	För	att	möta	behovet	av	ökade	
licenser	har	Kultur	Karlshamn	dragit	ned	på	inköp	av	böcker	
och	annan	media	och	vid	föräldraledigheter	har	omfattningen	
på	vikarietjänster	minskats.

Utmaning 5. 
Osäkerhet	kring	
energirådgivningens	
förutsättningar	och	ekonomi	

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

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

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

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

	
● Att	engagera	sig	i	och	delta	vid	de	nationella	

insatserna	som	initieras	av	Energimyndigheten.	
	

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

   

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

	
Trots	begränsade	lokalförutsättningar	för	Stadsbiblioteket	fortsätter	Kultur	Karlshamns	
verksamhet	att	utvecklas.	Nya	målgrupper	attraheras,	nya	metoder	utvecklas	och	nya	
verksamhetsområden	skapas,	till	exempel	inom	bildkonstområdet.	Kulturbyråns	form	och	
innehåll	är	under	uppbyggnad.	
	
Implementeringen	av	RFID‐satsningen	är	slutförd	på	Stadsbiblioteket	och	samtliga	
lokalbibliotek.	
	
Verksamheten	DigiLabb	bedrivs	genom	öppna	verkstäder,	mobil	verksamhet	och	
programverksamhet.	
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Bibliotekets	arbete	fortsätter	för	att	göra	fler	digitalt	delaktiga.	Det	handlar	exempelvis	om	att	
ge	stöd	och	hjälp	till	medborgare	vid	bibliotekens	servicediskar.	Biblioteken	erbjuder	116,5	
timmar	kvalificerad	bibliotekarieservice	i	veckan.	
		
Fortsatt	utveckling	av	Lokstallarna	till	en	attraktiv	kulturarena	tillgänglig	för	fler	målgrupper.	
Utvecklingen	innebär	också	utmaningar.		
	
Det	har	skett	verksamhetsutveckling	inom	bildkonstområdet	på	Lokstallarna	genom	
utställningsverksamhet	med	lokala	konstnärer,	bildandet	av	nätverk	samt	etablering	av	
grafittiskola.		
	
Medverkan	i	Berättarkraft,	ett	regionalt	läsfrämjandeprojekt.		
	
Programverksamheten	har	genom	nya	metoder	attraherat	nya	målgrupper.		
	
Kultur	Karlshamn	samarbetar	med	Blekinge	släktforskarförening	och	erbjuder	handledning	
på	såväl	Stadsbibliotek	som	ett	lokalbibliotek.	
		
Konsument	Karlshamn	har	etablerat	sig	i	ändamålsenliga	lokaler.	Fortsatt	samverkan	med	
andra	aktörer;	föreningar,	organisationer,	näringsliv	och	privatpersoner.	Fortsatt	samverkan	
med	andra	verksamheter	inom	kommunen.	
 

 

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

	
Det	behövs	ett	nytt	Kulturhus	på	Piren	i	Karlshamn.	Stadsbibliotekets	provisorium	i	
Citygallerian	medför	att	verksamheten	saknar	förutsättningar	att	bedriva	den	komplexa	
verksamhet	som	bibliotekslag	och	andra	styrdokument	föreskriver.	Genom	flytten	har	
lokalyta	försvunnit,	vilken	behövs	för	att	kunna	bedriva	läsfrämjande	verksamhet,	möta	
mångfald	och	mångspråkighet,	bokcirklar,	caféverksamhet,	drop‐in‐verksamhet	mm.	
Avsaknaden	av	magasinsyta	är	påtaglig.		
	
Bibliotekens	funktion	som	mötesplats	får	en	allt	större	betydelse.	Öppna	demokratiska	arenor	
lockar	många	målgrupper	och	stimulerar	till	mångfald	och	tillväxt	bland	annat	för	
entreprenörer	inom	kulturella	och	kreativa	näringar,	samverkan	med	Netport	mfl.	Den	
tillfälliga	lokaliseringen	i	Citygallerian	medför	att	Stadsbiblioteket	har	svårt	att	möta	behovet	
av	mötesplats.		
	
Konsument	Karlshamn	fortsätter	att,	i	nya	lokaler,	erbjuda	konsumentrådgivning,	
energirådgivning	samt	budget‐	och	skuldrådgivning.	Den	enda	lagstadgade	verksamheten	är	
budget‐	och	skuldrådgivningen.	Enligt	2§	i	Skuldsaneringslagen	framgår	att	”kommunen	skall	
inom	ramen	för	socialtjänsten	eller	på	annat	sätt	lämna	råd	och	anvisningar	i	budget	och	
skuldfrågor	till	skuldsatta	personer.	Denna	skyldighet	gäller	även	under	skuldsanerings‐
förfarandet	under	löptiden	för	en	betalningsplan.”	
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När det gäller energirådgivningen kommer Energimyndigheten att göra visst
förändringsarbete under 2016/17, vilket bland annat omfattar bä ttre mätbarhet,
metodutveckling och målgruppsan passning. Riktade insatser till specifika målgrupper och
uppföljning samt tillämpning av effektivare metoder kommer att stå i fokus. Förändringarna
syftar till att stärka det förbättringsarbete som Energimyndigh eten har inlett för att öka
effekten av de medel som är avsatta för energi och klimatrådgi vning:

Ändring av förordningsna mn och bidragsbegrepp

Ändringar avseende målgrupper oc h inriktning för rådgivning
Tillkommande stöd i form av r egionala utvecklingsledare

Ändrade förutsättningar för stöd och stödets storlek

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

3. Ekonomisk analys och prognos
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2016 08 31 samt prognos för helår 2016.

Kultur Karlshamns ekonomiska utfall 2016 08 31 visar på en budg et i balans. Även prognosen
för helåret visa r på en budget i balans. Se bifogad excelfil.

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

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

Relevant verksamhetsmål: Nämndsmål:

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

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

	
	
	
	
 

 

5. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016‐08‐31 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Nämnd: Kommunstyrelsen 
 

Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson 
 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

1. Sammanfattning 
 

1.1  Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

Under våren har ett arbete med strategi och insatsområden startats upp för att ge nämnder 
och verksamheten vägledning till hur man ska uppnå kommunfullmäktiges mål på kort och 
lite längre sikt. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. 

 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Arbetet kring integration kommer att öka och utmaningarna möts genom att dels anpassa 
verksamheterna samt söka samarbete med AF och andra berörda samhällsaktörer. 
Arbetslösheten i länet minskar. Samtidigt ser vi att arbetslösheten i utsatta grupper 
(ungdomar, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta och de som är över 55 år gamla) ökar.  
 
Östersjöfestivalen firade 50 år i somras och festivalen genomfördes med mycket lyckat 
resultat.  

 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Strategi- och beredanderådet arbetar för strategisk och långsiktig samplanering kring 
kommunens exploateringar och lokalbehov. 
 
Förstudiearbetet med Stationsstaden är påbörjat och leverans kommer att ske i oktober, 
marknaden har visat intresse för området och markägaren till fastigheten garaget är 
intresserad av att sälja eller byta mark. Planläggningen av första etappen på området pågår. 
 
Utredningen av verksamhetsområde Janneberg samt en framtida anläggning för rid- och 
hundsport är försenad på grund av vakans. Ny projektledare utsedd, men det kommer 
innebära en förskjutning över på 2017. 
 
En förstudie ska genomföras på Väggaområdet samt Skyttevägen. En företagare har visat stort 
intresse för att bygga en paddelhall i anslutning till Väggabadet och KABO är intresserad av att 
bygga flerbostadshus på Skyttevägen. En planläggning är aktuell för Skyttevägen och kommer 
att beställas av KS så snart förstudien är klar. 
 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Översyn av ärendehanteringen sker kontinuerligt och utveckling av e-tjänster pågår.  
Övergången till ett servicecenter ligger nära i tiden och ombyggnation av gamla 
medborgarkontoret startar upp under september. 
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Kommunen är med i SKL:s nätverk för medborgardialog för att utveckla nya möjligheter för 
digital och analog dialog med medborgarna. 
 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
En av näringslivsutvecklarna är tjänstledig från augusti och sex månader framåt. Under denna 
tid får arbetet fördelas och ambitionsnivån inom en del aktiviteter kommer att påverkas.  
 
Arbete pågår för att skapa och driva nätverk för ökad samverkan och verka för att 
utvecklingsprojekt genomförs med inriktning på företagens behov. Prioritering av försäljning 
av villatomter och boendekampanj har dock gjort att arbetet och nätverksbyggande till viss 
del har fått stå tillbaka. Arbetet kommer att återupptas under hösten. 
 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
En av de största utmaningarna nu och framöver blir att kunna behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare. Bristyrkena blir fler och konkurrensen hårdnar. För att lyckas 
måste Karlshamns kommun var en attraktiv arbetsgivare så att personer väljer att 
arbeta/arbeta kvar. De tre viktigaste anledningarna till att personer trivs och stannar på sin 
arbetsplats är:  
1. Schyssta arbetsvillkor (lön, anställningsform m m)  
2. En bra arbetsmiljö och bra arbetskamrater  
3. En bra chef. 
Det är dessa områden som fortsatt ska prioriteras. 
 
Aktivt arbete pågår med att minska antalet timavlönad personal och minska 
sjukskrivningstalen genom t ex kvalitetssäkrad personalplanering inom 
utbildningsförvaltningen och Bicab inom omsorgsförvaltningen. 
Arbete pågår med att stärka ledarskapet genom flera olika utbildnings- och stödinsatser, bl a 
start av mentorskap för chefer samt insatser gällande det kommunikativa ledarskapet. 
Arbetar pågår för en sammanhållen och begriplig lönestruktur inom kommunen, för att kunna 
behålla goda medarbetare samt kunna rekrytera nya medarbetare.  
 
Kommunen har en stabil balansräkning men en svag resultaträkning och det innebär ett tufft 
ekonomiskt läge de närmsta åren.  För att skapa medvetenhet om läget och sprida 
binformation i organisationen informeras på bokslutsdag, budgetdag, ledningsgrupper, APT 
mindre forum med politiska företrädare bland annat i samband med arbetet med budget 
2017. 
 
Fortsatt utveckling och implementering av Kompass Karlshamn så att kommunen präglas av 
en tydlig styrning, uppföljning och analys samt ett strategiskt kvalitetsarbete. 
 
För att bidra till att effektivisera verksamheten kommer gemensam nämndadministration, 
personalfunktion och ekonomifunktion att genomföras 170101. Förberedelsearbetet har 
påbörjats så att förändringen ska kunna ske så smidigt som möjligt efter nyåret. 
 
Arbete ska startas för att förbättra den interna kommunikationen och vara mer strategiska i 
kommunikationsstödet till chefer och verksamhetsutvecklare. 
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Utmaning 1. 
Allt fler språksvaga, från 
både etableringen och Jobb- 
och utvecklingsgarantin. 

Så hanterar vi utmaningen: 
Samtal förs med AF om att skapa ett arbetsmarknadsprojekt 
för den här gruppen. Anställa handledare med språk och 
kulturkompetens på Arbetscentrum. 
 

Utmaning 2. 
Fortsätta att driva och 
utveckla Kompass 
Karlshamn. 
 
 
I nuläget saknas systemstöd 
för VP och resultatrapporter 
och Qlik View har inte 
kommit så långt som vi 
hoppades på. 
 

Så hanterar vi utmaningen  
I samband med alla styr- och uppföljningsprocesser fortsätter 
arbetet med att implementera och förstärka Kompass 
Karlshamn. Utvecklingen har kommit olika långt i olika delar 
av organisationen och det är viktigt att ha tålamod och 
uthållighet. 
Upphandling har skett av nya konsulter för Qlik View och 
kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbetet är på gång.  En 
intern resurs finns på plats sedan slutet av 2015. 
 

Utmaning 3. 
Sänka sjuktalen 

Så hanterar vi utmaningen  
Fortsätta arbetet med kvalitetssäkrad personalplanering och 
minska antalet timavlönade. 

 

Utmaning 4. 
Behålla våra goda och 
engagerade medarbetare 

Så hanterar vi utmaningen  
Fortsatta insatser i arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare, både för chefer och medarbetare. Att aktivt 
arbeta för att förhindra löneglidning inom bristyrken. 

 

Utmaning 5. 
Brist på flerbostadshus 

Så hanterar vi utmaningen  
Detaljplaneläggning av etapp 1 på Stationsområdet pågår för 
byggnation av flerbostadshus. Arbetet med förstudie av 
Stationsstaden har påbörjats och två arkitektfirmor har tagit 
fram förslag/vision för området. Ett antal exploatörer har 
visat intresse. Förstudien ska vara klar i oktober. 
 
Markanvisningsavtal tecknat med PM Hus och Bygg AB (PMB 
AB) avseende köp av villatomter på Guöplatån.  
 
Exploateringsavtal tecknat med Blekinge Fastigheter (Bygg) 
avseende utbyggnad av etapp 1 på Flygfältet i Asarum.  
 
Snabbutredning har genomförts avseende markförhållandena 
på befintlig och kvarstående byggrätt på Bryggeritomten.  
 
Planläggning av kvarteret Älgen pågår. 
 
Förslag på riktlinjer för markanvisning är framtagna samt 
riktlinjer för försäljning av villatomter. Ärendet är på väg till 
KS. 
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Utmaning 6. 
Brist på mark för 
etableringar 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Upphandlat utbyggnad av väg och infrastruktur för att snabbt 
möjliggöra för verksamhetsetablering i korsningen 
Stillerydsvägen/Vekerumsvägen. Diskussioner pågår om 
utbyggnad ska ske på Kapten Holm II eller fortsätt utbyggnad 
längs Södra Stillerydsvägen för verksamhetsetableringar. 
Beslut tas av KS under hösten. 
Närmare översyn av Västerport för att se om området kan 
byggas ut på ett enklare sätt utan omfattande 
sprängningsarbeten. 
 

Utmaning 7. 
Digitaliseringen.  

Så hanterar vi utmaningen  
Utbyggnad av bredband till förskolor och andra enheter pågår 
genom samarbete med Karlshamn energi. 
Övergång till mobilväxel och införskaffande av mobila enheter 
för medarbetare utförs under hösten.  
Nytt Intranät, med dokumentdelningsmöjligheter mfl 
funktioner, lanserades under våren och är nu startsida för 
kommunens medarbetare. 
Ny tillgänglighetsanpassad webb med implementering hösten 
2017. Förstudie och projektplan färdigställs under 2016. 
Överlag är farten låg i att utveckla interna och externa e-
tjänster i avvaktan på nytt servicecenter. Kommer ökas under 
våren 2017. 

 

Utmaning 8. 
Förbereda för kommande 
förändring inom ekonomi- 
personal- och 
nämndsorganisationerna 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Beslut och utredning om centralisering är klart. Arbetet med 
att planera för den kommande förändringen är inplanerat 
under hösten 2016 för en bra start 2017.  

 

Nämndens framgångar  
Hittills i år har ca 10 % av deltagarna på Arbetscentrum gått vidare till jobb på den reguljära 
arbetsmarknaden. 
 
Arbetet med att tydliggöra på ett bra sätt hur Karlshamns kommun är en attraktiv 
arbetsgivare genom olika insatser för chefer och medarbetare. 
 
Det finns en hög efterfrågan avseende mark för bostäder 
 
Genomförandet av Östersjöfestivalen som firade 50 år 
 
Det finns ett strukturerat och metodiskt arbetssätt inom berednings- och 
exploateringsprocessen. 
 
Flera regionala projekt har beviljats medel för att utveckla tillgänglighet för besökare i 
regionen. 
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2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Arbetet kring integration kommer att öka och utmaningarna möts dels genom att anpassa 
verksamheterna och dels genom att söka samarbete med AF och andra berörda 
samhällsaktörer. 
 
Ökade krav ställs på tillgänglighet och service i takt med att ny teknik utvecklas samt ökade 
krav på tydlighet i vad Karlshamns kommun har att erbjuda. 
 
Det är idag svårt att rekrytera ett antal olika yrkeskategorier och en konsekvens av detta är 
löneglidning.  
 
Ny lagstiftning av LoU fr o m 2017-01-01 
 
Krav på elektronisk fakturahantering troligen fr o m 2018. 
 
Införandet av e-handel innebär bättre kontroll men också ändrade arbetssätt. Vi har i nuläget 
inte hela effekten klar för oss. 
 

 

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

 

Periodens 
avvikelse 

Prognos 
helårs-

avvikelse Not 
Politisk verksamhet 1 409 2 050 1 
Administrativ avdelning 109 0 2 
Ekonomiavdelning 627 1 220 3 
Personalavdelning 207 0 4 
Kommundirektör 741 932 5 
Avdelning för Tillväxt o Utveckling 784 600 6 
Arbetsmarknadsavdelning 1 964 2 946 7 
Summa 5 841 7 748 

  
1. Avvikelse anslagen för Landsbygd- och skärgård, O Lundgrens Väggafond, Stöd till 
samlingslokaler och Sysselsättningsreserv. 
3. Avvikelse återbetalning kollektivtrafik och upphandling. 
5. Tidsförskjutning gamla deponier, lägre kostnader för strategisk utveckling och 
marknadsföring. 
6. Personalvakanser och lägre kostnad för marknadsföring. 
7. Drygt hälften 1,7 mnkr beror på att tilldelat anslag för integration troligtvis inte kommer att 
förbrukas. Resterande beror på personalvakanser, Esf medel och ökade bidrag. 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott jämfört med budget på 7,8 mnkr.  
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer för alla (KF 
2:2) 

Nämndsmål: 
Skapa förutsättningar för att öka 
bostadsbyggandet under 2016-2018 med 
varierande upplåtelseformer. 

Indikator:  
 Tillgodosett behov av mark och tomter för bostadsändamål utifrån efterfrågan, 

indikatorsnivå 90 %. 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 Mark- och boendestrategin 

 Fokus på strategiskt viktiga utvecklingsprojekt som ger flera nya attraktiva bostäder 

 Fördjupning av ÖP för Hällaryd och Stationsområdet 

 Nätverksbyggande och utökad samverkan med allmännyttan, byggindustrin och det 
lokala fastighetsföretagandet. Avsiktsförklaring utifrån Mar- och boendestrategin – 

”det här vill vi tillsammans uppnå till 2020” 

 Uppdatering av detaljplaner 

Aktuellt läge efter augusti 2016: 

 Slutföra arbetet med mark- och boendestrategin.  

 Nätverksbyggande och utökad samverkan med allmännyttan, byggindustrin och det 
lokala fastighetsföretagandet.  

 

Relevant verksamhetsmål: 
Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 

 

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

Indikator:  
 Utsläpp växthusgaser i kommunen, ton CO2-ekv 

 God vattenstatus, vattenmyndigheten (KF) 

 Ren luft (KF) 

 Användande av kollektivtrafik 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 Lokal klimatanpassningsplan 

 Uppföljning och mätning av angivna parametrar 

 Riktlinjer för hantering av dagvatten 

Aktuellt läge efter augusti 2016: 

 Arbetet med planerad av den större våtmarken i Åryd är inte i fas, dialog förs med 
markägare. 

 Problem har uppstått med den lilla våtmarken, vi har påtalat problemet för 
ekologgruppen som har projekterat, men är inte överens.  

 Alternativa områden utreds för en större våtmark. 

 Ombyggnad måste ske, samt planering av gräs och träd. 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen är en modern och attraktiv 

arbetsgivare med professionella och 

engagerade medarbetare (KF 5:1) 

Nämndsmål: 
Kommunen är en modern och attraktiv 

arbetsgivare med professionella och 

engagerade medarbetare 

Indikator:  
 Sjukfrånvaro dagar/anställd (KF) – ökar istället för att minska 
 Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid (KF) – ökar istället för att minska 
 Antal timmar utförda av timavlönad personal (KF) - minskar 
 Sysselsättningsgrad 
 Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda (KF) 
 Personalomsättning (KF) 

Prioriterade insatser och insatsområden 
 Definiera en önskad lönestruktur. Lönepolitiken i kommunen ska bygga på strategiska 

målsättningar utifrån behovet av att kunna rekrytera och behålla goda chefer och 
medarbetare 

o Arbetet fortgår enligt plan 
 Implementera ledarskaps- och medarbetarskapspolicy 

o Aktiviteten är genomförd 
 Skapa en långsiktigt hållbar strategi för att kunna behålla, utveckla och rekrytera 

chefer/ledare till Karlshamns kommun 
o Arbetet pågår 

 Utveckla arbetet med personalekonomiska nyckeltal för uppföljning av insatser inom 
det personalpolitiska området 

o Arbetet pågår 
 Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl a arbeta för ett minskat antal 

timavlönade och arbeta med kvalitetssäkrad personalplanering 
o Arbetet pågår 

 Genomföra insatser med syfte att öka andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst i 
förhållande till deltidstjänst 

o Arbetet pågår i samband med utökandet av bl a BICAB-projektet 
 Vidareutveckla kommunikationen externt och internt avseende kommunen som en 

attraktiv arbetsgivare 
o Insatser görs bl a genom gemensam chefsdag och efterföljande 

ledarskapsträffar med kommunikation som tema 
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Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi (KF 5:3)  

Nämndsmål: 
Kommunen har en sund ekonomi 

Indikator: 
Redovisas i kommunens delårsrapport per 2016-08-31 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Kommunen har en stabil balansräkning men en svag resultaträkning och det innebär ett tufft 
ekonomiskt läge de närmsta åren.   
 

Aktuellt läge efter augusti 2016: 

Att sprida information och på olika sätt att skapa medvetenhet om läget i organisationen 
pågår kontinuerligt bland annat genom bokslutsdag, budgetdag, ledningsgrupper, APT, 
mindre forum med politiska företrädare, bl a i samband med arbetet med budget 2017. 
 
Satsningen på en avtalscontroller innebar en möjlighet att öka andelen produkter som 
handlas på rätt avtal till rätt pris. Syftet var en löpande besparing som dessutom skulle ge 
långtidseffekt. Avtalscontrollern har avslutat sin anställning vilket innebär en lägre besparing 
än förväntat 2016 och framåt. 
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5. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016-08-31 
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Delårsrapport/Resultatrapport 2016-08-31 
 
Period: Januari – Augusti 2016 
 

Nämnd: Omsorgsnämnden 
 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Leif Håkansson 
 

Förvaltningschef: Camilla Gärdebring 
 

1. Sammanfattning 
 

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

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Verksamheten erbjuder insatser där medborgarens behov står i centrum. Allt arbete ska 
genomsyras av individperspektivet. ”Brukaren i fokus”. Oavsett om man bor i eget 
boende, bor i särskilt boende eller har andra insatser. Den enskilde ska ha inflytande över 
sina insatser. 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Verksamheten arbetar med brukarmedverkan för att uppnå högre nöjdhet hos brukarna. 
Moderna boenden finns tillgängliga då Östralycke och Ekegården står färdiga. En fortsatt 
planering sker för att möta nya behov inom såväl insatser i ordinärt boende som i särskilt 
boende, förutom nya boendeplatser även fokus på välfärdsteknologi som en stor 
möjlighet att erbjuda en omsorgs med god kvalitet för fler brukare framöver. 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Genomförandeplanen är ett viktigt dokument för utförandet av de beviljade insatserna. 
Den enskildes delaktighet i detta och att den ska vara aktuell är en viktig grund i 
verksamheten.  

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Stora delar av verksamheten bedrivs i alla kommundelar vilket medger att Karlshamn kan 
växa såväl inom tätort som landsbygd. Verksamheten utgör en stor arbetsgivare och den 
växande verksamheten medför arbetstillfällen för medborgare.  

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Alla enheter arbetar med egna förbättringsarbeten. Man utgångspunkt i brukares behov 
och där så är möjligt även brukarmedverkan i förändringsarbetet.  
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Under året beräknas ca 215 000 timmar utföras i ordinärt boende(hemtjänsten). Etapp 2 
av Östralycke blir klar i sept 2016. Etapp 3 påbörjas i september/oktober. Det är dock först 
då Ekegården står klart med en utbyggnad med 20 platser i särskilt boende som fler 
särskilt boende platser blir tillgängliga. Kön till särskilt boende är drygt 45 personer (sept 
16).  
 
Verksamheten stöd och service håller inte kostnader inom planerad budgetram särskilt 
inom korttidsverksamheten för barn och boende för barn. Idag balanseras det av övrig 
verksamhet som uppvisar ett positivt resultat.  
 
Handlingsplaner och analyser av utfall avseende såväl upplevd trygghet som sjuktal 
behöver fokuseras på att göras på enhetsnivå. Arbetet med aktiviteter behöver vara 
brukar och medarbetar nära för att ge resultat. Förvaltningen arbetar vidare med att man 
ska dela med sig av sina goda exempel för att lära av varandra.  

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

Så hanterar vi utmaningen: 
Under perioden har utbyggnaden av Ekegårdens särskilda 
boende påbörjats och beräknas var klart i början av 2017. 
Utvecklingen av hemtjänsttimmar beräknas bli ca 215 000 
timmar 2016. Genom löpande uppföljning och effektiv 
planering med hjälp av verktyg håller man brukartiden  
 
Verksamheten står inför utmaningen att en allt mer 
avancerad vård kommer ske i det egna hemmet då 
landstinget förändrar sin verksamhet. Hur detta kommer att 
påverka verksamheten är ännu inte helt klart och 
verksamheten deltar i det kommande utvecklingsarbetet 
inom området. 

Utmaning 2. 
Genomförande och social 
dokumentation samt 
Bemötande och 
förhållningssätt 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Medarbetare måste såväl dokumentera som ta del av 
dokumentationen och verktyg för detta är idag inte fullt ut 
funktionella. De kontaktpärmar som idag används behöver 
uppdateras och informationen behöver göras digitalt 
tillgänglig. Planeringsarbetet är igång för start under 2017. 
 
Bemötande och förhållningsätt är ständiga frågeställningar 
kopplat till såväl brukarmöte som inom 
medarbetargruppen. Utbildning i samtalsmetodik, 
Implementering av medarbetarpolicy och Teamforum med 
tema bemötande är några exempel på aktiviteter för att 
jobba vidare med dessa frågor. 
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Utmaning 3. 
Ökat brukarinflytande och 
brukarens upplevda 
trygghet 

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

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

Så hanterar vi utmaningen  
Verksamheten är i stort behov av att utveckla ett boende 
för barn och behovet av korttids för barn har också ökat. 
Förutom att vara en ekonomisk utmaning som innebär 
mycket ökade kostnader så är det också en utmaning att 
hitta lokaler som är lämpliga och personal med kompetens. 
Alternativ till egen verksamhet är placeringar vilka oftast är 
dyrare lösningar och inte alltid mest lämpligt ur brukarens 
perspektiv. 
 
Även inom boende för vuxna väntas fler servicebostäder 
behövas, vilket också innebär i första skedet lämpliga 
lokaler som utmaning.  

Nämndens framgångar  
Medarbetarnas engagemang och vilja att utveckla verksamheten med brukarfokus. 
Inom särskilt boende ett välutvecklat arbete med aktiviteter såväl individuellt som 
gemensamma för enheter. Ökad samsyn mellan enheter. Icke farmakologiska metoder 
med helhet för individen i fokus – såväl mat, sömn som aktiviteter och välbefinnande som 
kan leda till mindre medicinering och välmående. 
I ordinärt boende har ett fokuserat arbete på kontinuitet gett goda resultat och man har 
kunnat minska antalet personer som möter brukare på 14 dagar. 
 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 

En åldrande befolkning är en av de stora utmaningarna i Sverige. Flera olika trender visar att 
vi rör oss mot ett allt större fokus på individen i hemmet.  
 
Vi tar mer ansvar för vår egen hälsa då vi vill hålla oss friska längre och kunna skjuta upp 
behovet av omsorg och vård. När sjukdomarna till slut ändå kommer, vill vi i det längsta 
klara oss själva och leva ett liv hemma med god livskvalitet. 
  
Verksamheten står inför utmaningen att allt mer avancerad vård flyttas ut i hemmet av 
annan huvudman, det påverkar och kommer att påverka både hemtjänsten och 
hemsjukvården. Förvaltningen deltar aktivt i denna utveckling för att kunna analysera och 
möta behoven på ett effektivt och kvalitativt bra sätt. Nya arbetssätt kommer att behövas 
inom en snar framtid.  
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EHälsa har tidigare varit synonymt med digitala journalsystem, men nu flyttas fokus mer 
och mer över till individen med hjälp av medborgarnära tjänster.  
 
Välfärdstekniken ska ses som ett komplement till dagens utförande av beviljade insatser 
både vad gäller hemtjänst och hälso- och sjukvård, och kommer att vara en allt mer viktig 
del som behöver utvecklas.  
 
Att använda välfärdstekniken som ett komplement till aktuella brukare gör samtidigt att 
omsorgs- och hälso- och sjukvårdpersonalens tid friges så att de kan ge ytterligare insatser 
till det mest svårt sjuka i det egna hemmet 
Under 2014-2017 byggs Östralycke och Ekegården ut, under 2017 tas 20 nya särskilda 
boende plaster i bruk. Det finns ett fortsatt utbyggnadsbehov av särskilda boende platser 
under 2018-2020.  
 
Enligt bedömning av befolkningsutveckling beräknas att det behövs 52 platser i särskilt 
boende i Karlshamn fram till 2024. Med hänsyn tagen till dagens situation där 
verksamheten idag har mer än 40 personer i kö till särskilt boende, kommer sannolikt att 
behövas ytterligare platser i särskilt boende. Utvecklingen pekar på att man också förväntas 
bo längre på särskilda boende framöver till följd av god vård och omsorg. Detta påverkar 
också utvecklingen av antal platser. 

Personer med insatser enl LSS väntas öka de senaste åren har ökningen legat på ca 3 % 

årligen. Vilket även beräknas fortgå kommande år. Ökningarna väntas främst ske inom 

insatserna personlig assistans, korttids för barn, daglig verksamhet och boendestöd samt 

bostad med särskild service för barn. 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 

Ekonomiuppföljning och prognos 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 92 494 66 211 99 317 6 823 

     

Bruttokostnader -706 349 -474 124 - 711 186 -4 837 

     

Nettokostnader -613 855 -407 913 -611 869 1 986 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

För uppföljning på verksamhetsnivå se ekonomisk uppföljning. 
Under sommaren har åtgärder vidtagits i verksamheten för att nå budget i balans.  

- Vissa övergripande tjänster vakanshålls i avvaktan på organisationsförändring. 
- Återhållsamhet avseende utbildningar inom hela verksamheten. 
- Alla verksamheter har fått uppdrag att jobba med att konkret minska sina kostnader. 
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

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

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

Indikator:  
Verksamheten beräknas inte nå målet att ha en sjukfrånvaro i nivå med 2013. För 
perioden januari till augusti ligger utfallet något under 2015 års utfall.  
  Dagar per anställd jan-augusti 

  Korttid Långtid Totalt 

  1-14 dagar Mer än 14 dagar   

2013 4,81 13,93 18,74 

2014 4,47 16,76 21,23 

2015 4,84 18,47 23,31 

2016 5,27 17,75 23,02 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 
Projekt BICAB fortlöper enl plan. 
Implementering av ledarskaps och medarbetarpolicy under 2016 
Fortsatt arbete i alla enheter i enl med resp enhets AHA –handlingsplan. 
En mer omfattande analys och utfall per verksamhet avseende sjukfrånvaro lämnas 
till nämnd i oktober månad – där även uppföljning åtgärder görs. 
 

5. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016-08-31 
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Delårsrapport/Resultatrapport 2016-08-31 
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Nämnd: Socialnämnden 
 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Jan-Åke Berg 
 

Förvaltningschef: Camilla Gärdebring 
 

1. Sammanfattning 
 

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

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Verksamheten erbjuder insatser där medborgarens behov står i centrum. Allt arbete ska 
genomsyras av individperspektivet. Den enskilde ska ha inflytande över sina insatser. 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Verksamheten arbetar med brukarmedverkan för att uppnå högre nöjdhet hos brukarna.  

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Genomförandeplanen är ett viktigt dokument för utförandet av de beviljade insatserna. 
Den enskildes delaktighet i detta och att den ska vara aktuell är en viktig grund i 
verksamheten.  

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Verksamheten utgör en stor arbetsgivare och den växande verksamheten medför 
arbetstillfällen för medborgare.  

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Alla enheter arbetar med egna förbättringsarbeten. Man utgångspunkt i brukares behov 
och där så är möjligt även brukarmedverkan i förändringsarbetet.  

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

Varje enhet bedriver utvecklingsarbete för en utvecklad och bättre verksamhet med såväl 
hög tillgänglighet som delaktighet för verksamhetens målgrupper. Samverkan är ett 
nyckelverktyg för hela verksamheten – såväl internt som externt.  
 
En hög tillgänglighet och en hög rättssäkerhet säkerställer myndighetsutövningen inom 
verksamheten. 
 
Utveckling inom våld i nära relationer är i uppstart i samverkan med Sölvesborgs kommun. 
Detta och utveckling av hemmaplanslösningar som alternativ till placeringar är satsningar 
som görs för att få en kostnadseffektiv verkställighet med högre kvalitet och tillgänglighet. 
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Utmaning 1. 
Behålla och rekrytera 
personal 

Så hanterar vi utmaningen  
Rekrytering och marknadsföring. Studenter som erbjuds 
praktik och arbete i kombination. Andra kompetenser än 
socionomer prövas där det är möjligt.  
Öppna för andra kompetenser säkrar att bemanning kan 
vara i rätt nivå och medför bättre arbetsbelastning som 
bidrar till en bättre arbetsmiljö. 

Utmaning 2. 
Placeringar av barn och 
vuxna 

Så hanterar vi utmaningen 
Hemmaplanslösningar som alternativ till placeringar för en 
långsiktig hållbarhet. Samverkan med grannkommuner 
kring metoder och insatser. 

Utmaning 3. 
Utveckling inom 
försörjningsstöd 

Så hanterar vi utmaningen 
Inom försörjning kommer man under hösten förstärka 
coachverksamheten och utveckla arbetet med FIA. På sikt 
förstärks arbetet med koppling till arbete/insatser för att nå 
egen försörjning då organisationen förändras under 2017 

Nämndens framgångar  
Mottagningsenhetens utformning bidrar till hög tillgänglighet. 
Verksamheten för ensamkommande ungdomar har etablerats och gett förutsättningar för 
en god struktur inom verksamheten.  
Ärendehantering och utredningstider ger en hög rättssäkerhet. 
Engagerade medarbetare med hög kompetens och flexibilitet. 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 

Ny LVU (lag om vård av unga) - Utredningens förslag är bl.a. att den nya LVU ska vara mer 
pedagogisk och överskådlig jämfört med den nuvarande LVU, vilket ska underlätta för barn 
och unga att förstå vilka regler som gäller samt vilka rättigheter de har. Andra 
grundläggande rättigheter som utredningen anser ska lyftas och tydliggöras är barnets rätt 
till information och delaktighet. I utredningen har bedömningen gjorts att det kommer att 
uppstå kostnadsökningar för staten, kommunerna och landstingen om förslagen genomförs. 
Kommunerna beräknas få ökade kostnader främst till följd av utökade arbetsuppgifter och 
ambitionshöjningar i lagstiftningen. 
 
Barnrättighetsutredningen som tillsattes i mars 2013, har i mars 2016 lämnat sitt 
betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). I betänkandet lämnas förslag 
på en lag om inkorporering1 av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 
samt åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering, liksom ett antal författningsförslag. 
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 
 
 
Insatser i form av personligt utformat stöd, boendestöd och mobila teamet, har delat 
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ansvar mellan socialnämnd och omsorgsnämnd. Det uppskattade behovet av personligt 
utformat stöd är ca 15 personer årligen 2016 – 2018. Mobila teamet hade 2013 76 ärende, 
2014 83 ärende och 2015 93 ärende och i april 2016 91 ärenden. Det uppskattade behovet 
för perioden är en ökning på cirka 24 personer (cirka 8 personer årligen 2016-2018).  
 
Efter april 2014 har det skett en markant ökning av antalet orosanmälningar gällande barn 
som far illa. Under årets tre första månader 2016 har antalet anmälningar ökat med 14 
procent i jämförelse med samma period 2015. Ökningen i Karlshamn ligger i paritet med 
ökningen i Sverige och bedömningen är att anmälningarna kommer att ligga kvar på en hög 
nivå. 
 
Utveckling av arbetet med vuxna missbrukare ska utvecklas mot genom samverkan 
och utveckling av den egna verksamheten. Ett annat område som lyfts fram är 
utveckling av Brukarråd för långsiktigt hållbar brukarmedverkan och det är ett 
prioriterat utvecklingsområde inom Kunskap till praktik. Brukarens krav på förändring 
och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla missbruks- och 
beroendevården. Målet är att brukarens medverkan ska få genomslag i form av 
konkreta, relevanta och prioriterade förbättringar för brukare på både individ-, 
verksamhets- och strukturnivå.  
 
Genom omorganisation stärks kontakten till arbetsmarknadsverksamheten vilket kan 
bidra till utveckla verksamheten för försörjningsstöd med tydlig koppling till att målet 
är egen försörjning. Stärka FIA (fler i arbete) verksamheten ytterligare samt andra 
former som ex coaching och överenskommelser om motprestationer. 

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

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 45 452 77 320 115 981 70 529 

     

Bruttokostnader -138 974 -143 125 -214 142 -75 168 

     

Nettokostnader -93 522 -65 805   -98 161 -4 639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
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Den höga prognosavvikelsen mot budget inom intäkter resp kostnader beror främst på 
verksamheten för ensamkommande som beräknas kosta 85 milj och till stora delar vara 
intäktsfinansierad.  
 
Ett konkret arbete kring utmaning 2 måste ske för att få resultat avseende placeringar. 
Aktiviteter för utvecklade arbetsmetoder vidtas inom verksamheten.  

 Antalet vuxna placeringar har varit markant högre än 2015. Medeltalet för juni till 
augusti 2015 var 6 placeringar per månad medan medeltalet för 2016 samma 
period är 9 placeringar per månad.  

 Barn och familj har under perioden januari till augusti haft lägre antal placeringar i 
snitt per månad i jämförelse med samma period 2015. Däremot kommer 
snittkostnaden per placering vara högre. Under augusti månad gjordes fyra nya 
placeringar samt två nya placeringar i månadsskiftet juli/augusti.  

 
Det kan inte uteslutas att en del av de ökade kostnaderna inom försörjning kan vara en del 
som beror på att nyanlända inte har kommit i sysselsättning efter etableringsperiodens 2 
år och därefter efter 3 år kommer till kommunens ordinarie försörjningsstöd. Vidare 
analys av detta fortgår. 

 
Under vintern och våren har antalet hushåll med barn som får försörjningsstöd ökat 
markant vilket bidrar till höga utbetalningar. Genomsnittet för januari till augusti under 
2015 var 1 398 tkr per månad och under samma period 2016 är genomsnittet 1 620 tkr.  
 
För redovisning per verksamhet se ekonomiuppföljning. 

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

Relevant verksamhetsmål: 
1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
 

Nämndsmål: 
Kommuninvånarna har eller uppnår 
egenförsörjning 

Indikator:  
Antal hushåll med försörjningsstöd  
Vid uppföljning av antal hushåll med försörjningsstöd och utbetalt försörjningsstöd pekar 
utfallet på en ökning från fg år. 

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

 

5. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016-08-31 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 
Period: 2016-01-01 – 2016-08-31 
 

Nämnd: Tekniska nämnden 
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 
 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

 

1. Sammanfattning 
 

1.1  Analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 
 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Verksamhetsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga 
1. Belysning av Vislandabanan inom Svängsta tätort pågår och är klar hösten 2016. 
2. Planering efter belysningsstrategi för funktionsbelysning som antogs 2015. 
 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 
1. Ny utfart från Nyemöllevägen mot Strömmarondellen och ombyggnad av infart mot 
Nyemöllevägen söder om McDonalds färdigställdes i maj 2016. 
2. Större trafiksäkerhetsåtgärd vid Bodestorpsskolan kommer att påbörjas 2016. 
3. Gc-väg Hunnemaravägen/Rosenvägen är klar. 
4. Upphandling av beläggningsutredning för kommunens gator och vägar är klar och 
konsult påbörjar inventering våren 2017. 
5. Utbyggnad enligt VA-plan pågår men är tidsmässigt ca 6 månader försenat. 
6. Arbetet med att hitta ny reservvattentäkt i anslutning till Mörrumsån pågår enligt 
plan.  
 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Verksamhetsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
1. Ökar grundbemanningen istället för att ta in timavlönade vid vikariat. 
2. Verksamhetens behov styr utvecklingen av heltidstjänster och prövas alltid vid 
personal- och verksamhetsförändringar. 
Verksamhetsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
1. Andelen av kommunens bilar som är miljöbilar av totala antalet bilar kommer att 
uppgå till indikatorsnivå 50 % 2016. 
2. Energianvändningen i kommunala verksamheter kommer att minska 2016. 
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1.2 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 

Utmaning 1. 
Vattenförsörjning på lång sikt 

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

Utmaning 2. 
Kompetensförsörjning/attraktiv 
arbetsgivare 
 

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

Utmaning 3. 
Ekonomistyrning 

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

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

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet styrs politiskt av byggnadsnämnden, 
fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Utöver detta har 
kommunens övriga nämnder med något undantag ett beställarförhållande gentemot 
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förvaltningen och styr i den rollen ambitionsnivå och kvalitet inom 
serviceverksamheterna. 
 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsverige kommer enligt SKL:s prognoser att 
utvecklas negativt de närmaste åren samtidigt som behov och krav ökar. Detta gör att 
resurser behöver frigöras genom att arbeta smartare och mer effektivt i alla 
verksamheter. Det kan innebära nya tekniska lösningar, arbetsmetoder och 
organisationsmodeller. 

 
Förvaltningen behöver i samarbete med ”beställande” förvaltningar ta fram underlag 
som reglerar kvalitet, ambitionsnivå och kostnader för en effektivare styrning av 
samtliga serviceverksamheter. 
 
Det finns ett stort behov av byggande i nästan hela Sverige och det pågår ett arbete 
nationellt, regionalt och lokalt för att hitta effektivare processer kring exempelvis 
bygglov för att stimulera byggandet. En faktor är tid fram till beslut vilket kommunen 
till viss del kan påverka men en ännu viktigare faktor är en reformering av regelverket. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för förvaltningens verksamhet när 
det gäller stadsplanering och infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på 
dagvattenhantering och behov reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven 
för VA kraftigt de närmaste åren. 
 
Det finns ett ökad efterfrågan inom både för omsorg och skola/förskola i takt med en 
ökad inflyttning och förändrade demografiska förutsättningar. Här har samtliga 
förvaltningar ett omfattande arbete framför sig för att bidra till att möta dessa behov. 
 
Arbetsmarknaden håller snabbt på att förändras mot ökad rörlighet och brist inom 
vissa yrkeskategorier. Kommunerna är generellt inte särskilt attraktiva som första 
arbetsgivare medan redan anställda inom sektorn trivs med sina arbeten. Karlshamn 
liksom andra offentliga arbetsgivare måste fokusera på att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare för både specialister inom nischområden och områden som inte kräver 
lika mycket kompetens men numerären är större. Detta är en kritisk faktor för flera av 
förvaltningens verksamheter och vi ser redan att andra aktörer på marknaden lockar 
med villkor som kommunen i dagsläget har svårt att konkurrera med. 
 
 

 

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

TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-augusti på +3 980 tkr och en 
prognostiserad helårsavvikelse på +1 300 tkr.  
 
TN exkl VA har under januari-augusti förbrukat -19,3 mnkr av årets 
investeringsbudget på -49,5 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är +17,7 
mnkr.  
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VA-enheten har en periodavvikelse för januari-augusti på +2 866 tkr och en 
prognostiserad helårsavvikelse på +1 750 tkr. 

 
VA-enheten har under januari-augusti förbrukat -13,9 mnkr av årets 
investeringsbudget på -61,0 mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är +38,4 
mnkr. 
 
Kansliet har plus på personalkostnader. Trafik har högre kostnader för 
trafiksäkerhetsurnor än budgeterat. Gatuenheten har låga kostnader för 
vinterväghållning p g a mild vinter under årets första halvår. Kostservice har haft 
vakant verksamhetschef samt volymökningar som ger högre intäkter och kostnader.  
Driftservice har plus på personalkostnader p g a vakanta tjänster. Fastighets-
förvaltningen har plus på kostnader för fjärrvärme, el och personal samt minus på 
akut fastighetsunderhåll, intäkter affärslokaler och Entreprenadgruppen. Städservice 
har minus på intäkter och plus på personalkostnader. Sotningstjänsten har plus på 
personalkostnader p g a sjukskrivningar och minus på intäkter. Årets resultat 
förväntas bli ett underskott som regleras mot verksamhetens balanskonto. 
 
VA-enhetens brukningsavgifterna höjdes med 2 % mer än budgeterat fr o m mars, 
vilket ger en högre intäkt jämfört med budget. Vakanta tjänster bidrar till minskade 
kostnader. 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 

Fortsatta löpande rationaliseringar ingår i verksamhetens uppdrag. 
 

 

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen omprövar och utvecklar 
kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning (KF 
5:2) 
 

Nämndsmål: 
Säkerställa ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler utifrån 
verksamheternas behov och kommunen 
som helhet 
 

Indikator:  
1. Yteffektivitet lokaler – Indikatorsnivå efter utfall 2015 
Fastighet kan inte visa mått på yteffektivitet för samtliga lokaler under 2016. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

Nyckeltal måste tas fram för respektive lokaltyp och därefter görs en invertering av 
nyttjandegraden i samtliga lokaler. Det är ett omfattande arbete och har påbörjats 
med skolorna. 
 
 
 

Relevant verksamhetsmål: Nämndsmål: 
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Kommunen har en sund ekonomi (KF 5:3) 
 

Kommunen har en sund ekonomi 
 

Indikator:  
1. Budgetavvikelse för investeringar (KF) – Indikatorsnivå: Mindre än +/- 10 % 
Prognos helårsavvikelse: +36 % (TN exkl VA) och +63 % (VA) 
2. Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF) – Indikatorsnivå: Minst 95 %  
Utfallet går inte att mäta p g a problem med uppföljningssystemet Inyett. 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

Djupare analys av budgetavvikelse investeringar görs vid bokslutet. 
Installation av inköpssystem Proceedo pågår. 
 

 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommunen har en ekologiskt hållbar 
verksamhet (KF 5:4) 
 

Nämndsmål: 
Kommunens interna 
serviceverksamheter utvecklas 
långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt 
 

Indikator:  
3. Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) (KF) – Indikatorsnivå: 28 % 
Helårsprognos: 27 % 
 

Prioriterade insatser och insatsområden 

Utöka utbudet av ekologiska varor. Samtliga förskolekök samt fem skolor har gått 
över i en annan KRAV-märkning där personalen själva väljer vilka ekologiska 
livsmedel som inhandlas så länge de håller sig över 25 %. Tidigare inhandlades 
ekologiska livsmedel enligt en produktlista med 15 produkter oavsett pris. 
 

 

5. Intern kontroll 2016 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2016-08-31 
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Not 2016-08-31 2015-08-31

Verksamhetens intäkter 1 51 344 49 023

Verskamhetens kostnader 2 -39 101 -38 741

Avskrivningar 3 -6 609 -6 033

Verksamhetens nettokostnader 5 635 4 249

(varav jämförelsestörande poster)

Skatteintäkter 0 0

Finansiella intäkter 4 2 116 0

Finansiella kostnader 5 -4 459 -2 056

Resutlat före extraordinära intäkter 3 292 2 193

Extraoridnära intäkter 0 0

Extraoridnära kostnader 0 0

Årets resultat 3 292 2 193

RESULTATRÄKNING VA tkr
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TILLGÅNGAR Not 2016-08-31 2015-08-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 121 275 111 356

Maskiner och inventrier 7 4 337 5 963

Pågående investeringar 8 13 912 8 462

Summa materilella anälggningstillgångar 139 524 125 781

Omsättningstillgångar

Förråd

Kundfodringar

Övriga fodringar

Förutbetalda  kostnader och upplupna intäkter 9 0 0

Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 139 524 125 781

Not 2016-08-31 2015-08-31

Eget kapital

Eget kapital 10 3 887 3 248

Delårets resultat 3 292 2 193

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 11 0 0

Skulder

Långfristiga skulder 12 126 903 119 116

Lån av kommunen

Investeringsfond

Kortfristiga skulder 13 4 721

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 721 1 224

139 524 125 781

BALANSRÄKNING VA tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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NOTER 
(tkr)

Not 1 Verksamhetens intäkter 2016-08-31 2015-08-31

Brukningsavgifter 35 367 32 896

Anslutningsavgifter 0 0

Intäktsföringar av förutbetalda intäker 15 977 16 127

Summa 51 344 49 023

Not 2  Verksamhetens kostnader 2016-08-31 2015-08-31

Material 2 943 3 084

El 2 729 2 014

Övriga kostnader 8 725 8 052

Köpt vatten 0 0

Personalkostnader 11 982 11 711

Externa hyror 0 0

Externt köpta tjänster 2 020 2 704

Från kommunen fördelade kostnader 10 701 11 176

Förlust vid avyttring av anläggningtillgång 0 0

Summa 39 101 38 741

Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden

Följande avskriningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillångar År %

Vatten och avlppsledningar 50 2

Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar 33 3

Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar 10 10

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 5 20

Årets avskrivningar fördelas på: 2016-08-31 2015-08-31

Materiella anläggningstillångar

Byggnader och mark 5 567 4 864

Maskiner och andra tekniska anläggningar 52 70

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 990 1 099

Summa 6 609 6 033

Not 4 Finansiella intäkter 2016-08-31 2015-08-31

Tillgodoräknad ränta på överlikvidit 1,37% 2 116 0

-�116�-



Not 5 Finansiella kostnader 2016-08-31 2015-08-31

Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 3,37% 4 459 2 056

Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 2016-08-31 2015-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 346 292 328 374

Inköp per 31/8 0 0

Anslutningsavgifter 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 346 292 328 374

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående  avskrivningar enligt plan -219 450 -212 154

Försäljning/utrangering 0 0

Årets avskrivningar enligt plan -5 567 -6 033

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -225 017 -217 018

Utgående planenligt restvärde 121 275 111 356

Not 7 Maskiner och andra inventarier 2016-08-31 2015-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 20 336 20 336

Inköp 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 336 20 336

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående  avskrivningar enligt plan -14 957 -13 204

Försäljning/utrangering 0 0

Årets avskrivningar enligt plan -1 042 -1 169

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 999 -14 373

Utgående planenligt restvärde 4 337 5 963

Not 8 Pågående investeringar 2016-08-31 2015-08-31

Pågående investeringar 13 912 8 462

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-08-31 2015-08-31

Förutbetald hyra 0 0

Övriga förutbetalda kostnader 0 0

Avräkning med kommunen

Summa 0 0
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Not 10 Eget kapital 2016-08-31 2015-08-31

Ingående eget kapital 3 887 3 248

Tillskott 0 0

Delårets resultat 3 294 2 193

Utgående eget kapital 3 887 5 441

Not 11 Avsättningar för pensioner 2016-08-31 2015-08-31

Kompletterande ålderspension 0 0

Efterlevandepension 0 0

PA-KL pensioner 0 0

Särskilld ålders-/visstidspension 0 0

Särskild löneskatt 0 0

Summa avsättning 0 0

Ansvarsförbindelser för pensioner

Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0 0

Särskild löneskatt 0 0

Summa ansvarsförbindelser 0 0

Not 12 Långfristiga skulder 2016-08-31 2015-08-31

Lån från kommunen utgående balans 126 903 119 116

Lån från kommunen förändring under året 0 0

Investeringsfond ¹ utgående balans 0 0

Investeringsfond ¹ förändring under året 0 0

Summa 126 903 119 116

¹ Investeringfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet. 

Not 13 Kortfristiga skulder 2016-08-31 2015-08-31

Lån från kommunen utgående balans 4 721 0

Summa 4 721 0

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-08-31 2015-08-31

Semsterlöneskuld och okompenserad övertid 721 31

Arbetsgivaravgift 0 0

Upplupna löner 0 0

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond¹

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter² 0 0

Övriga interimsskulder 0 1 193

Summa 721 1 224

¹ Dessa medel ska intäktsföras och återföras till avgiftskollektivet inom en treårsperiod

 och kommer således leda till en reducerad brukningsavgift.

² Anslutningsavgifterna ska täcka: Avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät,

räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med anslutning samt

administration i samband med anslutning (såsom fakturering, kommunikation med kunder, inspektion mm). 

Avskrviningstiden för ledningsnät är 50 år. Anslutningsavgiften periodiseras enligt följande;

År 1-50; Rak avskrivning, dvs 2% av anslutningsavgiften intäktsförs per år. 
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Resultatrapport januari-augusti 2016 
 

Ansvarig chef: 
Christer Martinsson 

Verksamhet/Enhet: 
VA-enheten 

Nämnd: 
Tekniska nämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

1. Sammanfattning 
 

Sammanfattande kommentar för att nå åtaganden och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
VA-enheten ska verka för en god försörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster, samt 
följa andra lagkrav, övriga förordningar, myndighetskrav, föreskrifter och direktiv. 
 

Utmaning 1. 
Hög kvalitet och leverans-
säkerhet av vatten. 

För att hantera utmaningen gör vi följande: 
Förebyggande underhåll av anläggningarna som omfattar 
vattenverk, distributionsnät, tryckstegringsstationer och 
vattentorn. 
 

Utmaning 2. 
Utbyggnad enligt VA-plan. 

Så hanterar vi utmaningen  
Arbete med utbyggnad pågår enligt planer men är 
tidsmässigt ca 6 månader försenat. 
 

Utmaning 3. 
Nybyggnad av vattenverk vid 
Långasjön. 

Så hanterar vi utmaningen  
Investeringsprojektet skjuts fram 5 år beroende på 
kommunens totala investeringsbehov. Teknisk grund för 
detta är en byggnadsteknisk utredning gjord av Amphi-tech. 
Utredningen visar på behov av ett visst allmänt underhåll. 
Vad gäller betongen i bassängerna behöver ytskiktet 
renoveras inom en tio-årsperiod. Utredningsarbete gällande 
nytt vattenverk fortsätter. 

Verksamhetens / Enhetens framgångar  
VA-enheten har tagit fram en väl genomarbetad driftbudget som är i balans, samt en 
investeringsbudget 2016-2024 som tydligt visar hur vi finansierar framtida investeringar. 
Arbete med utbyggnadsplan och överföringsledning från Mörrums ARV till Sternö ARV inför 
nedläggning av Mörrums ARV fortlöper enligt plan men tillgången till mark för 
ledningsdragningar är en riskfaktor som bevakas. Projektering av kompletterande 
ombyggnad för Sternö ARV är under uppstart.  
Arbete med att hitta en ny reservvattentäkt i anslutning till Mörrumsån och att förnya 
vattendomen för Mien pågår enligt plan. Utredning av nytt vattenverk inför kommande 
investering fortsätter men själva investeringen har flyttats fram 5 år i tiden.  
Medverkan till att ta fram tydliga arbetsprocesser samt samplanering inom kommunen har 
stärkt VA-organisationen. 
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2. Omvärldsanalys 
 

Omvärldsanalys och framtidsbedömning 

 
VA-enheten styrs utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste avsättas 
för att säkerställa att både vattenverk och avloppsreningsverk är i begärligt skick för att 
tillhandahålla en tillfredsställande VA-försörjning vad gäller dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. 
 
Tydliga arbetsprocesser, kommunikation och gemensam struktur inom kommunen 
måste skapas för att utnyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. 
 
Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 
överföringsledning till Sternö reningsverk. För att Sternö reningsverk ska klara 
gällande krav och belastning behövs åtgärder vidtas. 
 
Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. Arbetet med att ta fram 
prioriterade områden för utbyggnad presenteras i VA-planen. I VA-planen har en 
åtgärdsplan tagits fram med 27 åtgärder som motsvarar de nuvarande VA-
anläggningarnas behov. 
 
Klimatförändringarna kommer att innebära stora utmaningar för vår verksamhet, 
såsom dagvatten, förändrad råvattenkvalitet och kvantitet.  
Arbetet med dagvatten måste intensifieras och system för informationsinhämtning för 
verksamhetens ledningsnät upprättas. 
 
Åtgärderna är många och helt nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning och 
andra åtaganden. 
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3. Ekonomiuppföljning och prognos 

 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

 Helårsbudget 
2016 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter driften 76 246 51 299 77 246 1 000 

     

Personalkostnader -20 275 -11 982 -19 525 750 

Övriga kostnader -55 656 -36 220 -55 656 0 

Bruttokostnader -75 931 -48 205 -75 181 0 

     

Intäkter finansen 13 086 2 115 13 086 0 

     

Bruttokostn 
finans 

-13 401 -2 343 
 

-13 401 0 

     

Nettokostnader 0 2 866 1 750 1 750 
 

 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
 

Överskott från driftbudgeten fonderas för användning till att bygga överföringsledning för 
reservvatten. 
 

4. Förutsättningar att nå sina åtagande 
 

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

Verksamhetens / enhetens Åtagande: 
 
1. Antal anmärkningar på vattenkvalitet 
2. Antal mekaniska bräddningar 
3. Uppdaterad VA-plan 
4. VA-plan, översiktsplan och 
markförsörjningsstrategi är synkroniserade 

 
1. 4 fall där vattnet har varit tjänligt med anmärkning 
2. 3 fall av mekanisk bräddning 
3. Uppdatering av VA-plan är beslutad i TN januari 2016 
4. Samarbete via planlagda möten men synkroniseringen behöver förbättras 
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Prioriterade insatser och insatsområden 
Utbyggnadsplan landsbygd pågår enligt VA-planen – tidsmässigt försenad ca 6 månader. 
Reservvattentäkt följer VA-plan – arbete pågår enligt plan. 
Kompetensförsörjning – utbildningar och rekryteringar tillfredställande. 
 
 
 
 
 

 

5. Slutsatser utifrån resultatdialogen (Obs! Denna del fastställs under 
resultatdialogen) 

 

Slutsatser från resultatdialogen:  
Här redovisas kortfattat de slutsatser som ansvarig chef och överordnad chef kommit fram till i resultatdialogen. Denna del 
ska besvara frågan ”Vad tar vi med oss från resultatdialogen?” och följs upp vid nästa resultatdialog. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun  
 

 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för rengöring (sotning) 

 
att taxorna gäller från att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxa för brandskyddskontroll 
och taxa för rengöring (sotning) till respektive medlemskommun för beslut i fullmäktige. 
 
Taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring har räknats upp med sotningsindex 
(2,21%) enligt SKL:s cirkulär 16:29. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Taxa brandskyddskontroll  
2 Taxa för rengöring (sotning)  
3 Sotningsindex  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun  
 

 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för rengöring (sotning) 

 
att taxorna gäller från att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxa för brandskyddskontroll 
och taxa för rengöring (sotning) till respektive medlemskommun för beslut i fullmäktige. 
 
Taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring har räknats upp med sotningsindex 
(2,21%) enligt SKL:s cirkulär 16:29. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Taxa brandskyddskontroll  
2 Taxa för rengöring (sotning)  
3 Sotningsindex  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-08-29 Dnr: 2016/2947 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

 
 
 

Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande taxor att gälla i Karlshamns kommun  
 

 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för rengöring (sotning) 

 
att taxorna gäller från att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har överlämnat förslag till taxa för brandskyddskontroll 
och taxa för rengöring (sotning) till respektive medlemskommun för beslut i fullmäktige. 
 
Taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring har räknats upp med sotningsindex 
(2,21%) enligt SKL:s cirkulär 16:29. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Taxa brandskyddskontroll  
2 Taxa för rengöring (sotning)  
3 Sotningsindex  
4 Förtydligande av taxa brandskyddskontroll 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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TAXA FÖR BRAN DSKYDDSKON TROLL

1.

1.1

1.1.1

Karlshamn 196,03 kr

Olofström 258,50 kr

Sölvesborg 183,10 kr

1.1.2 Fritidshus

Karlshamn 291,89 kr

Olofström 379,66 kr

Sölvesborg 306,96 kr

1.2

2.

2.1

3.

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll

Kontrollavgift

Kontrollavgift

Övriga objekt

Efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man enligt

1.2 eller 2.1 samt transportersättning.

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 814,54 kr/timme i Olofströms och

Sölvesborgs kommuner och med 638,7 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften ingår

kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även

särskilda bestämmelser.

Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 814,54 kr/timme i Olofströms och

Sölvesborgs kommun och med 638,7 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av

arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften ingår

kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. Se även

särskilda bestämmelser.

Helårsbebott hus

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Angivna avgifter anges inklusive moms. I Karlshamns kommun utgår ej moms .

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 3

kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan indexregleras

årligen den 1 april enligt sotningsindex.
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TAXA FÖR BRAN DSKYDDSKON TROLL
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Särskilda bestämmelser

Extra inställelse

Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram

och åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av

kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa.

För extra inställse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för

detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1

samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2.1

samt en administrativ avgift om 144,05 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner och med

111,04 kr i Karlshamns kommun.

Kontroll utom ordinarie arbetstid

Beräkning av timersättning

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme och

med den tid som är nedlagd i objektet.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under

ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande de

merkostnader som arbetet föranlett.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och

med den tid som är nedlagd i objektet.
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Timkostnad Minutkostnad

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 560,07 kr 9,33 kr inklusive moms

Karlshamns kommun 549,31 kr 9,16 kr inklusive moms

1.

1.1

1.1.1 Minuter Kr

15,00 137,40 kr

21,07 196,58 kr

10,17 94,89 kr

1.1.2

24,00 219,84 kr

30,07 280,55 kr

19,22 179,32 kr

Sölvesborg

1.2 Minuter Karlshamn Olofström

25,32 231,93 kr 236,24 kr

30,32 277,73 kr 282,89 kr

30,32 277,73 kr 282,89 kr

32,50 297,70 kr 303,23 kr

22,50 206,10 kr 209,93 kr

20,00 183,20 kr 186,60 kr

1.3

3,84 35,17 kr 35,83 kr

9,48 86,84 kr 88,45 kr

2,89 26,47 kr 26,96 kr

3,75 34,35 kr 34,99 kr

Värmepanna fast bränsle miljögodkänd   

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 

enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan 

baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex.

Stoftsugning

Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m

Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m

Avstötning

Braskamin

Lokaleldstad

Tilläggsavgifter

Värmepanna olja miljögodkänd

Värmepanna fast bränsle

Sölvesborg

Objektsavgift

Värmepanna olja

Olofström

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Objekt i småhus

Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)

Helårsbebott hus

Karlshamn

Sölvesborg

Fritidshus

Karlshamn

Olofström
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

2.

Sölvesborg

2.1 Minuter Karlshamn Olofström

Värmepanna Se småhus Se småhus

46,94 429,97 kr 437,95 kr

54,43 498,58 kr 507,83 kr

62,49 572,41 kr 583,03 kr

65,65 601,35 kr 612,51 kr

70,36 644,50 kr 656,46 kr

Sidopanna 16,18 148,21 kr 150,96 kr

29,47 269,95 kr 274,96 kr

36,96 338,55 kr 344,84 kr

45,02 412,38 kr 420,04 kr

48,18 441,33 kr 449,52 kr

52,89 484,47 kr 493,46 kr

4,00 36,64 kr 37,32 kr

6,00 54,96 kr 55,98 kr

9,00 82,44 kr 83,97 kr

Hämtning av stege

Administrationsavgift

201-250

251-300

Separat rökkanal

  51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

-50

51-100

101-150

151-200

Övriga objekt

Objektsavgift

- 50 Mcal/h
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2016 - 05 - 19
1 ( 2 )

CIRKU LÄR 1 6 : 29

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Max Ekberg

Räddningsnämnd
Räddningstjänstförbund
Räddningschefer

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

Sotningsindex 2016

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat
2002 - 09 - 12, gäller följande sotningsindex från 201 6 - 0 6 - 01 :

Sotningsindex 201 6 – 2,21 %
(Detta index gäller för kommuner som även år 201 5 tillämpade sotningsindex.)

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtale t
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2, 2 %), dels Konsumentprisindex för
12 - månadersförändring i februari (0, 4 %).

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man
ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Beräknade
värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index
infördes 201 5 och när det införs 201 6 , enligt följande:

Införande av index 1 april 2015 1 maj 2015 1 juni 2015 1 juli 2015
1 juni 2016 2,21% 2,04% 1,83% 1,59%
1 juli 2016 2,45% 2,28% 2,08% 1,83%

1 augusti 2016 2,76% 2,59% 2,39% 2,14%
1 september 2016 3,15% 2,98% 2,78% 2,53%
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte ta emot konstverket Helgedomen som gåva. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum föreslår via Kyrkogårdschef Mattias Björkholm, att 
Karlshamns kommun övertar ägandeskapet och förvaltandet av konstverket Helgedomen 
och marken det står på. Då Svenska kyrkan inte har något skötselområde i dess direkta 
närhet anses att det vore enklare att Karlshamns kommun sköter verket och marken. 
 
Helgedomen är ett uppskattat inslag bland stadens offentliga konstverk. Skulpturen 
invigdes 1980 som ett minnesmärke över stadens första kyrka, belägen på platsen där 
skulpturen är placerad. Från sidan symboliserar verkets bågar segel i en mindre armada, 
vilket ger känslan av kyrkan vid havet. Framifrån symboliserar dessa kyrkfönster eller 
bebyggelse av hus kring en högre båge, som med sitt kors påminner om kyrkan och den 
tidigare platsen för religiösa sammankomster. Konstnären Helle Dalberg är representerad i 
Karlshamns kommuns konstsamling med ett verk från 1986, en relief i stål/plåt placerad 
på Möllegårdens skola i Svängsta. 
 
Svenska kyrkan kommer inför ett övertagande av kommunen att renovera verkets 
fundament och träskylt. 
 
Ärendet återremitterades till kulturnämnden för kompletteringar som 2016-06-15 
beslutade att, efter kompletterande yttrande från kultur- och bibliotekschefen, överlämna 
beslut om övertagande av konstverket Helgedomen samt ekonomisk hantering av 
skötselkostnader för konstverket till kommunstyrelsen, för beslut av kommunfullmäktige 
om mottagande av gåva. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Yttrande över återremiss från KSau - övertagande av kon... 
2 Protokollsutdrag Övertagande av konstverket Helgedomen 
3 Protokollsutdrag Yttrande över skrivelse gällande konstverket Helgedomen 
4 Kyrkorådet smtr 080212 
5 UlfOhlsson080513 
6 Förvaltande av konstverk Helgedomen 
7 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen 
 
Beslutet skickas till 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum 
Kulturnämnden 
Teknisk nämnd 
Ekonomikontoret 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte ta emot konstverket Helgedomen som gåva. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum föreslår via Kyrkogårdschef Mattias Björkholm, att 
Karlshamns kommun övertar ägandeskapet och förvaltandet av konstverket Helgedomen 
och marken det står på. Då Svenska kyrkan inte har något skötselområde i dess direkta 
närhet anses att det vore enklare att Karlshamns kommun sköter verket och marken. 
 
Helgedomen är ett uppskattat inslag bland stadens offentliga konstverk. Skulpturen 
invigdes 1980 som ett minnesmärke över stadens första kyrka, belägen på platsen där 
skulpturen är placerad. Från sidan symboliserar verkets bågar segel i en mindre armada, 
vilket ger känslan av kyrkan vid havet. Framifrån symboliserar dessa kyrkfönster eller 
bebyggelse av hus kring en högre båge, som med sitt kors påminner om kyrkan och den 
tidigare platsen för religiösa sammankomster. Konstnären Helle Dalberg är representerad i 
Karlshamns kommuns konstsamling med ett verk från 1986, en relief i stål/plåt placerad 
på Möllegårdens skola i Svängsta. 
 
Svenska kyrkan kommer inför ett övertagande av kommunen att renovera verkets 
fundament och träskylt. 
 
Ärendet återremitterades till kulturnämnden för kompletteringar som 2016-06-15 
beslutade att, efter kompletterande yttrande från kultur- och bibliotekschefen, överlämna 
beslut om övertagande av konstverket Helgedomen samt ekonomisk hantering av 
skötselkostnader för konstverket till kommunstyrelsen, för beslut av kommunfullmäktige 
om mottagande av gåva. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Yttrande över återremiss från KSau - övertagande av kon... 
2 Protokollsutdrag Övertagande av konstverket Helgedomen 
3 Protokollsutdrag Yttrande över skrivelse gällande konstverket Helgedomen 
4 Kyrkorådet smtr 080212 
5 UlfOhlsson080513 
6 Förvaltande av konstverk Helgedomen 
7 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen 
 
Beslutet skickas till 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum 
Kulturnämnden 
Teknisk nämnd 
Ekonomikontoret 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-09-13 Dnr: 2015/2789 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-20 198 
Kommunstyrelsen 2016-10-04 200 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Övertagande av konstverket Helgedomen 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte ta emot konstverket Helgedomen som gåva. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum föreslår via Kyrkogårdschef Mattias Björkholm, att 
Karlshamns kommun övertar ägandeskapet och förvaltandet av konstverket Helgedomen 
och marken det står på. Då Svenska kyrkan inte har något skötselområde i dess direkta 
närhet anses att det vore enklare att Karlshamns kommun sköter verket och marken. 
 
Helgedomen är ett uppskattat inslag bland stadens offentliga konstverk. Skulpturen 
invigdes 1980 som ett minnesmärke över stadens första kyrka, belägen på platsen där 
skulpturen är placerad. Från sidan symboliserar verkets bågar segel i en mindre armada, 
vilket ger känslan av kyrkan vid havet. Framifrån symboliserar dessa kyrkfönster eller 
bebyggelse av hus kring en högre båge, som med sitt kors påminner om kyrkan och den 
tidigare platsen för religiösa sammankomster. Konstnären Helle Dalberg är representerad i 
Karlshamns kommuns konstsamling med ett verk från 1986, en relief i stål/plåt placerad 
på Möllegårdens skola i Svängsta. 
 
Svenska kyrkan kommer inför ett övertagande av kommunen att renovera verkets 
fundament och träskylt. 
 
Ärendet återremitterades till kulturnämnden för kompletteringar som 2016-06-15 
beslutade att, efter kompletterande yttrande från kultur- och bibliotekschefen, överlämna 
beslut om övertagande av konstverket Helgedomen samt ekonomisk hantering av 
skötselkostnader för konstverket till kommunstyrelsen, för beslut av kommunfullmäktige 
om mottagande av gåva. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Yttrande över återremiss från KSau - övertagande av kon... 
2 Protokollsutdrag Övertagande av konstverket Helgedomen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-09-13 Dnr: 2015/2789 

 
 
3 Protokollsutdrag Yttrande över skrivelse gällande konstverket Helgedomen 
4 Kyrkorådet smtr 080212 
5 UlfOhlsson080513 
6 Förvaltande av konstverk Helgedomen 
7 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum 
Kulturnämnden 
Teknisk nämnd 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 15:00 – 17.20 

Beslutande: Lena Sandgren Ordförande (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Vice ordf. (C) 
Marie Bengtsson Ledamot (S) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Marianne Abelsson Ledamot (S) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Diez Nobach Ledamot (S) §§ 28 – 36  
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Robert Sandelin (S) tjg ers för  Diez Nobach (S) §§ 37 – 47  
 

Närvarande 
ersättare: 

Lotta M Sjöqvist (M), Ankie Boklund (C), Robert Sandelin (S) §§ 28 – 36, 
Lena Olsson (M), Anna Atmander (MP) och Margareta Norander (L) 

Övriga: Maria Petersson, sekreterare 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef 

 

 

Utses att justera: Ulla Olofsson (M)  

Paragrafer:  

Justeringsdatum:  2016-06-22 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Maria Petersson  
   
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Lena Sandgren (S) Ulla Olofsson (M) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 2 av 4 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-06-15   
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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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 3 av 4 

 
§ 34 Yttrande över återremiss från KSau – övertagande av konstverket Helgedomen 
2015/2789 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden överlämnar beslut om övertagande av konstverket Helgedomen samt 
ekonomisk hantering av skötselkostnader för konstverket till kommunstyrelsen, för beslut 
av kommunfullmäktige om mottagande av gåva. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har fått ärendet ”Övertagande av konstverket Helgedomen”, diarienummer 
2015/2789, på återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen vill att ärendet kompletteras med skötselkostnader för såväl markyta 
som konstverket samt förslag på finansiering av eventuella skötselkostnader. 
 
Kultur och bibliotekschef Marie Liljenberg har inhämtat följande från biträdande gatuchef 
Jonas Johansson: 
 
”Skötselkostnaden för ytan av kullerstenar Vid Helgedomen Karlshamns första kyrka 
uppgår till 15 tkr per år. Finansieringen för skötsel av denna yta bör ske på samma sätt 
som all exploatering, det vill säga genom ökade budgetramar.” 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef, har varit i kontakt med kyrkogårds- och 
fastighetschefen på Svenska Kyrkan Karlshamn-Trensum för att få en bild av vilket 
underhåll konstverket kräver. Enligt kyrkogårds- och fastighetschefen finns inga 
skötselanvisningar. 
 
Kyrkans vaktmästeri har skött underhållet som bestått av rengöring med högtryckstvätt 
någon enstaka gång per år, samt målning av konstverkets fundament, cirka vart femte år. 
Kostnaden för underhållet bedöms därmed som ringa. 
 
En underhållsplan för samtliga kommunägda konstverk kommer att arbetas fram, möjligt 
att en sådan plan kommer att påverka vilken typ av underhåll Helgedomen ska ha. 
Underhållsplanen kommer dock att dröja då det är ett omfattande arbete att bedöma vilket 
underhåll ett visst konstverk ska, bland annat beroende på material, konstnärens önskemål 
etcetera. 
 
Beslutsunderlag 

 KSau § 13 Övertagande av konstverket Helgedomen, 2016-01-19 
 TN § 160 Förvaltande av konstverket Helgedomen, 2015-10-21 
 Förvaltande av konstverk Helgedomen, tjänsteskrivelse av gatu- och 

parkchef, Marie Louise Svensson Wickström, 2015-10-02 
 KN § 53 Yttrande över skrivelse gällande konstverket Helgedomen, 

2015-09-16 
 Yttrande över skrivelse om förvaltarskapet av konstverket 

Helgedomen, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie 
Liljenberg, 2015-09-09 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 4 av 4 

 

 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen, från Svenska 
kyrkan Karlshamn-Trensum, 2015-05-29 

 Kyrkorådet smtr 080212 
 Ulf Ohlsson 080513 

 
Bilagor 

 KSau § 13 Övertagande av konstverket Helgedomen, 2016-01-19 
 TN § 160 Förvaltande av konstverket Helgedomen, 2015-10-21 
 Förvaltande av konstverk Helgedomen, tjänsteskrivelse av gatu- och 

parkchef, Marie Louise Svensson Wickström, 2015-10-02 
 KN § 53 Yttrande över skrivelse gällande konstverket Helgedomen, 

2015-09-16 
 Yttrande över skrivelse om förvaltarskapet av konstverket 

Helgedomen, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie 
Liljenberg, 2015-09-09 

 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen, från Svenska 
kyrkan Karlshamn-Trensum, 2015-05-29 

 Kyrkorådet smtr 080212 
 Ulf Ohlsson 080513 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef 
Marie-Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef 
Jonas Johansson, biträdande gatuchef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-01-19 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:00 – 16:30  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  
  
 

Övriga: Kommundirektör Göran Persson  
 

Utses att justera: Gertrud Ivarsson   

Paragrafer: 4-27 

Justeringsdatum:  2016-01-19 

  
Sekreterare …………………………………………………… 
 Jens Odevall 

 
  
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 

 
  
Justerande …………………………………………………… 

Gertrud Ivarsson 
 

 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
  

Sammanträdesdatum: 2016-01-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-01-20 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-02-11 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-01-19 

sid 2 av 3 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-01-19 

sid 3 av 3 

 
 
§ 13 Återremiss – Övertagande av konstverket Helgedomen 2015/2789 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att återremittera ärendet till kulturnämnden för komplettering av ärendet med 
skötselkostnader för såväl markyta som konstverket samt förslag på finansiering av eventuella 
skötselkostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum föreslår via Kyrkogårdschef Mattias Björkholm, att 
Karlshamns kommun övertar ägandeskapet och förvaltandet av konstverket Helgedomen och 
marken det står på. Då Svenska kyrkan inte har något skötselområde i dess direkta närhet 
anses att det vore enklare att Karlshamns kommun sköter verket och marken.  
 
Helgedomen är ett uppskattat inslag bland stadens offentliga konstverk. Skulpturen invigdes 
1980 som ett minnesmärke över stadens första kyrka, belägen på platsen där skulpturen är 
placerad. Från sidan symboliserar verkets bågar segel i en mindre armada, vilket ger känslan 
av kyrkan vid havet. Framifrån symboliserar dessa kyrkfönster eller bebyggelse av hus kring en 
högre båge, som med sitt kors påminner om kyrkan och den tidigare platsen för religiösa 
sammankomster. Konstnären Helle Dalberg är representerad i Karlshamns kommuns 
konstsamling med ett verk från 1986, en relief i stål/plåt placerad på Möllegårdens skola i 
Svängsta.  
 
Svenska kyrkan kommer inför ett övertagande av kommunen att renovera verkets fundament 
och träskylt. 
 
Ärendet har beretts av kulturnämnden och avstämning har skett med teknisk nämnd 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förvaltande av konstverk Helgedomen 
2 Protokollsutdrag Yttrande över skrivelse gällande konstverket Helgedomen 
3 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen 
4 Kyrkorådet smtr 080212 
5 UlfOhlsson080513 
. 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2015-09-16 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 15:00 – 17:40 

Beslutande: Lena Sandgren Ordförande (S) 
Lena Häggblad 1:e vice ordf (C) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) §§ 47-61 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Marie Bengtsson Ledamot (S) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Marianne Abelsson (S) Ersättare för Felicia Nokrach (S) 
Maja Lingerud Sorinder Ersättare för Henrik Hult (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Charlotta Millqvist (M), Ankie Boklund (C), Lena Olsson (M), Robert 
Sandelin (S), Anna Atmander (MP) och Margareta Norander (FP) 

Övriga:  

Utses att justera: Lena Sandgren (S) Mona Wettergren (SD) 

Paragrafer: §§ 47 – 62 

Justeringsdatum:  2015-09-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Maria Petersson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Lena Sandgren (S)  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Mona Wettergren (SD)  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2015-09-16 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-09-16   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-09-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-10-20 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2015-09-16 

sid 3 av 3 

 
 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att Karlshamns kommun övertar 
ägandeskapet och förvaltandet av konstverket Helgedomen av Svenska kyrkan Karlshamn-
Trensum efter kyrkans renovering av verket och 
 
att fritidsnämnden får yttra sig över skrivelsen gällande konstverket Helgedomen i frågan 
om ägandeskapet och förvaltandet av marken konstverket står på. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum föreslår via Kyrkogårdschef Mattias Björkholm, att 
Karlshamns kommun övertar ägandeskapet och förvaltandet av konstverket Helgedomen 
och marken det står på. Då Svenska kyrkan inte har något skötselområde i dess direkta 
närhet anses att det vore enklare att Karlshamns kommun sköter verket och marken.  
 
Helgedomen är ett uppskattat inslag bland stadens offentliga konstverk. Skulpturen 
invigdes 1980 som ett minnesmärke över stadens första kyrka, belägen på platsen där 
skulpturen är placerad. Från sidan symboliserar verkets bågar segel i en mindre armada, 
vilket ger känslan av kyrkan vid havet. Framifrån symboliserar dessa kyrkfönster eller 
bebyggelse av hus kring en högre båge, som med sitt kors påminner om kyrkan och den 
tidigare platsen för religiösa sammankomster.  
 
Konstnären Helle Dalberg är representerad i Karlshamns kommuns konstsamling med ett 
verk från 1986, en relief i stål/plåt placerad på Möllegårdens skola i Svängsta.  
 
Svenska kyrkan kommer inför ett övertagande av kommunen att renovera verkets 
fundament och träskylt.  
 
Bilaga 
 

 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen, från Svenska kyrkan 
Karlshamn-Trensum 2015-06-09 

 Yttrande över skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen, 
tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg, 2015-09-09 

 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg 
Fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-10-02 Dnr: 2015/2789 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Tekniska nämnden 2015-12-02  

 
 

Förvaltande av konstverk Helgedomen 
 

Förslag till beslut 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning 
Karlshamns församling har skrivit till Karlshamns kommun och önskar att kommunen 
övertar förvaltandet av konstverket Helgedomen och ytan den står på. 
 
Enligt uppgift är konstverket skänkt till Karlshamns församling. Stenytor i offentlig miljö 
sköts av Gatuenheten. Utsmyckning i form av konst förvaltas av Kulturenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Bilagor 
1 Skrivelse om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen 
2 Protokollsutdrag Yttrande över skrivelse gällande konstverket Helgedomen 
3 Kyrkorådet smtr 080212 
4 UlfOhlsson080513 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kulturnämnden 
 
 
I tjänsten 
 
 
 
Marie Louise Svensson Wickström  
Gatu- och parkchef  
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”  r LSHAMNS KOMMUN
~_  z  ;L\J}:‘bIIdnlngsf©'rvaltn{ngen

KARLSHAMN-TRENSUM 2015 _U6_ U  g

Dnr i LP" Karlshamn 2015-05-29

Skrivelse ställd till Kulturnämnden  i  Karlshamns kommun gällande konstverket Helgedomeni

korsningen Hamngatan/Bodekullsvägen

Detta rör sig om förvaltarskapet av konstverket Helgedomen som är ett monument över Karlshamns

första kyrka. Konstverket förvärvades av Karlshamns församling i början av 1980-talet, av konstnären

Helle Dalberg. Jag hartidigare haft kontakt med Ivar Wenster angående detta. lvar har varit kontakt

med kommunen ivintras. Det skulle underlätta mycket för oss om Karlshamns kommun kunde ta

över ägandeskapet och förvaltandet av konstverket Helgedomen och marken som det står på.

konstverket står placerat på ett sådant sätt att det är enklare för parkförvaltningen att sköta det

eftersom Svenska kyrkan inte har något annat skötselområde idess direkta närhet. Det kommer lätt i

andra hand vilket inte är bra. Vi tror att det skulle gynna konstverket om kommunen förvaltade det

istället eftersom det ligger närmre kommunens övriga skötselytor. Nu har Helgedomen stått och

förfallit lite under åren. Vi kommer att göra en renovering av objektet med målning av fundamentet

och iordningställande av träskylten som sitter på fundamentet. Detta kommer att utföras så snart

som möjligt, före ett eventuellt Övertagande från kommunens sida.

Vänliga hälsningar

Mattias Björkholm, Kyrkogårdschef

/57

Postadress: Kungsgatan 58, 374 36 Karlshamn

Telefon: 0454-30 22 00 (vx)

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/karIshamn-trensum

i.
\
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera revisionernas reglemente i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en översyn av sitt reglemente och genom ordföranden lagt 
förslag på revideringar; 
 
§ 1 Revisionens roll/uppgift 
Tillägg: Lekmannarevisorerna kan rikta anmärkning, men lämnar inget uttalande i 
ansvarsfrågan. 
 
Kommentar: Följer av lagstiftning, men är ett tydliggörande. 
 
§ 3-6 Revisorernas organisation 
I § 5 stryks ...och suppleanter 
 
Kommentar: Det finns inga suppleanter/ersättare till revisorerna. 
 
§ 7-9 Revisorernas ekonomi och förvaltning 
Tillägg: Kostnaderna för lekmannarevisionen belastar respektive företag. 
 
Kommentar: Tillägget klargör den praktiska tillämpning som sker idag. 
 
§ 12-15 Revisorernas arbetsformer 
Tillägg i § 15: Skrivelsen undertecknas av ordföranden, eller av den revisorerna utser. 
 
Kommentar: Tillägget ger möjligheter att vid frånvaro utse annan revisor för 
undertecknande. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag ang justering av revisorernas reglemente 
2 2.14 Reglemente för revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Revisorerna 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera revisionernas reglemente i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en översyn av sitt reglemente och genom ordföranden lagt 
förslag på revideringar; 
 
§ 1 Revisionens roll/uppgift 
Tillägg: Lekmannarevisorerna kan rikta anmärkning, men lämnar inget uttalande i 
ansvarsfrågan. 
 
Kommentar: Följer av lagstiftning, men är ett tydliggörande. 
 
§ 3-6 Revisorernas organisation 
I § 5 stryks ...och suppleanter 
 
Kommentar: Det finns inga suppleanter/ersättare till revisorerna. 
 
§ 7-9 Revisorernas ekonomi och förvaltning 
Tillägg: Kostnaderna för lekmannarevisionen belastar respektive företag. 
 
Kommentar: Tillägget klargör den praktiska tillämpning som sker idag. 
 
§ 12-15 Revisorernas arbetsformer 
Tillägg i § 15: Skrivelsen undertecknas av ordföranden, eller av den revisorerna utser. 
 
Kommentar: Tillägget ger möjligheter att vid frånvaro utse annan revisor för 
undertecknande. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag ang justering av revisorernas reglemente 
2 2.14 Reglemente för revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Revisorerna 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-09-13 Dnr: 2016/2432 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-20 199 
Kommunstyrelsen 2016-10-04 201 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Revideringar av revisorernas reglemente 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera revisionernas reglemente i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en översyn av sitt reglemente och genom ordföranden lagt 
förslag på revideringar; 
 
§ 1 Revisionens roll/uppgift 
Tillägg: Lekmannarevisorerna kan rikta anmärkning, men lämnar inget uttalande i 
ansvarsfrågan. 
 
Kommentar: Följer av lagstiftning, men är ett tydliggörande. 
 
§ 3-6 Revisorernas organisation 
I § 5 stryks ...och suppleanter 
 
Kommentar: Det finns inga suppleanter/ersättare till revisorerna. 
 
§ 7-9 Revisorernas ekonomi och förvaltning 
Tillägg: Kostnaderna för lekmannarevisionen belastar respektive företag. 
 
Kommentar: Tillägget klargör den praktiska tillämpning som sker idag. 
 
§ 12-15 Revisorernas arbetsformer 
Tillägg i § 15: Skrivelsen undertecknas av ordföranden, eller av den revisorerna utser. 
 
Kommentar: Tillägget ger möjligheter att vid frånvaro utse annan revisor för 
undertecknande. 
 
Beslutsunderlag 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-09-13 Dnr: 2016/2432 

 
 
1 Förslag ang justering av revisorernas reglemente 
2 2.14 Reglemente för revisorerna 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Revisorerna 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Vi:

KARLSHAMN

Kommunens revisorer

2016-06-28

Kommunfullmäktiges presidium

Förslag angående justering av revisorernas reglemente

Revisorerna har genomfört en översyn av befintligt reglemente. Reglementet upprättades år  2006
(KF  §  10/2006).

Genomgången har skett med SKL:s PM ”Underlag revisionsreglemente” 2014-09-17 som stöd.

Utifrån genomgången vill revisorerna föreslå några revideringar:

§  l Revisionens roll/uppgift

Tillägg: Lekmannarevisorerna kan rikta anmärkning, men lämnar inget uttalande t'

ansvarsâågan.

Kommentar: Följer av lagstiftning, men är ett tydliggörande.

§  3-6 Revisorernas organisation

I §5 stryks

Kommentar: Det finns inga suppleanter/ersättare till revisorerna.

§  7-9 Revisorernas ekonomi oeh förvaltning

Tillägg: Kostnaderna för lekmannarevisionen belastar  resgektive  zdretag.

Kommentar: Tillägget klargör den praktiska tillämpning som sker idag.

§  12-15 Revisorernas arbetsformer

Tillägg i  §  15: Skrivelsen undertecknas av ordföranden, eller av den revisorerna utser.

Kommentar: Tillägget ger möjligheter att vid frånvaro utse annan revisor för undertecknande.

  S  kommuns revisorer

A

rs Bec w

Ordförande

V \.‘ .n

i
i

 
l
l
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare:  Kommunledningsförvaltningen  Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 10, 2006-11-06 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för revisorerna 

 

Reglemente för revisorerna 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

Revisionens uppgift 

§ 1 

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,               

styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande                     

sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom                      

nämnderna är tillräcklig. 

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens                  

företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.  

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen                   

redogör revisorerna för resultaten av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om                       

den tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta                 

anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer                      

och revisorer i företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelser. 

 

Revisionens formella reglering 

§ 2 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 

utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Lekmannarevisionen 

regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra 

företagsformer, t.ex. stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 

Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast 

är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner 

och Landsting). 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för revisorerna 

 2 

Revisorernas organisation 

§ 3 

Kommunen har det antal revisorer som fullmäktige beslutar. De utses efter val för en  

mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har                   

avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.                          

Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 

fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§ 4 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

§ 5 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till                

kommunens aktiebolag i det antal som fastställs för varje enskilt företag. 

Vad avser revisorer i kommunala stiftelser utses dessa enligt vad som stadgas i stiftelselagens                                 

4 kap eller i stadgarna för respektive stiftelse. 

§ 6 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande, som utses av 

oppositionen, och en vice ordförande, som utses av den politiska majoriteten.  

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 7 

                                                                                                                                                         

Kommunfullmäktiges presidium utgör beredningsorgan för revisorernas budget. 

§ 8 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna                           

enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

§ 9 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.  

Revisorerna lämnar det material och de upplysningar som behövs för denna granskning. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för revisorerna 

 3 

Revisorernas och lekmannarevisorernas sakkunniga biträden 

§ 10 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den               

omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling 

tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar                 

själva om upphandling. 

§ 11 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till               

upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer 

§ 12 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden                                  

i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även de sakkunniga och andra                         

experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  

§ 13 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden                     

svarar för att anteckningar upprättas. 

§ 14 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden                  

svarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf                         

ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 15 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer                             

är eniga om innehållet. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden. 

 

Revisorernas rapportering 

§ 16 

Revisionsberättelsen skall lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt fullmäktige bestämmer. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för revisorerna 

 4 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast tre veckor efter                      

det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna. 

§ 17 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas 

rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktige så snart en 

granskning är avslutad. 

§ 18 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar. 

§ 19 

Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning när                        

de bedömer att så behövs. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om att                

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande 

åsidosatts.                     

Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna 

till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så 

snart som möjligt efter att beredning skett. 

 

Arkiv 

§ 20 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

______ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-10-30, att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 
cyklismen och minska bilismen. 
 
Övervägande 
Cyklismen pekas i kommunprogrammet för 2015-2018, som motionärerna redan 
poängterat, ut som ett viktigt utvecklingsområde för kommunen. Kommundirektören fick 
därför redan 2015-05-12 § 120 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
genomföra en ”utredning där kommunens infrastruktur kartläggs i den mån det är 
nödvändigt utifrån ett gång- och cykelperspektiv. Utifrån kartläggningen ska därefter 
utvecklingsområden identifieras och åtgärdsförslag tas fram på hur GC-nätet kan förbättras 
ur ett hållbarhetsperspektiv med tillgänglighet, folkhälsa och miljö i fokus.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-23 att bordlägga motionen i avvaktan 
på cykelutredningen, som nu presenterats för arbetsutskottet. 
 
Här föreslås berörda nämnder att beakta utredningen och översiktsplanen i kommande års 
verksamhetsplaner i syfte att få till stånd en ökning av cyklismen. 
 
Med anledning av detta bör motionen kunna anses som besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 

cyklismen och minska bilismen .pdf 
2 Protokollsutdrag Motion angående cykelstrategi 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
 
Magnus Gärdebring (M) och Tommy Strannemalm (SD) avstår från att delta i beslutet 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-10-30, att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 
cyklismen och minska bilismen. 
 
Övervägande 
Cyklismen pekas i kommunprogrammet för 2015-2018, som motionärerna redan 
poängterat, ut som ett viktigt utvecklingsområde för kommunen. Kommundirektören fick 
därför redan 2015-05-12 § 120 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
genomföra en ”utredning där kommunens infrastruktur kartläggs i den mån det är 
nödvändigt utifrån ett gång- och cykelperspektiv. Utifrån kartläggningen ska därefter 
utvecklingsområden identifieras och åtgärdsförslag tas fram på hur GC-nätet kan förbättras 
ur ett hållbarhetsperspektiv med tillgänglighet, folkhälsa och miljö i fokus.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-23 att bordlägga motionen i avvaktan 
på cykelutredningen, som nu presenterats för arbetsutskottet. 
 
Här föreslås berörda nämnder att beakta utredningen och översiktsplanen i kommande års 
verksamhetsplaner i syfte att få till stånd en ökning av cyklismen. 
 
Med anledning av detta bör motionen kunna anses som besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 

cyklismen och minska bilismen .pdf 
2 Protokollsutdrag Motion angående cykelstrategi 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-09-13 Dnr: 2015/4267 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-20 197 
Kommunstyrelsen 2016-10-04 199 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Motion om att Karlshamns kommun ska utarbeta en cykelstrategi och en plan 
för att öka cyklismen och minska bilismen 
 

Förslag till beslut 
 
att motionen kan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-10-30, att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 
cyklismen och minska bilismen. 
 
Övervägande 
Cyklismen pekas i kommunprogrammet för 2015-2018, som motionärerna redan 
poängterat, ut som ett viktigt utvecklingsområde för kommunen. Kommundirektören fick 
därför redan 2015-05-12 § 120 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
genomföra en ”utredning där kommunens infrastruktur kartläggs i den mån det är 
nödvändigt utifrån ett gång- och cykelperspektiv. Utifrån kartläggningen ska därefter 
utvecklingsområden identifieras och åtgärdsförslag tas fram på hur GC-nätet kan förbättras 
ur ett hållbarhetsperspektiv med tillgänglighet, folkhälsa och miljö i fokus.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-23 att bordlägga motionen i avvaktan 
på cykelutredningen, som nu presenterats för arbetsutskottet. 
 
Här föreslås berörda nämnder att beakta utredningen och översiktsplanen i kommande års 
verksamhetsplaner i syfte att få till stånd en ökning av cyklismen. 
 
Med anledning av detta bör motionen kunna anses som besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 

cyklismen och minska bilismen .pdf 
2 Protokollsutdrag Motion angående cykelstrategi 
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Motion 
angående cykelstrategi

I koalitionens kommunprogram för åren 2015 – 2018, som antogs av kommunfullmäktige den
7:e september i år, pekas cykling ut som ett viktigt alternativ till bilism. 
Karlshamn har en cykelplan som börjar bli ålderstigen. Många av de problem och möjligheter 
för cyklismen som uppkommit på senare tid finns inte med i planen. Visserligen är de brister 
som pekas ut i planen fortfarande relevanta och i de flesta fall inte åtgärdade. Det kan dock 
inte vara skäl till att inte uppdatera densamma.
Till skillnad från vad som hände när den nuvarande planen upprättandes bör en ny skapas i 
samarbete med cyklister i kommunen för att efterhöra brister och problem som upplevs av 
cyklisterna själva.
Planen bör dessutom uppgraderas till en strategi för utvecklandet av cyklismens möjligheter 
att på allvar utmana bilen som fortskaffningsmedel vid resor och förflyttningar i kommunen.
Det handlar inte bara om hur anställda och förtroendevalda ska stimuleras att använda cykel 
före bil utan hur alla medborgare i kommunen ska fås att i större utsträckning välja ett mer 
hållbart fortskaffningsmedel. Det är ett välkänt faktum att ju fler som cyklar desto bättre är 
det för  såväl samhällsekonomin som för miljön och den egna hälsan.

Mot denna bakgrund föreslår vi 

att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka cyklismen och 
minska bilismen.

Karlshamn 2015 10 30

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

            

Sara Månsson Möllergren                              Anders Englesson                                              

-�174�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-02-23 

sid 1 av 2 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 13:00 -16:15  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring from § 31 Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  
  
 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör  
 

Utses att justera: Paul Hedlund  

Paragrafer: 28-67 

Justeringsdatum:  2016-02-23 

  
Sekreterare …………………………………………………… 
 Jens Odevall 
  
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  
Justerande …………………………………………………… 

Paul Hedlund 
 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
  

Sammanträdesdatum: 2016-02-23   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-02-24 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-03-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-02-23 

sid 2 av 2 

 
§ 43 Motion angående cykelstrategi 2015/4267 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att bordlägga motionen i avvaktan på cykelutredningen. 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i en motion, daterad 
2015-10-30, att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 
cyklismen och minska bilismen.  
 
Övervägande 
 
Cyklismen pekas i kommunprogrammet för 2015-2018, som motionärerna redan 
poängterat, ut som ett viktigt utvecklingsområde för kommunen. Kommundirektören fick 
därför redan 2015-05-12 § 120 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
genomföra en ”utredning där kommunens infrastruktur kartläggs i den mån det är 
nödvändigt utifrån ett gång- och cykelperspektiv. Utifrån kartläggningen ska därefter 
utvecklingsområden identifieras och åtgärdsförslag tas fram på hur GC-nätet kan förbättras 
ur ett hållbarhetsperspektiv med tillgänglighet, folkhälsa och miljö i fokus.” 
 
I beslutsunderlaget framförs att medborgardialoger kan vara ett bra sätt att identifiera var 
kommunens utvecklingsområden finns och på så vis ge befolkningen inflytande och 
delaktighet i processen. 
 
Då ett uppdrag att genomföra en utredning i enlighet med motionens intentioner redan var 
givet när motionen inlämnats bör motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om att Karlshamns kommun utarbetar en strategi och en plan för att öka 

cyklismen och minska bilismen .pdf 
2 Protokollsutdrag Ett gång- och cykelvänligt Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör, Göran Persson 
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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 2016-10-17  

 
 

Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner oktober 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade 
motioner avseende oktober 2016.  
 
Bilagor 
 
1 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner, 2016-10-05 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner 2016-10-05, dnr 2016/1287 

Datum Motionär Motion om Remitterad/behandlas Anteckningar 
2015-08-25 Jens Henningsson och Monica 

Andersson (V) 
(2015/3452) 

Motion om att 
genomföra ett projekt 
med kill- och 
tjejgrupper 

Behandlas i KSAU 
161025 

Förslag: remiss till BUS 
och GN 

2015-10-30 Sara Månsson Möllergren 
(MP) och Anders Englesson 
(MP) 
(2015/4267) 

Motion om att 
Karlshamns kommun 
ska utarbeta en 
strategi och en plan 
för att öka cyklismen 
och minska bilismen. 

Behandlas i KF 161017  

2015-11-10 Anna Attmander (MP) och 
Anders Englesson (MP) 
(2015/4391) 

Motion om att minska 
köttkonsumtionen i 
kommunens skolor, 
förskolor och 
äldreboenden 

Behandlas i KSAU 
161025 

 

2015-11-30 Magnus Gärdebring (M) och 
Anna Kälvestam (M) 
(2015/4669) 

Motion om att 
anställa fler personer 
med 
funktionsnedsättning 

Bereds av 
personalchefen 

 

2016-01-26 Anders Englesson (MP) 
(2016/393) 
 

Motion om att utreda 
möjligheterna att 
avsätta hela eller 
delar av Långakärr 
som ett naturreservat 

Remiss till 
stadsarkitekten  

Besvaras senast 161014 

2016-02-15 Anders Englesson (MP) 
(2016/668) 

Motion om 
medlemskap i 
nätverket "Håll 
Sverige rent" 

Behandlas i KF 161017  

2016-03-08 Magnus Sandgren (M) och 
Emanuel Norén (M) 

Motion om rökfria 
utomhusmiljöer 

Behandlas i KSAU 
161025 

Yttrande TN 160930  
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(2016/968) 

2016-04-09 Sara Månsson Möllergren 
(MP)  
(2016/1405) 

Motion om hissning 
av den romska flaggan 
på den romska 
nationaldagen den 8 
april 

Behandlas i KSAU 
161025 
 

Förslag: remiss till 
kommundirektören 

2016-04-25 Anders Englesson (MP) 
(2016/1610) 

Motion om otillåtna 
containrar 

Remiss till 
markförvaltaren 

Besvaras senast 161014 

2016-05-30 Elin Petersson (M) 
(2016/2100) 

Motion om att öppna 
upp för fler aktörer 
med godkänd 
kompetens att 
erbjuda SFI i 
kommunen 

Remiss till GN Besvaras senast 161111  

2016-08-30 Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
(2016/2969) 

Motion om att införa 
valfrihetssystem enligt 
LOV 

Behandlas i KSAU 
161025 
 

Förslag: remiss till ON 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Sammanställning av förslag till Karlshamns kommun, april-september 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att ta sammanställningen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanställning av förslag till Karlshamns. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Placera skulpturen Snöklockan i det nya 

kulturhuset - Fritidsnämnden har besvarat 
2 Förslag till Karlshamns kommun - Uppdelning av tiden för åkning med och utan 

klubba på lilla banan på Jössarinken - Fritidsnämnden har besvarat 
3 Förslag till Karlshamns kommun - Mera "rörelse" i centrum, längre öppettider både 

vardagar och helgdagar - Adm chef avslog förslaget då det inte uppfyllde kriterierna men 
vidarebefordrade det till näringslivschefen för beaktande. 

4 Förslag till Karlshamns kommun om ombyggnad av Sölvesborgsvägens infartsdel -   
Tekniska nämnden har besvarat 

5 Förslag till Karlshamns kommun - Utökat anslag till Teatersmedjan - Förslaget handläggs 
av kommunstyrelsen efter remisser till nämnden för barn, ungdom och skola, gymnasienämnden och 
kulturnämnden. Överstiger tre månader 

6 Förslag till Karlshamns kommun - Graffittimåla gästhamnsbyggnaden -Fritidsnämnden 
har besvarat 

7 Förslag till Karlshamns kommun - Flytta turistbyrån till lokalen på torget -  
Kommunstyrelsen har besvarat 

8 Förslag till Karlshamns kommun - En lokal för möte mellan Karlshamns invånare och 
utlandsfödda- Förslaget handläggs av kommunstyrelsen och bereds av integrationssamordnaren. 
Överstiger tre månader. 

9 Förslag till Karlshamns kommun - Handtag eller annan hjälp för personer med 
rörelseproblem att ta sig in i affärer - Adm chef avslog förslaget då det inte uppfyllde kriterierna 

10 Förslag till Karlshamns kommun - Anordnande av en park med lekplats på 
Sternöplanen - Fritidsnämnden har besvarat 

11 Förslag till Karlshamns kommun - Placera blomsterarrangemang utanför 
äldreboenden - Omsorgsnämnden har besvarat 

12 Förslag till Karlshamns kommun - Bättre renhållning i Strömmaområdet- Tekniska 
nämnden har besvarat 

13 Förslag om vägbulor på Schweizervägen - Tekniska nämnden har besvarat 
14 Förslag om sänkt hastighet i Hinsetunneln  - Tekniska nämnden har besvarat 
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15 Förslag till Karlshamns kommun - Att dra cykelvägen mellan Bräkne-Hoby och 

Karlshamn via Gamla Riksvägen - Förslaget handläggs av kommunstyrelsen och bereds av 
avdelningen för tillväxt och utveckling. Överstiger tre månader. 

16 Förslag till Karlshamns kommun - Möjlighet att halvera Stadsteatern med en vägg när 
det är mindre publik - Förslaget handläggs av kommunstyrelsen och bereds av fastighetschefen. 
Överstiger tre månader. 

17 Förslag till Karlshamn- Upprensning längs med Mieån, sträckan mellan 
Stadsportsgatan och Jysk - Fritidsnämnden har besvarat 

18 Förslag om åtgärder för lägre färdhastighet på Prinsgatan - Tekniska nämnden har besvarat 
19 Förslag till Karlshamns kommun - Handikappanpassning av småbåtshamnen i Matvik  

- Adm chef avslog förslaget då det inte uppfyllde kriterierna men vidarebefordrade det fritidsnämnden för 
beaktande 

20 Förslag till Karlshamns kommun - Upprustning på Tärnö avseende stranden i 
Sandvik, kakelugnarna i lärarbostaden och vedeldad bastu i bygdegården - 
Fritidsnämnden har besvarat 

21 Förslag till Karlshamns kommun - Utöka öppethållandet av Väggabadet - Fritidsnämnden 
har besvarat 

22 Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelväg i Granefors - Förslaget hanteras av 
tekniska nämnden 

23 Förslag till Karlshamns kommun -  Asfaltera hela Långasjönäsvägen - För bedömning av 
adm chef 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Mörrumssalen, klockan 15:00 – 17.20 

Beslutande: Lena Sandgren Ordförande (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Vice ordf. (C) 
Marie Bengtsson Ledamot (S) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Marianne Abelsson Ledamot (S) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Diez Nobach Ledamot (S) §§ 28 – 36  
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Robert Sandelin (S) tjg ers för  Diez Nobach (S) §§ 37 – 47  
 

Närvarande 
ersättare: 

Lotta M Sjöqvist (M), Ankie Boklund (C), Robert Sandelin (S) §§ 28 – 36, 
Lena Olsson (M), Anna Atmander (MP) och Margareta Norander (L) 

Övriga: Maria Petersson, sekreterare 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef 

 

 

Utses att justera: Ulla Olofsson (M)  

Paragrafer:  

Justeringsdatum:  2016-06-22 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Maria Petersson  
   
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 Lena Sandgren (S) Ulla Olofsson (M) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 2 av 4 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-06-15   
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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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 3 av 4 

 
§ 36 Förslag till Karlshamns kommun – Placera skulpturen Snöklockan i det nya kulturhuset 
2016/1372 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att avslå förslaget att placera skulpturen Snöklockan i det nya kulturhuset och samtidigt 
bjuda in en samtidskonstnär till att göra ett verk som på ett nytt och spännande sätt 
samverkar med skulpturen. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett medborgarförslag om att kommunen, redan på 
planeringsstadiet, ska bereda plats åt skulpturen ”Snöklockan” i det nya kulturhuset och 
samtidigt bjuda in en samtidskonstnär till att göra ett verk som på ett nytt och spännande sätt 
samverkar med skulpturen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att skulpturen idag är en outnyttjad resurs, men 
som med en bättre placering och kanske ett nytt innehåll skulle bli en attraktion i staden.  
 
När byggprocessen startar för det nya Kultur- och bibliotekshuset kommer en samrådsgrupp 
att bildas, vilken kommer att arbeta med den konstnärliga utsmyckningen i den nya byggnaden 
med beaktande av den rumsliga miljön. Den konstnärliga utsmyckningen ska vara en 
integrerad del av ett byggnadsprojekt och planeras i samråd med olika representanter med 
kunskap om arkitektur, offentlig konst, samhällsplanering, det aktuella byggprojektet och 
brukare. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Karlshamns kommun – placera skulpturen Snöklockan i det nya kulturhuset 
 
Bilagor 
 

 Förslag till Karlshamns kommun – placera skulpturen Snöklockan i det nya kulturhuset 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2016-06-15 

sid 4 av 4 

 
Bakgrund och överväganden 
 
Sedan 1930-talet har kommuner och landsting i olika grad använt 1% av byggkostnader till 
konstnärlig utsmyckning vid offentlig byggnation, den sk 1%-regeln. I Karlshamns kommun 
beslutade kommunfullmäktige i början av 1990-talet om ett minibelopp om 1% av 
byggkostnaderna för konstnärlig utsmyckning vid uppförande av kommunala byggnader. 
 
Den konstnärliga utsmyckningen ska vara en integrerad del av ett byggnadsprojekt och 
planeras i samråd med olika representanter med kunskap om arkitektur, offentlig konst, 
samhällsplanering, det aktuella byggprojektet och brukare. 
 
Vid inköp av offentlig konst eftersträvas mångsidighet gällande konstverkens teknik, 
formspråk och uttryck. Den konstnärliga kvalitén ska ha högsta prioritet, konsten ska ha ett 
bestående värde och ge utrymme för strömningar inom den samtida bildkonsten. 
 
När byggprocessen startar för det nya Kultur- och bibliotekshuset kommer en samrådsgrupp 
att bildas, vilken kommer att arbeta med den konstnärliga utsmyckningen i den nya byggnaden 
med beaktande av den rumsliga miljön. 1%-regeln kommer att generera medel till inköp av 
konst som produceras på beställning, vara integrerad i arkitekturen eller på annat sätt skapa 
identitet och särprägel till platsen. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-05-19 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15 – 15:00, ájournering 14:10-14:30 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S)   
 

Närvarande 
ersättare: Artur Hulu (M) §§ 50-58, Emma Mattsson (S), Gertrud Solding (SD),  

Thomas Johansson (S), Gun Hedlund (MP), Mohamed Albuhaisi (L) 
 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, fritids- simhallschef Thomas Nilsson, 
gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström §§ 50-56, 
utredningsingenjör Linnéa Persson §§ 50-56, sekreterare Christina 
Svensson 
 

 

 

Utses att justera: Siri Näslund (S)  

Paragrafer: §§ 50-61 

Justeringsdatum:  2016-05-23 

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

  Siri Näslund 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-05-19 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-05-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-05-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-06-15 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
 Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-05-19 

sid 3 av 3 

 
§ 53 Förslag till Karlshamns kommun – Uppdelning av tiden för åkning med och utan klubba 
på lilla banan på Jössarinken, 2016/1389 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det tillåts att använda 
klubba på lilla banan på Jössarinken, samt att dela upp tiderna för allmänhetens åkning 
med och utan klubba. Förslagsställarens motivering till förslaget är att uppdelning av 
tiderna finns på Väggarinken och att det fungerar bra. 
 
Lilla banan på Jössarinken är inte utrustad med en sarg runt om som medger en trygg 
vistelse för allmänheten om det är tillåtet med klubba. 
 
Att rusta upp lilla banan med ny sarg runt om som kommer medge användning av klubba 
finns med den planerade utvecklingen av hela Jössaområdet, dock ej ännu prissatt eller 
tidsbestämt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-04-15 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/1434 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Mera "rörelse" i centrum,  längre 
öppettider både vardagar och helgdagar 
 

Beslut 
 
att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling 
och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer. Förslaget överlämnas emellertid 
till näringslivschefen för beaktande.  
 
Sammanfattning 
 
Hanan, föreslår att det ska vara mer ”rörelse i centrum”. Att stadens caféer ska 
vara öppna efter kl 18:00 på vardagar och även under helger. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det idag är stängt och dystert i 
staden vilket innebär at man åker till andra städer eller stannar hemma.  
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrative chefen konstaterar att förslaget inte uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och inte kan behandlas enligt fastslagna 
riktlinjer. Detta eftersom kommunen inte kan bestämma när privata näringsidkare 
ska hålla öppet. Förslaget överlämnas emellertid till näringslivschefen för 
beaktande vid träffar med näringslivet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-04-11 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Näringslivschefen 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-06-15 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:15 -17:00  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf (S) 
Katrin Johansson, §§96-
98,101-115 

Ledamot (S) 

Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lennart Larsson (MP) tjänstgör för Jörgen 
Kronsell, (MP), Lennarth Malm, (L) tjänstgör 
för Ivo Akum, (S), Bo Sandgren, (S) tjänstgör 
för Katrin Johansson §§ 99-100 

  

 

Närvarande 
ersättare: 

Mats Olausson, (M), §§ 96-111, Bo Sandgren, (S), §§ 96-98, 101-115 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, §§ 96-101, 103-115 
ekonom Susanne Andersson §§ 96, 99-101, bitr 
gatuchef Jonas Johansson, §§ 99-101, VA-chef Christer 
Martinsson, §§ 97-98, 102, samord./enhetschef kost 
Christina Svensson, § 103, fastighetsförvaltare Lars 
Persson, §§ 103-104, trafikingenjör Per Ingströmer, §§ 
105-109 

 

 

Utses att justera: Stig Johansson, (S,)  

Paragrafer: §§ 97-115 

Justeringsdatum:  2016-06-21 

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

                                   Stig Johansson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-06-15 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-06-15   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-21 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-13 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
                         Gertrud Persson, nämndsekreterare 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-06-15 

sid 3 av 3 

 
§ 106 Tekniska nämnden yttrande på förslag till Karlshamns kommun om ombyggnad av 
Sölvesborgsvägens infartsdel 2016/1514 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte bygga om Sölvesborgsvägen-/Jannebergsvägens ingående körfält. 
 
Sammanfattning 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett förslag till Karlshamn om att bygga om 
Sölvesborgsvägens infartsled. Ärendet har översänts till tekniska nämnden för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Ombyggnadsförslaget för Sölvesborgsvägen-/Jannebergsvägens ingående körfält leder 
huvudsakligen till lägre kapacitet. 
 
Sölvesborgsvägen-/Jannebergsvägen har 2 filer i sydlig färdriktning från 
Strömmarondellen till strax efter trafikplats Vekerumsvägen. Trafikplatsen vid E22:s södra 
påfart/avfart och vid Länsmansvägen har dessutom separat vänstersvängkörfält medan 
trafikplats Vekerumsvägen har separat högersvängkörfält. 
 
Förslaget innebär att på Sölvesborgsvägen-/Jannebergsvägen från Strömmarondellen till 
Vekerumsvägen skulle högerfältet i sydlig riktning endast användas för högersvängande.  
 
Därmed minskas kapaciteten i princip till hälften eftersom majoriteten av alla bilister kör 
rakt fram. Att det finns 2 ingående körfält på denna sträcka är inget konstigt eftersom 
belastningen på sträckan är störst i hela Karlshamns kommun E22 inräknat. 
 
Det som man skulle kunna överväga är att redan norr om Vekerumsvägen ta bort vänstra 
körfältet för att öka tydligheten. Detta kan göras genom breddning av mittrefugen, men det 
kommer att kosta några hundra tusen kronor för en relativt liten nytta då korsningen i 
dagsläget ändå funkar relativt bra. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2016-05-25 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunkansliet 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-04-22 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/1518 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Utökat anslag till Teatersmedjan 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till nämnden för barn, ungdom och skola, gymnasienämnden och 
kulturnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Ottosson, föreslår att Karlshamns kommun ska öka anslagen till 
Teatersmedjan så att föreningen kan bevara och utöka det viktiga arbete den gör 
för barn, unga och vuxna samt kulturlivet. Teatersmedjan bör också få i uppdrag 
att vara resurs och nav för kommunens förskolor och skolor i estetiska 
läroprocesser 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att kommunen inte har någon 
kulturskola och inte erbjuder barn- och unga möjligheten att på fritiden utvecklas 
inom teater och drama. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar till nämnden för barn, ungdom och 
skola, gymnasienämnden och kulturnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-04-15 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef  
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Gymnasienämnden 
Kulturnämnden 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-04-22 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/1518 

   
 
 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-05-19 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15 – 15:00, ájournering 14:10-14:30 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
   
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S)   
 

Närvarande 
ersättare: Artur Hulu (M) §§ 50-58, Emma Mattsson (S), Gertrud Solding (SD),  

Thomas Johansson (S), Gun Hedlund (MP), Mohamed Albuhaisi (L) 
 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, fritids- simhallschef Thomas Nilsson, 
gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström §§ 50-56, 
utredningsingenjör Linnéa Persson §§ 50-56, sekreterare Christina 
Svensson 
 

 

 

Utses att justera: Siri Näslund (S)  

Paragrafer: §§ 50-61 

Justeringsdatum:  2016-05-23 

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

  Siri Näslund 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-05-19 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-05-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-05-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-06-15 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
 Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-05-19 

sid 3 av 3 

 
§ 54 Förslag till Karlshamns kommun – Graffittimåla gästhamnsbyggnaden, 2016/1534 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Sammanfattning 
En förslagsställare har inkommit med ett förslag att gästhamnsbyggnaden i Karlshamns 
innerhamn behöver livas upp. Motiveringen är att byggnaden ser trist och tråkig ut och 
enligt förslagsställare skulle byggnaden livas upp samt synas mer om den målades med 
exempelvis sommarmotiv föreställande Karlshamns flagga, båtar och människor och dylikt. 
 
Gästhamnsbyggnadens underhåll exteriört samt interiört ligger under fritidsenhetens 
ansvar. 
En åtgärd enligt förslagsställaren kräver sannolikt bygglov, då det innebär en 
fasadförändring. 
 
Fritidsenheten kommer inte att utföra det aktuella förlaget som inkommit, dock kommer 
man ta med eventuell konstnärlig utsmyckning när en nybyggnation av en ny 
gästhamnsanläggning blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
Kommunstyrelsen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-31 

sid 1 av 4 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:16  

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson Vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander Ledamot (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Andreas Saleskog (S), Bärthil Ottosson (M), Lena Sandgren (S), Marco 
Gustavsson (C), Per Erlandsson (M), Jan-Åke Berg (S), Anna Kälvestam 
(M), Vivianne Andersson (S), Magnus Sandgren (M), Göran Svensson (S), 
Ulf Lind (SD), Charlott Lorentzen (MP) 

Övriga: Jonas Jönsson, personalchef 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Samuel Henningsson, VD Netport § 133 
Ulrika Hägvall Lundberg, tf ekonomichef § 133 
 

Utses att justera: Marie Sällström  

Paragrafer: 114-137 

Justeringsdatum:  2016-05-31 

  
Sekreterare …………………………………………………… 
 Jens Odevall 
  

 
Ordförande …………………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson 
  

 
Justerande …………………………………………………… 

Marie Sällström 
 

 
 

-�198�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-31 

sid 2 av 4 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2016-05-31   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-01 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-06-23 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-31 

sid 3 av 4 

 
§ 129 Förslag till Karlshamns kommun – Flytta turistbyrån till lokalen på torget 2016/1535 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att uppdra åt turistchefen att undersöka möjligheten till en turistfilial eller liknande på 
torget.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit där det föreslås att Karlshamns kommun 
ska flytta turistbyrån till lokalen på Torget.  Förslagsställarens motivering till förslaget är att 
den idag är svår att hitta och att torgpaviljongen passar utmärkt då alla söker sig till centrum.  
Förslaget har remitterats till näringslivschefen för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Yttrande 
Turistbyrån lämnade 2009 trevliga, men trånga och ej tillgänglighetsanpassade lokaler på 
Ronnebygatan för att flytta in i nuvarande lokaler på Östra Piren. 
Detta blev ett tydligt lyft för verksamheten. Storleken på lokalen ger ett bra flöde, besökare 
som väntar på hjälp kan sitta ner i lugn och ro, använda den besöksdator som finns i 
lokalen eller den trådlösa uppkoppling som erbjuds. Lokalerna är i markplan och 
därigenom också tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare. Många av dem som besöker 
Karlshamn kommer i bil eller husbil och är ofta imponerade över de trevliga lokalerna och 
det tillgängliga läget.  
 
Turistbyråns nuvarande placering är dessutom bra med hänsyn till att det ligger mitt 
emellan den attraktiva stadskärnan och vårt besöksvärda rekreationsområde i Vägga. 
Norrut kommer man på några minuter till fots till torgen och söderut öppnar sig havet med 
Kastellet, där börjar strandpromenaden med start vid Utvandrarmonumentet och 
horisontlinjen blir tydlig. 
 
Skyltningen till turistbyrån har förbättrats genom åren, men bör ses över så att 
upplevelsen inte blir att det är svårt att hitta.  
 
En turistbyrå på torget skulle ge andra förutsättningar. Stor del av besökarna kommer i bil 
och husbil och ställer ofta in koordinaterna i sin GPS för att hitta rätt. Det kan innebära att 
biltrafiken runt torget tydligt ökar under delar av året. 
 
Dessutom ligger torgpaviljongen i ett absolut A-läge för verksamheter som stärker utbudet 
i stadskärnan. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Flytta turistbyrån till lokalen på torget 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Turistchef, Lena Axelsson 
Näringslivschef, Ulrika Nordén Johansson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2016-05-31 

sid 4 av 4 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-05-31 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/1549 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - En lokal för möte mellan Karlshamns 
invånare och utlandsfödda 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och slutligt ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
 
Gunilla Bjurman, föreslår att Karlshamns kommun ska inrätta en enkel lokal, med 
möjligheter till servering som anordnas av frivilliga, för möten mellan Karlshamns 
invånare och utlandsfödda. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är viktigt med mänskliga 
möten och att det ökar svenskkunskaper och förståelsen. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och slutligt ställningstagande 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-04-20 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-05-02 

Sida 1(2) 
 
Dnr: 2016/1550 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Handtag eller annan hjälp för personer 
med rörelseproblem att ta sig in i affärer 
 

Beslut 
 
att förslaget avvisas då det inte uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna 
för behandling och inte kan behandlas enligt fastslagna riktlinjer.  
 
Sammanfattning 
 
Gunilla Bjurman, föreslår att Karlshamns kommun ska ”sätta upp” handtag eller 
annan hjälp att komma in i affärer för personer med gångproblem. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är det är många som går med rullator 
och många affärer har trappor som gör det omöjligt för de handikappade. 
 
Övervägande 
Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas.  
Det gäller delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel butiker. 
Exempel på enkelt avhjälpta hinder är avsaknad av ledstänger. 
I de flesta fall är det byggnadens ägare som är ansvarig för att avhjälpa hindret. 
Ibland kan det dock vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. 
 
Reglerna om att avhjälpa hinder finns i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta 
hinder (BFS 2011:13). Reglerna gäller retroaktivt. 
 
Förslaget avvisas då det inte avser kommunal verksamhet. Karlshamns kommun 
hänvisar istället förslagsställaren i första hand till de fastighetsägare, som äger 
husen där butikerna finns.   
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 201x-xx-xx 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-05-02 

Sida 2(2) 
 
Dnr: 2016/1550 

   
 
 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-06-16 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15 – 15:05, ájournering 14:10-14:30 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S)   
 

Närvarande 
ersättare: 

Emma Mattsson (S), Gertrud Solding (SD), Thomas Johansson (S), Mohamed 
Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 63-75, fritids- simhallschef Thomas 
Nilsson §§ 63-75, gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström §§ 
63-68, parkingenjör Dan Pålsson §§ 63-75, ekonom Lisbeth Sunesson § 62, 
sekreterare Christina Svensson §§ 63-75 

 

 

Utses att justera: Anna Kälvestam (M)  

Paragrafer: §§ 63-75 

Justeringsdatum:  2016-06-21 

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

 Anna Kälvestam 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-06-16 

sid 2 av 3 

 
 
 

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

2016-06-21 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-14 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: 
______________________________________________________________________________ 
 Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-06-16 

sid 3 av 3 

 
§ 64 Förslag till Karlshamns kommun – Anordnande av en park med lekplats på Sternöplanen, 
2016/1552 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att inte anordna en park med lekplats på Sternöplanen 
 
Sammanfattning 
Parkenhetens synpunkter 
Hänvisning till Översiktsplanen om hur området är tänkt att utnyttjas framöver. I förslaget 
nämns att det inte finns lekplatser på denna sidan. På Hinsegatan norr om 
Gastaliden/Silosvägen finns en lekplats samt på Stärnövägen i söder finns en.  
 
I Översiktsplanen A14 Stenhagen – Munkahus står ” Så här ser det ut 2030!”. Vid Stärnöplan 
finns nya byggnader för verksamheter, bland annat en ny central pumpstation för 
avloppsvatten. Här finns också parkeringsytor som fungerar som en reserv vid större 
evenemang i stadskärnan. Delar av området har en gång varit sankmark och är nu omvandlat 
till en attraktiv våtmark med öppna vattenytor. Naturområdet är en del av en representativ och 
välkomnande entré till staden från väster. 
 
Fritidsenhetens synpunkter 
Fritidsenheten har för avsikt att överlämna den aktuella ytan till den allmänna markreserven 
eftersom enheten inte bedriver någon verksamhet där längre. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 
För kännedom: kommunstyrelsen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-08-24 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 14:20  

Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Berith Gustavsson Vice Ordförande (S) 
Carl-Magnus Kälvestam Ledamot (M) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 
Laila Johansson Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Billy Månsson (S) tjg för Tommy Alm (S) 
Gun Hedlund (L) tjg för Marie Brodén (L) 

Närvarande 
ersättare: 

Emanuel Norén (M), Patrik Engström (S), Gertrud Solding (SD),  
Annica Roth (S), Magnus Arvidsson (M), Gun Hedlund (L)  
och Ellen Kragh (MP) 

Övriga: Camilla Gärdebring, t.f. förvaltningschef 
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare  
Joakim Hörnell, ekonom §§ 101-102 

Utses att justera: Bengt Jensen (MP)  

Paragrafer: 94-113 

Justeringsdatum:  2016-08-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

      Bengt Jensen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-08-24 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-08-24   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-08-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-09-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-08-24 

sid 3 av 3 

 
 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att svara att omsorgsnämnden anser att behovet är tillgodosett av blomsterarrangemang  
utanför kommunens äldreboenden. 
 
Sammanfattning 
 
Svar på förslag till Karlshamns kommun:  
 
Vi är tacksam för de synpunkter som du framfört. Synpunkter är ett viktigt bidrag till att 
utveckla och förbättra vår verksamhet.  

 
Förslaget är att äldre borde ges möjlighet till de vackra blomsterarrangemang som finns för 
övriga kommuninvånarna. 

 
Samtliga särskilda boende i kommunen har blomsterarrangemang i anslutning av entrén och 
uteplatserna där de boende vistas. I anslutning till fastigheterna finns planteringar och 
grönområden.  
                                                                                        
Beträffande skötseln av planteringarna är hyresvärden och vaktmästare kontaktade. 
                                                                   
Beslutet skickas till 
 
Carina Frisk 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-06-15 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Asarumssalen, klockan 13:15 -17:00  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf (S) 
Katrin Johansson, §§96-
98,101-115 

Ledamot (S) 

Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lennart Larsson (MP) tjänstgör för Jörgen 
Kronsell, (MP), Lennarth Malm, (L) tjänstgör 
för Ivo Akum, (S), Bo Sandgren, (S) tjänstgör 
för Katrin Johansson §§ 99-100 

  

 

Närvarande 
ersättare: 

Mats Olausson, (M), §§ 96-111, Bo Sandgren, (S), §§ 96-98, 101-115 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, §§ 96-101, 103-115 
ekonom Susanne Andersson §§ 96, 99-101, bitr 
gatuchef Jonas Johansson, §§ 99-101, VA-chef Christer 
Martinsson, §§ 97-98, 102, samord./enhetschef kost 
Christina Svensson, § 103, fastighetsförvaltare Lars 
Persson, §§ 103-104, trafikingenjör Per Ingströmer, §§ 
105-109 

 

 

Utses att justera: Stig Johansson, (S,)  

Paragrafer: §§ 97-115 

Justeringsdatum:  2016-06-21 

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

                                   Stig Johansson 

  

-�211�-



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-06-15 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-06-15   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-06-21 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-07-13 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
                         Gertrud Persson, nämndsekreterare 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-06-15 

sid 3 av 3 

 
§ 101 Förslag till Karlshamns kommun – Bättre renhållning i Strömmaområdet 2016/1677 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att det inte finns fog för fler skötselinsatser på de områden som tillhör kommunen  
 
Sammanfattning 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett förslag till Karlshamn om att Karlshamns 
kommun ska informera om renhållning och städa bättre i Strömmaområdet. Förslaget har 
överlämnats till tekniska nämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Vid besök på de i skrivelsen uppräknade platserna som tillhör Karlshamns kommun fanns 
nästan inget skräp alls. De spontana stigarna från Strömmavägen till COOP går både på 
kommunens mark samt på privat mark. 
 
De som städar vid återvinningsstationerna har meddelats synpunkterna i 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström daterad 2016-
05-26 
 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunkansliet 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 18:20 ajournering 14:50-15:20  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M)tom §§142 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (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: 

  ersätter  
Jan-Erik Abrahamsson (S) Katrin Johansson (S)  
Bo Sandgren 
Catarina Flod §§ 143-145 

(S) 
(M) 

Ivo Akum (S) 
Britt Kihlsäter (M)  

 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Lennarth Malm 

(C) 
(L) 

 

Övriga: Jörgen Svensson 
Susanne Andersson 
Anneli Karlsson 
Christer Martinsson 
Peter Hammarström 
Magnus Persson 
Jesper Bergman 
Ulf Bjäreborn Olsson 
Jonas Johansson 
Martin Einarsson 
Per Ingströmer 
Berith Håkansson 
Christina Svensson 

Verksamhetschef §§ 116-119 
Ekonom §§ 116-119 
Verksamhetsstrateg §§ 116-119 
VA-chef §§ 116-127, 130 
Entreprenading. §§ 116-127, 130 
Fastighetschef §§ 116-131 
Miljöingenjör §§ 116-127, 130 
Lokalsam./proj.ledare § 130 
T.f. gatu- och parkchef §§ 128-129 
Markförvaltare §§ 131-132 
Trafikingenjör §§ 131-140 
Personalutvecklare §§ 140-141 
Sekreterare §§ 116-145 

 

Utses att justera: Jörgen Kronsell  

Paragrafer: §§ 116, 118-145 

Justeringsdatum:  2016-09-29 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 2 av 3 

 
 

 
 
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Jörgen Kronsell 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-09-21   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-09-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-10-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 3 av 3 

 
 
§ 135 Tekniska nämndens yttrande över förslag om vägbulor på Schweizervägen, 2016/2010 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte anlägga vägbulor på Schweizervägen 
 
Sammanfattning 
Det är relativt enkelt att förbättra trafiksäkerheten på Schweizervägen eftersom 
framkomligheten på lokalgator inte är väsentlig. Vägbulor är därför ett alternativ. 
 
De närmaste åren kommer dock hela trafiksäkerhetsbudgeten att användas för större 
åtgärder på huvudvägnätet där sannolikheten för olyckor är mycket större. 
 
Schweizervägen är en rak, bred större lokalgata inom Högadals bostadsområde. 
Trafikbelastningen är 923 fordon/dygn, vilket är relativt mycket för en lokalgata och 
medelhastigheten är strax under 30 km/h. Maxhastigheten var under mätperioden 65 
km/h, vilket är en orimligt hög hastighet inom ett 30-område. 
 
I dagsläget finns det nedslitna vägbulor placerade i flera korsningar. Dessa kan för ca 
100.000 kr ersättas med andra trafiksäkerhetsåtgärder placerade mellan korsningarna där 
hastigheten är högre. 
 
Med tanke på att budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder ligger på 400.000 kr per år och det 
finns flera åtgärder att göra på huvudvägnätet är det dock inte läge att planera in denna 
åtgärd i nuläget utan den hamnar flera år fram i tiden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
För kännedom: Kommunstyrelsen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 18:20 ajournering 14:50-15:20  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M)tom §§142 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (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: 

  ersätter  
Jan-Erik Abrahamsson (S) Katrin Johansson (S)  
Bo Sandgren 
Catarina Flod §§ 143-145 

(S) 
(M) 

Ivo Akum (S) 
Britt Kihlsäter (M)  

 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Lennarth Malm 

(C) 
(L) 

 

Övriga: Jörgen Svensson 
Susanne Andersson 
Anneli Karlsson 
Christer Martinsson 
Peter Hammarström 
Magnus Persson 
Jesper Bergman 
Ulf Bjäreborn Olsson 
Jonas Johansson 
Martin Einarsson 
Per Ingströmer 
Berith Håkansson 
Christina Svensson 

Verksamhetschef §§ 116-119 
Ekonom §§ 116-119 
Verksamhetsstrateg §§ 116-119 
VA-chef §§ 116-127, 130 
Entreprenading. §§ 116-127, 130 
Fastighetschef §§ 116-131 
Miljöingenjör §§ 116-127, 130 
Lokalsam./proj.ledare § 130 
T.f. gatu- och parkchef §§ 128-129 
Markförvaltare §§ 131-132 
Trafikingenjör §§ 131-140 
Personalutvecklare §§ 140-141 
Sekreterare §§ 116-145 

 

Utses att justera: Jörgen Kronsell  

Paragrafer: §§ 116, 118-145 

Justeringsdatum:  2016-09-29 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 2 av 3 

 
 

 
 
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Jörgen Kronsell 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-09-21   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-09-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-10-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 3 av 3 

 
 
§ 134 Tekniska nämndens yttrande över förslag om sänkt hastighet i Hinsetunneln, 
2016/2193 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte skylta gångfartsområde eller 30 km/h genom Hinsetunneln 
 
Sammanfattning 
En sänkning av skyltad hastighet till 40 km/h innan Hinsetunneln kommer att övervägas. 
Gångfartsområde skyltas på centrala handelsgator där behovet av att korsa vägen för 
oskyddade trafikanter är stort. 30 km/h skyltas vid skolor och slutna bostadsområden. 
 
På aktuell sträcka finns inte stora behov för oskyddade trafikanter att korsa Hinseleden, 
övergångsställe finns på båda sidor om Hinsetunneln. Under färdhastighet på 40 km/h är 
friktionsbullret marginellt, d.v.s. bullret påverkas inte av hastigheten utan motorvarvet. I 
samband med en översyn av skyltad hastighet för centrala Karlshamn kommer 40 km/h på 
aktuell sträcka att övervägas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
För kännedom: Kommunstyrelsen 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-07-07 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/2260 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Att dra cykelvägen mellan Bräkne-
Hoby och Karlshamn via Gamla Riksvägen 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
remitteras till avdelningen för tillväxt och utveckling för yttrande till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Sofie Vikström, föreslår att Karlshamns kommun ska se över möjligheten att dra 
cykelvägen mellan Bräkne-Hoby och Karlshamns via Gamla Riksvägen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att Hällarydsborna idag är tvungna 
att cykla på 70-väg utan vägren eftersom det inte finns någon cykelväg efter 
E22:ans östra infart. Då det enbart går regionbussar till Hällaryd som inte 
trafikeras kvällar och helger finns det inget miljövänligt och tryggt alternativ till 
bil.   
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrativ chef att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling. Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige 
fastslagna kriterierna för behandling och remitteras till avdelningen för tillväxt 
och utveckling för yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-06-10. 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Avdelningen för till och utveckling 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-06-20 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/2330 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Möjlighet att halvera Stadsteatern 
med en vägg när det är mindre publik 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
 
Anitha Olsson, föreslår att Karlshamns kommun ska installera avdelare i 
stadsteatern så att teatersalen går att halvera. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det ser trist och tråkigt ut när 
salen är dåligt besatt. Stadsteatern har en för Karlshamn unik scenteknik varför 
andra mindre lokaler inte kan ersätta den. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrative chefen att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-06-16 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-08-25 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Nytorpet, klockan 09:00–10:00 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) 
Artur Hulu (M) 
Thomas Johansson (S) 
Magnus Arvidsson (M) 
Gertrud Solding (SD) 
Gun Hedlund (MP) 
Mohamed Albuhaisi (L) 
 

Övriga: Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson  
Gatu- och parkchef Marie-Louise Svensson Wickström  
Utredningsingenjör Linnéa Persson  
Gatuingenjör Jonas Johansson  
Föreningskonsulent Peter Larsson  
Fritidskonsulent Sara Widesjö  
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Görgen Lennarthsson  

Paragrafer: §§ 76–84 

Justeringsdatum:  2016-08-31 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Görgen Lennarthsson  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-08-25 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-08-25   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2016-09-01 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2016-09-23 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-08-25 

sid 3 av 3 

 
 
§ 78 Förslag till Karlshamn- Upprensning längs med Mieån, sträckan mellan Stadsportsgatan 

och Jysk 2016/2331 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att inte rensa upp det föreslagna området 
 
att sätta upp informationstavlor om vattenmiljöers ekologi och produktion 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ska rensa upp längs med Mieån eftersom delar av 
ån är igenväxt med träd, vass m.m. Förslagsställaren vill också att det ska sättas upp 
papperskorgar, några bänkar samt belysning längs med ån. Det området längs med Mieån 
som förslagsställaren föreslår är från Stadsportsgatan till Jysk.  
 
Väster om ån går en cykelväg som är belagd med asfalt, cykelvägen är även belyst.  
 
I området längs med ån som förslagsställaren anger är det mycket träd och buskar som 
beskuggar ån, något som är viktigt för den biologiska mångfalden. Nedanstående text finns 
att läsa på länsstyrelsens hemsida: 
 
Särskild rik biologisk mångfald hittar man i övergångszonen mellan vatten och land. Denna 
så kallade kantzon har flera funktioner och är av avgörande betydelse för vattenmiljöernas 
ekologi och produktion. Den strandnära vegetationen tillför löv, barr, grenar, hela träd, 
insekter och smådjur till vattnet vilket ger föda till vattenlevande organismer. Kantzonen ger 
också beskuggning som skyddar mot starka temperaturväxlingar, fungerar som 
erosionsskydd och hindrar tillförsel av kemikalier och näringsämnen direkt till ytvattnet.  
 
Min bedömning är att området längs med Mieån från Stadportsgatan till Jysk ska lämnas 
orört. För att förtydliga för passerande varför området vid ån inte är röjt kan en eller flera 
informationstavlor sättas upp på strategiska platser, med information om områdets 
betydelse för vattenmiljöns ekologi och produktion. 
 
De som vill gå längs de delar av ån där det inte förekommer träd, buskar och vass hänvisas 
till området Årydsgatan- Hamngatan. Här finns flera bänkar att använda sig av och 
belysning.  
 
Beslutsunderlag 
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-
djur/vardefulla-vattenmiljoer/Pages/default.aspx  
Förslag till Karlshamns kommun – Upprensning längs Mieån 
KF delegationsbeslut 2016-06-20: Förslag till Karlshamns kommun – Upprensning längs 
Mieån, sträckan mellan Stadsportsgatan och Jysk 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Linnéa Persson 
För kännedom: kommunstyrelsen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 18:20 ajournering 14:50-15:20  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M)tom §§142 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (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: 

  ersätter  
Jan-Erik Abrahamsson (S) Katrin Johansson (S)  
Bo Sandgren 
Catarina Flod §§ 143-145 

(S) 
(M) 

Ivo Akum (S) 
Britt Kihlsäter (M)  

 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Lennarth Malm 

(C) 
(L) 

 

Övriga: Jörgen Svensson 
Susanne Andersson 
Anneli Karlsson 
Christer Martinsson 
Peter Hammarström 
Magnus Persson 
Jesper Bergman 
Ulf Bjäreborn Olsson 
Jonas Johansson 
Martin Einarsson 
Per Ingströmer 
Berith Håkansson 
Christina Svensson 

Verksamhetschef §§ 116-119 
Ekonom §§ 116-119 
Verksamhetsstrateg §§ 116-119 
VA-chef §§ 116-127, 130 
Entreprenading. §§ 116-127, 130 
Fastighetschef §§ 116-131 
Miljöingenjör §§ 116-127, 130 
Lokalsam./proj.ledare § 130 
T.f. gatu- och parkchef §§ 128-129 
Markförvaltare §§ 131-132 
Trafikingenjör §§ 131-140 
Personalutvecklare §§ 140-141 
Sekreterare §§ 116-145 

 

Utses att justera: Jörgen Kronsell  

Paragrafer: §§ 116, 118-145 

Justeringsdatum:  2016-09-29 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 2 av 3 

 
 

 
 
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

 Jörgen Kronsell 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-09-21   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-09-30 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-10-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 3 av 3 

 
 
§ 133 Tekniska nämndens yttrande över förslag om åtgärder för lägre färdhastighet på 
Prinsgatan, 2016/2332 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte utföra åtgärder på Prinsgatan för att dämpa färdhastigheten 
 
Sammanfattning 
Trafiksäkerhetsåtgärder utförs om medelhastigheten är för hög, vilket den inte är på 
Prinsgatan. Som förslagsställaren skriver så handlar det om enstaka individer som kraftigt 
överskrider hastighetsgränsen.  
Hastighetsdämpande åtgärder utförs om medelhastigheten är för hög vilket tyder på alltför 
hög framkomlighet. Medelhastigheten är strax över 40 km/h på Prinsgatan. Inga åtgärder 
föreslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
För kännedom: Kommunstyrelsen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15–15:00 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) ersätter Siri Näslund (S) 
Gertrud Solding (SD) ersätter Görgen Lennarthsson (SD) 
Thomas Johansson (S) ersätter Mikael Erdtman (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) 
 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 85–91 
Personalutvecklare Berith Håkansson § 85 
Fritidschef Thomas Nilsson  
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson  
Verksamhetschef Jörgen Svensson  
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson §§ 90–97 
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Per Atmander  

Paragrafer: §§ 85, 87–97 

Justeringsdatum:  2016-09-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Per Atmander  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 2 av 3 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-09-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2016-09-29 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2016-10-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 3 av 3 

 
 
§ 91 Förslag till Karlshamns kommun – Handikappanpassning av småbåtshamnen i Matvik, 
2016/2574 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att ta fritidsenhetens svar som nämndens eget 
 
att vidarebefordra frågeställningen till den förvaltningsövergripande samverkansgruppen 
för skärgårdsfrågor 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag gällande 
tillgänglighetsanpassning av Matviks hamn. Förslaget är att säkerställa möjlighet för 
rullstolsburna att komma i och ur de båtar som har sin hemvist i hamnen. 
 
Då förslagsställaren inte är mantalsskriven i Karlshamns kommun så behöver 
fritidsenheten inte hantera det som ett medborgarförslag vilket innebär att det ej skulle 
behöva upp till politisk behandling. Fritidsenheten anser ändå frågan vara av den karaktär 
att den bör behandlas politiskt. 
 
Då det inte enbart är Matviks hamn som skulle kunna vara aktuell för 
tillgänglighetsanpassning utan även kommunens övriga småbåtshamnar och allmänna 
bryggor på öarna i skärgården bör frågan skickas med till den förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp som enligt kommunstyrelsens beslut 2015/3393 ska tillsättas för 
skärgårdsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Karlshamns kommun – Handikappanpassning av småbåtshamnen i Matvik 
KF delegationsbeslut 2016-08-18 Förslag till Karlshamns kommun – Handikappanpassning 
av småbåtshamnen i Matvik 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-05 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Kommunstyrelsen 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15–15:00 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) ersätter Siri Näslund (S) 
Gertrud Solding (SD) ersätter Görgen Lennarthsson (SD) 
Thomas Johansson (S) ersätter Mikael Erdtman (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) 
 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 85–91 
Personalutvecklare Berith Håkansson § 85 
Fritidschef Thomas Nilsson  
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson  
Verksamhetschef Jörgen Svensson  
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson §§ 90–97 
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Per Atmander  

Paragrafer: §§ 85, 87–97 

Justeringsdatum:  2016-09-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Per Atmander  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 2 av 3 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-09-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2016-09-29 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2016-10-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 3 av 3 

 
 
§ 92 Förslag till Karlshamns kommun – Upprustning på Tärnö avseende stranden i Sandvik, 
kakelugnarna i lärarbostaden och vedeldad bastu i bygdegården, 2016/2681 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att förmedla förslagsställarens synpunkter till utredningen om Tärnö 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag gällande Tärnö. Förslaget är att 
iordningställa stranden i Sandvik på Tärnö, att restaurera kakelugnarna i lärarbostaden 
samt att anlägga en vedeldad bastu i bygdegården. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat, 2015/3393, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdraget att utreda utvecklandet av Tärnö. Avsatta medel finns i fritidsnämndens 
investeringsbudget. 
 
Då förslagsställaren inte är mantalsskriven i Karlshamns kommun så behöver 
fritidsenheten inte hantera det som ett medborgarförslag vilket innebär att det inte skulle 
behöva upp till politisk behandling. Fritidsenheten väljer ändå att vidarebefordra 
synpunkterna till utredningen om Tärnö. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Karlshamns kommun – Upprustning på Tärnö avseende stranden i Sandvik, 
kakelugnarna i lärarbostaden och vedeldad bastu i bygdegården 
KF delegationsbeslut 2016-08-08 Förslag till Karlshamns kommun – Upprustning på Tärnö 
avseende stranden i Sandvik, kakelugnarna i lärarbostaden och vedeldad bastu i 
bygdegården 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-05 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15–15:00 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) ersätter Siri Näslund (S) 
Gertrud Solding (SD) ersätter Görgen Lennarthsson (SD) 
Thomas Johansson (S) ersätter Mikael Erdtman (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) 
 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling §§ 85–91 
Personalutvecklare Berith Håkansson § 85 
Fritidschef Thomas Nilsson  
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson  
Verksamhetschef Jörgen Svensson  
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson §§ 90–97 
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Per Atmander  

Paragrafer: §§ 85, 87–97 

Justeringsdatum:  2016-09-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Per Atmander  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 2 av 3 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-09-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2016-09-29 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2016-10-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

sid 3 av 3 

 
 
§ 90 Förslag till Karlshamns kommun – Utöka öppethållandet av Väggabadet, 2016/2929 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att inte förlänga utesäsongen på grund av reningstekniska orsaker 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att till nämndens möte i mars 2017 göra en 
kostnadsberäkning för utökat öppethållande 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har inkommit med ett förslag att låta Väggabadet vara öppet utomhus 
även under september månad. 
 
I dagsläget kan av reningstekniska orsaker inte 50-metersbassängen utomhus vara öppen 
samtidigt som 25-metersbassängen inomhus. 
 
Vårens och höstens stängningsveckor bestämts redan i början av året. Under dessa veckor 
städas anläggningen och entreprenörer bokas in för att utföra olika former av underhåll.  
 
För att förlänga utomhussäsongen krävs en ombyggnation av teknikutrymmena i 
anläggningen. En sådan ombyggnation skulle möjliggöra att hålla hela anläggningen öppen 
under sommartid, såväl inne som ute, vilket skulle vara positivt för exempelvis 
simskoleverksamhet samt de dagar då vädret är sämre. Fritidsenheten ser positivt på en 
sådan förändring men i nuläget är inte en sådan ombyggnation varken tids- eller prissatt.  
 
Som det ser ut nu så skulle konsekvensen av att fortsätta hålla utebadet öppet in i 
september bli att flytta fram öppningen av 25-metersbassängen inomhus. Det är i nuläget 
inte aktuellt att göra denna förändring då den planerade verksamhet som drar igång under 
september månad inte kan/får vara väderberoende. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Karlshamns kommun – Utöka öppethållandet av Väggabadet 
KF delegationsbeslut 2016-08-26 Förslag till Karlshamns kommun – Utöka öppethållandet 
av Väggabadet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-05 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Karlshamns 
kommun  

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2016-09-07 

Sida 1(1) 
 
Dnr: 2016/2973 

   
 
 

 
Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelväg i Granefors 
 

Beslut 
 
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till teknisk nämnd för handläggning och slutgiltigt ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
 
Jens Peterson, föreslår att Karlshamns kommun ska bygga en gång- och cykelväg i 
Granefors i samband med planerade arbeten med vatten och avlopp samt 
fiberutbyggnad. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är ökad trafiksäkerhet då det är många 
barnfamiljer som bor i Granefors som går och cyklar samtidigt som mycket tung 
trafik går till Granefors. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-02-02 § 12 bemyndigat administrativ chef att ta 
ställning till om förslag uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för 
behandling.  
 
Administrativ chef konstaterar att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna 
kriterierna för behandling och överlämnar förslaget till teknisk nämnd för 
handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun inkommit 2016-08-31 
Kriterier för behandling av förslag till Karlshamns kommun  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2015 - under § 12 - har 
fullmäktige delegerat sin beslutanderätt. 
 
 
I tjänsten 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Teknisk nämnd 
Kommunfullmäktige för anmälan av delegationsbeslut  
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Karlshamns Kommun 

Rådhuset – 374 81 Karlshamn – Tel +46(0)454-810 00 – Fax +46(0)454-811 80 
E-post: info@karlshamn.se – Hemsida: www.karlshamn.se 

  

Ärendesammanfattning - 20160924-1 

 Rubrik:  
Skapad: 2016-09-24 00:38 
Skapad av: WebForms 
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
Ärendetyp: Ärendetyper KS 
Etiketter: Vidaresändning-epost 

Ifyllda formulär: 
Förslag till Karlshamns Kommun: 
 
 Sista inlämning: 2016-09-24 00:48 
Inlämnat av: WebForms 

Medborgarens förslag: 
 
Presentation av förslaget: 

ASFALTERING lÅNGASJÖNÄSVÄGEN 
Långasjönäsvägen från Semesterhemmet till Nytorpet och Södra Hoka är i 
dåligt skick (liknar en tvättbräda) avser söndagen den 18 september. Vad jag 
vet är beslut taget i Tekniska nämnden för ett par år sedan att den skall 
asfaltbeläggas. Min förhoppning är att det snarast åtgärdas. 
Hälsningar 
Lennart Ung 
0739-877 357 

Motivering till förslaget: 
Att hela Långasjönäsvägen asfalteras. 
Den kommer att bli betydligt trevligare att köra på. 
Inlines och rullskidåkare får en härlig runda att åka på 

Namn: 
Lennart Ung 

Adress: 
Gösvägen 7 

Postadress: 
Karlshamn 

Telefonnummer: 
0739-877 357 

20160924-1
Utskriftsdatum: 2016-09-24 00:48

1 (2)
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Karlshamns Kommun 

Rådhuset – 374 81 Karlshamn – Tel +46(0)454-810 00 – Fax +46(0)454-811 80 
E-post: info@karlshamn.se – Hemsida: www.karlshamn.se 

 
E-postadress: 

lennart.w.ung@gmail.com 

 
Konversationer 
Förslag till Karlshamns Kommun 
Administrator, 2016-09-24 00:48: 
Ditt formulär har skickats in. Formuläret är bifogat i detta epost-meddelande 
tillsammans med eventuella filer vilka bifogats formuläret. 
 
Ärendelogg 
WebForms, 2016-09-24 00:38: 
Skapade ny kontakt 
 
WebForms, 2016-09-24 00:38: 
Satt ärendetyp till Ärendetyper KS 
 
WebForms, 2016-09-24 00:38: 
Updaterade kontakt med namn "" 
 
WebForms, 2016-09-24 00:48: 
Formuläret "Förslag till Karlshamns Kommun" skickades in 
 
WebForms, 2016-09-24 00:48: 
Satt ägare till Kommunstyrelsen 
 
WebForms, 2016-09-24 00:48: 
Öppnat 
 
WebForms, 2016-09-24 00:48: 
Skapade ny konversation med ämne "Förslag till Karlshamns Kommun" 
 
Administrator, 2016-09-24 00:48: 
Skapade ny konversation med ämne "Nytt ärende:20160924-1" 
 

20160924-1
Utskriftsdatum: 2016-09-24 00:48

2 (2)

-�239�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-10-05 Dnr: 2016/419 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-10-17  

 
 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom för kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 

 Delårsbokslut januari-juni 2016 med tillhörande bokslutsprognos – Miljöförbundet 
Blekinge Väst 

 Länsstyrelsens beslut 2016-09-29 att någon ny ersättare inte kunde utses efter Bo 
Bogheim (SD) 

 Revisionsrapport Granskning av VA-verksamheten daterad 2016-09-30. 
 
Bilagor 
1 Delårsbokslut jan-juni 2016 med tillhörande bokslutsprognos 
2 Avgången ersättare i kf Bo Bogheim- ny ersättare kunde inte 

utses 
3 Missiv 
4 Revisionsrapport 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-01

Sid 5 (27)
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§  97 Delårsbokslut januari - juni  2016  med tillhörande

bokslutsprognos, dnr. 2016/2286

Enligt gällande lagstiftning om kommunal redovisning ska kommunalförbund minst en gång

under året upprätta en delårsrapport. Denna ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar

av räkenskapsåret.

Förbundsdirektionen har beslutat att delårsrapporten ska Lipprättas för perioden januari till juni.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa bilagd delårsrapport för perioden 1 januari till 30

juni 2016 med tillhörande bokslutsprognos.

Motivering

Bilagd delårsrapport för perioden januari till juni 2016 med tillhörande bokslutsprognos

bedöms uppfylla kraven i lag (SFS 1997:614) om kommunal redovisning.

Bilaga

l. Delårsbokslut för januari  -  juni 2016 med tillhörande bokslutsprognos

Kopia till:

Kommunstyrelsen, Karlshamn kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn

Kommunstyrelsen, Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström

Kommunstyrelsen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg

Lars Borg, ekonomikontoret Sölvesborgs kommun

Revisorerna:

Lars-Inge Kjellberg, Vinkelgatan 26B, lgh. 1001, 37438 Karlshamn

Maurits Rehn, Marietorpsvägen 30,293 72 Jämshög

\
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 :astMiljölörbunáet Blelvrwge

lnledning

Enlxgt gällande lagstiftning om kommuml redovisning ska kmmntmalfölbLmd minst en gäng
under:51’etLIppril'tta en del51'SlappoL't. Danna ska omfatta mmst hältten och högst två tredledelm
av råilcenslzapsåmt.

Ft'>rl:und5ch1'a1;Lio1\en ha: beslumt att delâxstapport skall upprättas Fair perioden
1 januari - 30jum.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning
v \ppg1L'k nu 4589 tkl(4818du a;2015).Detvm D9 tkr lägle än vnd motsvanande
egiuende ål och 510 kl lägre än vad sam budgeterat-1. Det 'sit framförallt Lmiâktel för

prövning :w enskilda avlnppsanllaggningax, värmepumpar och den timlmsemde tillsynen som
hgger under budgeteud nivé.

      

PE: 1;os\;nadssidan avwlzer pe1srma].kasI:nade1na sum för perinden ligga: 318 tkrl1x5gLe än
bndgetetat ochberor på en engângslwstlmad (7 84 tkr) l samband med att udigaxe fti1'bm1dschefen
'avslutade sin Anställning på fiirbundet

Övriga kostnadelhgger 406 tkr lägte än budgeterat, men beräknas öka under andra halvåretbland
annat bexoeudu på arbstsrrulxöxelaterade kostnader txll Fályd av de höga s]L\ks1?_uVmngstnlen.

Peuoden son1lm1het\1ppvAs21 ettuegnüvtlemümtgâ -396 :L:(+856:k: a; ZO15),L1l1f<'i1jdav att
verl-:snmhetexls Intäkter är lägne än budgeterat och pezsonzllkostnadexxm högre än budgetemt. De
Liga övnga kostnaderna hjälpef til] att balansera resultatet_

Endast ett ñnarxslellt mål, att Eöxlmndet till minst 50 °/n ska linux-mera: via avglftsintäkter, klaras
under det lölstst halvåret 2016.

Förbundets tlnansiella mål

0 I.nt11'l:tem_1 skall minstuppgå ull kostnaderna.

I Etteget kapltal skall Iillslmpas mat-svarande mmst2 °/n fulngen av lzrzmmunbidmget.

I Förbundet ska ull mms:50 "/u fizmmxerzle via zlvgxftsmtfikter.

Pmlslllraxs 1-.1.rn.. Telefax Emull
Mi\}MhIh\mALfBlddngeVnir W55-I67 70 (#50194 56  n  ' 'nl<m1mral@xnILiI1vx\nl.znIvfihmgn‘
zsusoSfilvmrhurg o;-W mwn Wii:

2220091644 59311747 W\V\V.ll'HUIlVfl§1!L'
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Balansräkning
Vid  perrodens slut Ilnns  ett  eget kapital  1 törbrmdet  om  5  819 dgr (3 162

Ingen  ökning av avsättningar har bokförlngsmässrgt gor-ts  under  året.  Den  l:;1I1:ylemde ökningen
som sker  vrrrie  månad :nu  per:zonølorrlkoutnødspålilgget redovisas  I  stJ1'llet1z'5]_).a.r1de sum en
kortfristlg skuld.

Prognos  för 2016

Prognosen för  2016  är ett  negativt resultat om  806 tkr. Prognosen baseras på  att
långtidssjukskrivna successrvt  lgormner att öka Sm yénstzgdtingsgmd, att vakmrta tjänster trllsätts
och att Fd1valm.i.\1gen fortsatt  törstzirks med vikarier för att  kompensera för  uteblrven  tillsyn och
kontroll under  2015.  Personalkostnaderna Rârväntas sammantaget  uppgå  till  14  893 vilket
överstiger budget med  570  tkr. Avvrlzelsen Illmnsieras av överskottet  från  2015.

Verksamhetens intäkter  förväntas för helåret bh 9 584 tkr,  det  vrll säga 614 tkr lägre än  de
budgeterade  10  198 tkr  Trenden  med Färre inkommande:  ärenden gällande installation av

värmepumpar och. prövning av enskilda avloppsanläggningar förväntas hålla r sig under
resterande del av  året, vrlketi  så  fall rm-rebär att intäkterna blrr lägre  än  budgetemt för helåret
inom dessa områden. Fnlrtrueringen totalt sett  för Fcixbtmdet (c-  usrve redan  fsrktur Made årliga
lillsynszrvgrrter) bör  kunna  bl;  något  högre för andra halvåret Lin K‘ ' reta, till i' jd av mer

beräknad aflzetad l1dLLl'LElE1f andra halvåret. Övriga kostnader förv  s  bli  3  126 tkr  att  iärnföra
med  budgeterade 3 448 tkr. Några avskrivningar på  grund  :rv anskaftnmg av  nytt
verksamhebssystem kommer' Lute att göms, då upphandlingen av  systemet slrjutrts fram ett

   

Gällande Ivlrljiâförltunrlets ñn-.uiciella  null,  är prognosen  att endast ett av  målen  kan  uppnås för
helåret.

Direktionen beslutade den 3 mars  2016  att del  av r årsredovisning för  2015  tlrastställt  resultat,

rnotsvsrmrtle 1755  tkr ska användare för  att under  2016 göra en tllltlillig parsonell fors  "  knjng.  1
det fall ovanstående prognos om ett negativt resultatpå806 tkr' för helåret 20m blrr utfallet,
behöver  endast deb:  av  de  nllglinglrggiorda  1755  tkr förbrukas  2016.

 

Balanskravet
Enllgt prognos  kommer  verksamheten  att  göra ett  negativt resultat om  806 tkr. Detrndrkerar  att
kornrnrur  srgens krm! påatt intäkterna under budgetåret ska överskrids kostnaderna, det  VLll säga
halnnskravs-L inte  kan innehåll-as.

 

Förvaltningsberättelse

Under inledningen av âret gjordes vise Dmförclelnlng av arbetsuppgifter  internt.  Ett kraztüirande
arbete som i vissa fall  lnneburrt behov av knmpetensuppbyggruaøcl hos  de  lunclläggzrre  som  har' fått
ändrade  t "  ister.  Dessa  för" åringar, Iillszumnansmed s}L1ksk.(iVnu1gax har beldsmt  personalen
och medfört  att  verksamlre  tsmåtten för  förbundet inte  hur  kunnat uppnås  fullt  ut

sjukfrånvaron rör första halvåret var 14,7 °/u,  det  vrll säga betydligt högre  än  för motsvarande

gerlod  2015  då sitrkfránvaron var 8,6 %. Det  üärnst lårrgtrdssjtrkslznrvralngar på hel-  eller' delad.
som  står för  ökningen  Smk  4  nvJron  över 60 dagar' har' ökat :kan  3,9  %  trll 12,7 9/1 Ohälsan har

uppmärksammats och åtgärder har  inletts  och pågår  genom  Avonova. Sammanlagt rör' det  srg om
fem  stycken längre  sjukskrivningar varav fym  inleddes redan under  2015.  Samtliga av  dessa har

FmL'ulI‘ews Trlrfnn 1"-lam Emrnll
Mujom«aun.m Hlnkiugevnn o:ss.m7 70 01557104 sn ruiljukmumer@nrilinvnsr.snlvubn1g,we
294 su Sülvnsburg Orgm' l'nrlg.lr'n mr.

1220004544 3931174 wwwnliljowvstsc
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L.Miljölörhundet E  .   

komrmt üllbalm på deltid under perioden och det finns goda förhoppningar om att dessa
personer kan vara tillbaka på. heltid eller nåra heltid någon gång under hösten.

 Den investering på  300  som budgetemts till  2016,  avseende nytt verlzsamhessystenr, är
senarelagd till är  2017.  Banor kommer någon avskrlvnmg av denna på 100 tkr inte att ske
under  2016.

Uppföljning :w mått (ma) antagna i verksamhetsplan  2016

I\/Iilififérbtnxdets direktion har beslutat om ett antal mått för verksamheten  2016.

1.  Verkeanzheter med en årlig ttllsyns- eller kontrolltid mindre än  B  tumnar, ska ha en tillsyns-
eller offenflig kontiollinsats nit den aCl:LunL!le1Ade fillsyustiden är 8 timmar eller minst vatt
txedie år.

Ivlålvårde 95  %  (ltelårsvåü de)

Verksalnhetei' med en .årlig tillsyns- eller kontrolltid om 8 timnrat eller mer, ska lm minst en

tillsyn» eller offentlig konfrollinsats per

Liålvärde 85  %  (helársvärde)

3, Antalet avslutade ärenden under ett verksamhetsår ska vara större ;in eller lika med antalet
påbörjade ärenden.

Andelen överprövade beslut som avg-jurts till törbundets ttirdel. Målvärde 75 °/o

N

5. Andel tillståndse och anmålningsâirenclmx med mer 'sin 6  veckors handläggnmgsüd från
kompletta lmndluigar i ärendet. lvlålvärde  < 5 °/a

   
 

lvljtt ell: och två upp inte för första halvåret. Totalt made 43  %  IW de verksamheter som har en
ackurnuleimcl tller kontxollucl på mer än tinnnm (mått ett) luft minst en tlllsyneinsats

vid periodens slut F61 verksamheter som har en ärlig tillsyns- eller kontrolltid på över åtta
timmar  (mitt  två) var motsvarande siffra 33"/a Notera: bär att  2016  års ttllsyne- och kontrollplmi
även rymmer de verksamheter som fanns medi tillsynen och konrmllplane-n för  2015,  men som
inte hanne med under året

I11cIx1Jnilu‘3on1rédet hade mun vid periodens slut inspekterat sammanlagt 43 °/n av de
verksamheter som ligger i plan 17år 2016  (64 °/o respektive  Z1  'Vu För llvsrneclelsområdet var
motsvarande siffra totalt 48  %  (49 "/u respektive 47 "/n). Inom11£i1sasl:yddst11lsy11m har
förvaltningen svårigheter att uppnå de mått som direktionen slagit fäst l verksamhetsplanen för
2016.  Hälsoskydclsinspelztörezna har delade tjänster, där de också arbetar med andra
arbetsuppgiitet. Iviss mån har övervikt av andra arbetsuppgifter l-landlagte lmder första halvåret,
vilket kommer kornpensems med attmer tid läggs på hälsoskydd under andra halvåret.

Hälsosl-:yddsiilspektörema har arbetat etter den prioriteringscrcülüig som fmns, vilket inne burit
att inkomrmuide êüendmi -i stol utsLxa’c_1;n:'_ug klagoznélsitendax har hanterat: ?care planerad
tillsyn. Iverksamhetsplanen för  2016  minskade: avsatt tid för klagomål "tanden inom

hälsoskyddet Jämfört med  2015. V1  ser nu att denna tid behöver justeras upp i kommande
belwvsutrechiiirg 2017.

Sanumntaget har givetvis de höga siukduiviungetalen belastat iörbttndet ekorren-Jakt och

arbetsniässigt Kompetenta vllnriei lur artställts, men då de ofta SJklIEl.\.' eIfArenhe-t t; det tid

111111111 :le kommer in arbetet och erfarna inspektörer får lägga en del av SLU arbetstid
hartdleclrting. Även rehabilitering och återgång till arbetet för de som varit sjukskrivna rn te få t;
tid, men detta ger sarnrnmfztmingsvis eflZel-.ten att planerad nllsyn inte hunnits medi tilliackljg

 

 

utsträckning,
Pnsiath :ss Telrfnn Telefax E  mall
MlljálT-:rlllmniet Blekinge Van 0155157 7a M5 5494 55 nIi1juknmnmr@mlljuvn.»1 solvzébuzg-,5‘:
:94  m  Sñlvulvnrg 0111.... Paalglrn war;

221000-1614 39 :H17  —  7  WvvwmlIjmm5I.sr:
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Under  Eksta  halvåret har  v1  tillfälligt förstärkt Fo'Iva1tningen FGISOHEIIL, men för att klnra uppsatta

mål inom szunthga t1lls7nsomrz'\den baho sr ytterligare förstärkningar göras  -  amst inom
h:‘ilsoskyddstil1synexL Om dessa römtärhüngax falls; väl ut och de siulcslilivmls återgång till mbete
går bra bör ;nått (nmâl) ett  och tvâ kLmna\xppn.'1s förhelåret.

Ivlâtt (mål) tle uppnås fö; fL51sta11Alv.i1el;. Kvuten mellan avslutade och påbdqad ‘-henden under
perioden är  50/50  vilket innebäx att antalet öppnade och avslutade Lfuenclen ibalms.
Prognosen ä: att målet uppnås även :Yi: helåzer.

 

Även mått(mål) fyra och fem uppnås. Under panoden ha: sammanlagt 21 stycken överklagade
ärenden avgimts i överprövande instans. 16 av dessa ha: awgjorts till Ivhljöförbundem fördel. Ds

överpräwade ärenden som ;nte :Lvgjorts ull förbundets fördel redowsas löpande ull Direktionen
Smmntmlagt hat Lvá stycken m1mälnu1gs- ellei(illst2"u1c1:u‘i£enden haft en lundliggamxgstnd på över

sex veckor. Uppfölmüigexx görs på avslutade ärenden.

Pnsladrlsi 'l'llafun TIIIIIIX Email
MiümmundnLBIdsingcVnA 0-I56-167  7fl M35194 5G InfljnkumDreI@lniUDVII§l.inrlvHllrng,se

294  BO sülvnshurg Drum Fasrglro “lab
2115004614 393117-7 WWVII.miljI7V:?I1.sv
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Resultatredovisning

Ekonomisk  resultatredovisning

FÖRE  UNDE TS RESUL  TATRÄKNING'
(periodisemd)

Verksnmhelens intäkter

Ve1'I(saml1etens pensunalkoslnnder

Vcrksamhelens övriga kcsumder

Avskrivningar

F'u\a\wm-Mo

HVERKSAMI-lE1'EN—S NETTOKOSTNADER

Kmmmn\yi(h'ag

Knrlshamn

Olofslrüm

S  dlvesb mg

Ems RESULTAT

Mlxludrpw Tallinn
Mnjm‘mIumd=1 BldsLugeV§st OJSGM7 7n
294 30 Sfllvlshnrg Organ*

zzznmHsH

Budget Jan-juni Jan.J'unj magnus

not 2016 2016 2015 2015

1 10198 4589 4319 9534
-14

3 323 '7 47° -G 415 -14 s93
3  -3448 -1318 -1367 -3126

-100  0 0

90 1  s  5

-7 533 -4 207 .z 955 .s 430

3 911
1  515
2098 7524 3312 3311 75m

4 41  -396 S56 ens

Tilda): Email
ms 5.191 ss Iniljmnnlmel@mIflmmst.§nlv::lvorg.5=
Poslgn-n Web
39 3117- 7  wmvmiljnvnbuc
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Miübförbundet Blekinge Väst Kassaflödesanalys

Org nr' 222000-1644

Belopp  i  kr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat

Justering för av- och nedskrivniugsu-

Förändring av avsättningar

Ej rbrelsep averkunde p aster

MEDEL FRÅN VERKSAMHEFEN FÖRE

F ÖRÅNDRW  G AV  RORELSEKAPI'l'AL

Oknlug/mnskning  R v kartfiistiga funlriugnr

Minsknixm/iikniua av knrfliislign skulder

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHEFEN

INVTSTEIUNGSVERIGAIVJIEYH4

Fäwñw av materiella anliigguingstillgfiugur

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN

FINANSTERINGSVERKSAIVIIHIET

Nyupp  tagna län

MEDEL FRÅN FINANSIH{INGSVERKSAMHE1'EN

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida  medal  vid hats hdrjau

Likvidn  medal  vid årets slut

Puslnüresv Tnerm.
Mlliüfurlmndu BlddugcVniI mmm 70
294 so salvusumg Organ"

122000-1544

Not Delñrs per Bokslut

2016-06-30 2015

-395  1  90a
0
-s

-93

-398  1  H10
-3 425  108

3  552  415

.271  2 333

o 0

o 0

0 0

-7271  2 333
7 m  4  775

5  s4 0 7  1 11

'YelIl‘1l\‘ Emnfl
mmm  56  luiljokuufuratiñnuhnvunxolvulungse
Pnslgirv wa:
39 3117- 7 \vww.mvlj(vvafl.xc

Utdragsbestyrkande

-�250�-



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Juster nsiés sign

7x/ 
w'  

L

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-01

Sid  15 (27)

DELARSRAFPORTJAIJJUIWIZOM 9(14)

  Miljokirbundet B§e§<zngeV.=1

M  iljäjörbun det Blekinge  Väst B  :zltmsrälmin  g
org nn 222000-1644

T
Bokslut

201 5-12-31

0

0

491

7111

7602

7602

4214

824

814

2 565

2 565

7 602

IntljokanlnIcI@II\ifinvnn.sul\':shn1gE:

Nol _lDel-ñrs

201 6-06-3 U

'HLLGÅNGAR

Nlnsldua' och inventarier 0

SUIVHVIA MATERIELLA ANLÄGGNTN GSTILLGAN GAR 0

Värdepapper, audcliu' o  bnsladsrättel'

Amlm limgfiisttga fc/rdringvr

SUMIMA FINANSIELLA ANLAGGNINGSTILLGANGAR 0

SUIVIMA ANLÄGGNINGSITLLGÅN GAR 0

Förråd

Kofl.fi'istIgn fordringar 6 3 916

Kassa  och  bnnk 7  6  S40

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 10 756

SUIVIMA TILLGÅNGAR 10 756

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

get kapital vid årets härjar) s 4  214

Periodmi resultat -395

SUNHVIA EGET KAPITAL 3 819

Pensioner ash lllcnamle ffirpliklelswr 5 S21

SUMMA AVSÃTTNTNGAR S11

Långfrisriga [fin 0

SUNHVIA LANGFRISTIGA SKULDER O

Kmffristign skulder 9  6  117
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SUNHVIA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 756
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l\£ll;é'>t75rbundets ClJIEktlOn har beslutat om ett antal mått (mål) fdr verksamhetexx,

1.

2.

3.

4.

5.
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hllsyns- alla offentllg kcnnallinsats pen Målvämla 95 % (helårsvärde). Utfall fÖl
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Vexksamlmter med en årlig tillsyns- ellerlzontrolltid nlindxe ;in 8 timmen, ska ha en txllsyns-
elle: ofI'eufl1g1;cntro11inaats nä: den ackumulemde tillsynsüden är  8  tumma: ellet mmst vatt
Ltedje än. Målvärdre 85°/n (he1éLsv."‘u':(:-). Utfall för pezioden 33 °/u.
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Andelen övetprfåvade beslut som avgwxts till förbundets Fördel. 1\/Ifalvfixde 75 U/n. UtEll1 rör

perioden 76  %  avgiarda l:1l1 xnfljéférbtmdets föxdel.
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Sammanträdesdatum
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Miijöiörbundet E3?ei<inge\/est

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper för delårsrapporten är i stort desamma som  vid upprättandet av
årsredovisningen NLihölBibimdet Fdlier  den kommunala redavisningslngeir avseende de
avsnitt sombehandlnr årsredovisningen (kap 3, 4, 5,  7  och S) samt derekomirienclzirioirer som

givits ut

De periodiserrngzr som giorts vid delármesultat har inte bokförts i ekonorzrisystemet uran
Lippgilterna hanteras i sidosystein.

Avsätiningar' Ingen Förändring av pensicnsavsättningnr lur påverkat förbundets avsättningar
under perioden. Den kzilkylerade ökningen av denna post bokförs löpande, i likhet med tidigare
delårsrapporter, som  l-:ortfristig skirld. Omklassiñcering sker i samband med årsbokslut.

Semesterlöneskuld: Ingen beräkning sker per den  3G j\m1,\.\t;m det sker först vid ñrsbmksiut.
Däremøt har en kslkylerad ökning på  25  tkr har belastat resultatet:

I‘Cu.ndt'ordtmga1: Fordringar äldre än 180 dagar klassificeras som  osäkra.

Sjukfrånvaro

2015  2015 i 2016
helår l ian—5O yum 1 ).m-30 yunr

Sinkfrånvaro i  %  av sairrrnan-
lagd ordinarie arbetstid up V“ 85 V” “'7 V”
Sjukfrånvaro för kvinnor m5 % 103 %  192 .VD

Slukfråixvar0 För män .i ,, ,k

Sjukfrånvaro  <  Z9 y, i, i

Sjukfrånvaro 30 .  49 s; 514 %  9,5 ./0 176 .ya

Smküânzrdio 50- år' i ;i i

Sjukfrånvaro >  GO dagar ellei  ä ,J *

mer i °/n av total sjukfrånvaro

*  Uppgiflzema avseende sjukrlåi 'Aron lämnas endast för förbundets totalt och för kvinnor. då.
uppgifterna i annat fall kan hån ras till enskilda individer enligt SFS 1997:614  4  kap, la
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KARLSHAMN 2016-09-30

Kommunens revisorer

Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen for kännedom
KF:s presidium för kännedom

Granskning av  VA-verksamheten

På uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun har PwC genomfört en granskning med

revisionsfrågorna:

u  säkerställer tekniska nämnden att kraven på hushållning och kretslopp enligt Miljö-

balken efterlevs inom VA-verksamheten?

c  Säkerställer tekniska nämnden den långsiktiga vattenförsörjningen?

Vi instämmeri den revisionella bedömningen som framgår i bifogad rapport.

Vi vill särskilt understryka följande:

0  Certifieringen av slam från avloppsreningsverket Sternö och det uppströmsarbete som

pågår bidrar till att successivt förbättra kvaliteten på restprodukten.

0  Miljöbalkens krav på hushållning och kretslopp baserat på beskrivningen i propositionen
är mer långtgående än vad som uppnås genom nuvarande certifiering.

0  Det saknas formella planer och riktlinjer för att trygga den långsiktiga
vattenförsörjningen, men arbetet med att skapa en alternativ vattentäkt fortgår. Det är av

yttersta vikt att arbetet som syftar till en långsiktigt säker Vattenförsörjning fullföljs.

0  Vi bedömer att tekniska nämnden enligt VA-planen är ansvarig för implementering och

uppföljning av VA-planen. Det föreligger dock en otydlighet i ansvarsfrågan för
genomförande av delar av VA-planen.

Revisorerna motser ett svar på rapportens bedömningar senast den 12 december 2016.
\

För Kar ha ns mmuns revisorer

/lVVC

Lar Beckma

Ordförande
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Granskning av VA-verksamheten

Sammanfattning

I 2 kap.  5  §  Miljöbalken stadgas att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd

ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och

återvinning. Paragrafen ger uttryck för hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen.

Kraven på resurshushållning och kretslopp har samma rättsliga status som kraven på

miljö- och hälsoskydd. Det nuvarande rättsläget indikerar att efterlevnaden av Miljöbal-

ken inte är särskilt utvecklad.

I EU:s vattendirektiv ingår att alla kommuner ska upprätta vattenförsörjningsplaner. Syf-

tet är att trygga en långsiktig försörjning av dricksvatten. Genom att koppla ihop sam-

hällsplanering och Vattenförsörjning kan vattenanvändningen effektiviseras.

Revisorerna har efter risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning

av VA-verksamheten.

1  .1 . Revisionell bedömning
Vi bedömer att tekniska nämnden delvis säkerställer att kraven på hushållning och krets-

lopp enligt Miljöbalken efterlevs inom VA-verksamheten. I viss omfattning tas hänsyn till

miljöbalkens krav vid utbyggnad och ombyggnad av det kommunala avloppsnätet. Ut-

byggnad av det kommunala avloppsnätet sker för närvarande till befintliga reningsverk. I

de fall abonnenterna ansluts till reningsverket i Sternö bidrar certiñeringen av slam från

avloppsreningsverket och det uppströmarbete som pågår att successivt förbättra kvali-

teten på restprodukten.

Vi bedömer dock att miljöbalkens krav på hushållning och kretslopp baserat på beskriv-

ningen i propositionen är mer långtgående än vad som uppnås genom certifiering enligt

Revaq. Krav på resurshushållning finns även i 10  §  lagen om allmänna vattentjänster

(2006:412).  I  motiven till lagen anges att "Naturligtvis bör en allmän VA-anläggning dri-

vas på ett sätt som tillgodoser en god resurshushållningU Bestämmelsen kan inte fram-

tvinga en omprövning av beñntliga kommunala VA-system, men ska tillämpas vid nyin-

rättande?

Vi bedömer att tekniska nämnden enligt VA-planen är ansvarig för implementering och

uppföljning av VA-planen. Det föreligger dock en otydlighet i ansvarsfrågan för genomfö-

rande av delar av VA-planen.

Vi bedömer att tekniska nämnden inte säkerställer den långsiktiga vattenförsörjningen på

grund av att det för närvarande saknas formella planer och riktlinjer för att trygga den

långsiktiga vattenförsörjningen, men vi vill poängtera att det pågår ett arbete med en

kommunal vattenförsörjningsplan samtidigt som ansträngningarna att skapa en alternativ

vattentäkt fortgår. Vi anser att det är av yttersta vikt att detta arbete fullföljs tillsammans

med övriga punkter i VA-planen som syftar till en långsiktigt säker Vattenförsörjning.

1  Prop. 2005/06:78 s. 58
2  Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015-15 - Juridiken kring vatten och avlopp s.  65

September 2016 2 av  11
Karlshamns kommun
PwC
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Granskning av  VA-verksamheten

.2. Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Planer och riktlinjer innehåller
Miljöbalkens krav på hushållning

och kretslopp enligt 2 kap 5  §.

Hänsyn till Miljöbalkens krav tas

vid utbyggnad av det kommunala

avloppsnätet/små avlopp.

Hänsyn till Miljöbalkens krav tas

vid ombyggnad i det beñntliga

avloppsnätet.

Det ñnns planer och riktlinjer för

att trygga den långsiktiga vatten-

försörjningen.

September 2016
Karlshamns kommun
PwC

Kommentar

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det ñnns en åtgärd i VA-planen

som har direkt anknytning till miljöbalkens

krav på hushållning och kretslopp. Utredning-

en av möjligheter att ñnna ett återföringssy-

stem av näringsämnen i avloppsfraktioner till

odlingsbar mark är inte påbörjad enligt VA-

planen. Ansvarig för åtgärden är strategiska

enheten vid kommunstyrelsen.

Vi bedömer att tekniska nämnden enligt VA-

planen är ansvarig för implementering och

uppföljning av VA-planen. Det föreligger dock

en otydlighet i ansvarsfrågan för genomfö-

rande av delar av VA-planen.

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det till viss del tas hänsyn till

miljöbalkens krav på hushållning och krets-

lopp vid utbyggnad av det kommunala av-

loppsnätet. Utbyggnad av det kommunala av-

loppsnätet sker för närvarande till befintliga

reningsverk. I de fall abonnenterna ansluts till

reningsverket i Sternö bidrar certiñeringen av

slam från avloppsreningsverket och det upp-

strömarbete som pågår att successivt förbättra

kvaliteten på restprodukten.

Vi bedömer dock att miljöbalkens krav på hus-

hållning och kretslopp baserat på beskrivning-

en i propositionen är mer långtgående än vad

som uppnås genom certifiering enligt Revaq.

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det till viss del tas hänsyn till

miljöbalkens krav på hushållning och krets-

lopp vid ombyggnad av det kommunala av-

loppsnätet. I de fall abonnenterna ansluts till

reningsverket i Sternö bidrar certiñeringen av

slam från avloppsreningsverket och det upp-

strömarbete som pågår att successivt förbättra

kvaliteten på restprodukten.

Ej uppfyllt

Vi bedömer att det för närvarande saknas for-

mella planer och riktlinjer för att trygga den

långsiktiga vattenförsörjningen, men vi vill

3av11
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Gransknlng av  VA-verksamheten

poängtera att det pågår ett arbete med en

kommunal vattenförsörjningsplan samtidigt

som ansträngningarna att skapa en alternativ

vattentäkt fortgår. Vi anser att det är av största

vikt att detta arbete fullföljs tillsammans med

övriga punkter i VA-planen som syftar till en

långsiktigt säker Vattenförsörjning.

4av11
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Granskning av VA-verksamheten

2. Inledning

2.1. Bakgrund
I 2 kap.  5  §  Miljöbalken stadgas att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd

ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och

återvinning. Paragrafen ger uttryck för hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen.

Kraven på resurshushållning och kretslopp har samma rättsliga status som kraven på

miljö- och hälsoskydd. Det nuvarande rättsläget indikerar att efterlevnaden av Miljöbal-

ken inte är särskilt utvecklad.

I EU:s vattendirektiv ingår att alla kommuner ska upprätta vattenförsörjningsplaner. Syf-

tet är att trygga en långsiktig försörjning av dricksvatten. Genom att koppla ihop sam-

hällsplanering och Vattenförsörjning kan vattenanvändningen effektiviseras.

Revisorerna har efter risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning

av VA-verksamheten.

2.2.  Revision.§fi'¢'ig0r. revisionskriterier och
kontrollmål

Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor:

o säkerställer tekniska nämnden att kraven på hushållning och kretslopp enligt Mil-

jöbalken (MB 2 kap 5  §) efterlevs inom VA-verksamheten?

o  säkerställer tekniska nämnden den långsiktiga vattenförsörjningen?

Granskningen utgår från följande revisionskriterier:

-  Miljöbalken (1998:808)

0  Relevanta rättsfall

Följande kontrollmål ingår i granskningen:

o  Planer och riktlinjer innehåller Miljöbalkens krav på hushållning och kretslopp en-

ligt 2 kap 5 §.

o  Hänsyn till Miljöbalkens krav tas vid utbyggnad av det kommunala avloppsnä-

tet/ små avlopp.

o  Hänsyn till Miljöbalkens krav tas vid ombyggnad i det befintliga avloppsnätet.

o Det ñnns planer och riktlinjer för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen.
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2.3.  Metod  och avgränsning
Vi har tagit del av följande dokument: översiktsplan Karlshamn 2030 - en sammanfatt-

ning, VA-policy (KF 2013-05-06  §  70) samt VA-plan (KF 2013-06-24 §  97). Vi har genom-

fört intervju med följande personer: VA-chef, miljöingenjör, VA-strateg, säkerhetssam-

ordnare, processingenjör, VA-ingenjör, arbetsledare vattenverket samt entreprenadingen-

Jor.

Granskningen avgränsas till VA-verksamheten.

Faktauppgifterna i rapporten har kontrollerats av berörda tjänstemän.
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3. Iakttagelser  och  bedömningar

3.1. Begreppen hushållning och kretslopp
I propositionen till Miljöbalken beskrivs begreppen hushållning och kretslopp närmare.

Hushållningsaspekten kan uppnås genom att till exempel optimalt utnyttja energi- och

resurssnåla processer eller genom att utnyttja ett kretslopp med slutna materialflöden där

material genom återanvändning eller återvinning ska komma till användning?

Även kretsloppsprincipen beskrivs i propositionenm

"Kretsloppsprincipen syftar till att vad som utvinns ur naturen ska på ett

uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas

med minsta möjliga resursförbrukning utan att naturen skadas. Genom en

tillämpning av hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen minskar be-

hovet att förbruka ändliga naturresurser. Ett sådant kretslopp kan åstad-

kommas dels genom krav - individuella eller generella - för verksamhets-

utövningen, dels genom att var och en deltar i den avfallshantering, genom

bland annat källsortering, som möjliggör återanvändning, återvinning och

energiutnyttjande.”

Havs- och vattenmyndigheten beskriver i sin rapport 2015-15 att i avloppssammanhang är

vakuumtoaletter och urinseparerade system exempel på tekniska lösningar som kan möj-

liggöra kretslopp av näringsämnen. På samma sätt kan lokalt omhändertagande av dag-

vatten medverka till grundvattenbildning.-9

3.2. Innehåller planer och riktlinjer miljöbalkens
krav på hushållning och kretslopp enligt 2 kap 5

§ ?
3.2.1.  Ia/cttagelser

I kommunens VA-policy från år 2013 beskrivs ett antal ställningstagandenö Kommunen

ska bland annat eftersträva en ständigt förbättrad energi- och resurshushållning inom

allmän och enskild vatten- och avloppsverksamhet.

Samma år beslutade kommunfullmäktige om en VA-plan för Karlshamns kommuni Pla-

nen stäms av årligen i Tekniska nämnden. I VA-planen ñnns en åtgärdsplan och en ut-

byggnadsplan. Åtgärdsplanen baseras på behoven i nuvarande VA-anläggningar.

I åtgärdsplanen finns en punkt som berör utredning av möjligheter till ett återföringssy-

stem av näringsämnen i avloppsfraktioner till odlingsbar mark, både från allmän och en-

skilt VA. Ansvariga är den strategiska enheten, vilket är kommunstyrelsens avdelning för

tillväxt och utveckling.

3 Prop. 1997/98, del  1  s. 169
4  Prop. 1997/97, del  1  s. 168

5  Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015-15 - Juridiken kring vatten och avlopp s. 65

5  KF 2013-05-06  §  70
7 KF 2013-06-24  §  97
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3.2.2. Bedömning;

Vi bedömer att det finns en åtgärd i VA-planen som har direkt anknytning till miljöbal-

kens krav på hushållning och kretslopp. Utredningen av möjligheter att ñnna ett återfö-

ringssystem av näringsämnen i avloppsfraktioner till odlingsbar mark är inte påbörjad

enligt VA-planen.

Vi bedömer att tekniska nämnden enligt VA-planen är ansvarig för implementering och

uppföljning av VA-planen. Det föreligger dock en otydlighet i ansvarsfrågan för genomfö-

rande av delar av VA-planen.

3.3. Tas hänsyn till miljöbalkens krav vid utbyggnad
av det kommunala avloppsnätet/smä avlopp?

3.3.1. iakttagelser

VA-verksamheten i Karlshamns kommun tar hand om avlopp från cirka 28  000  personer.

Det finns fyra avloppsreningsanläggningar: Sternö, Mörrum, Ringamåla och Halahult.

Det största reningsverket är Sternö, som behandlar avloppsvatten från invånare i Karls-

hamn och intilliggande samhällen. Avloppsslammet från reningsverket är certifierat enligt

Revaq (renare vatten - bättre kretslopp). Det är branschorganisationen Svenskt Vatten

som, tillsammans med andra aktörer, tagit initiativ till att införa ett certiñeringssystem

med regler för uppströmsarbete och för växtnäring som återförs med avloppsfraktioner.

Certifieringen kräver att VA-verksamheten bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt

förbättra avloppsslammets kvalitet. Det finns en handlingsplan med aktiviteter som visar

hur arbetet ska bedrivas. Avstämning sker årsvis genom kontrollrevisioner som utförs av

ett certiñeringsorgan. Reningsverket har innehaft certifieringen sedan i januari år 2012.

Slammet från reningsverket rötas och awattnas. Det färdigbehandlade slammet kallas för

biomull och används bland annat som gödsel inom jordbruk. En entreprenör hämtar bi-

omullen vid reningsverket, testar materialets kvalitet och för det vidare. Även entreprenö-

ren är certifierad enligt Revaq.

Slammet från reningsverket i Ringamåla transporteras till Sternö reningsverk och ingår i

den certifierade hanteringen. Restprodukterna från reningsverket i Halahult transporte-

ras till Tingsryds kommun.

I VA-planen, som beskrivits ovan, ingår även en plan för utbyggnad. Det ñnns en priorite-

ringsordning som utgår från sex olika kriterier som närhet till vattenskyddsområde, status

för enskilda avlopp, ekologisk status, påverkan på naturvärden, belastningar av fosfor och

kväve. Utbyggnad sker för närvarande till beñntliga reningsverk. Det kan bli aktuellt att

bygga ännu ett mindre reningsverk. I intervjuerna beskrivs att utbyggnadsplanen tar hän-

syn till miljöbalkens krav.

Teknik som till exempel urinseparering används inte inom det kommunala VA-området

idag. I de fall det förekommer är det på enskilda avlopp. Tillsynen över enskilda avlopp

utförs av Miljöförbundet Blekinge Väst.
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Bedömning

Vi bedömer att det till viss del tas hänsyn till miljöbalkens krav på hushållning och krets-

lopp vid utbyggnad av det kommunala avloppsnätet. Utbyggnad av det kommunala av-

loppsnätet sker för närvarande till befintliga reningsverk. I de fall abonnenterna ansluts

till reningsverket i Sternö bidrar certifieringen av slam från avloppsreningsverket och det

uppströmarbete som pågår att successivt förbättra kvaliteten på restprodukten.

Vi bedömer dock att miljöbalkens krav på hushållning och kretslopp baserat på beskriv-

ningen i propositionen är mer långtgående än vad som uppnås genom certifiering enligt

Revaq. Krav på resurshushållning finns även i 10  §  lagen om allmänna vattentjänster

(2006:412). I motiven till lagen anges att "Naturligtvis bör en allmän VA-anläggning dri-

vas på ett sätt som tillgodoser en god resurshushållning".8 Bestämmelsen kan inte fram-

tvinga en omprövning av befintliga kommunala VA-system, men ska tillämpas vid nyin-

rättandeñ? För närvarande saknas det entydig rättspraxis när Mark- och miljödomstolen

behandlat kommuners krav på urinsepareringe° I ett fall avslog domstolen kommunens

krav på urinseparering med hänvisning till att det inte var allmänt förekommande i riket

och medförde en icke oväsentlig kostnadsökning för verksamhetsutövaren.

3.4. Tas hänsyn till miljöbalkens krav vid ombygg-
nad i det befintliga avloppsnätet?

_3.4.1. f(1f\'l'f(l_(](?fSL'7'

Reningsverket i Mörrum ska läggas ner år 2017 eftersom det inte uppfyller kraven på kvä-

verening enligt lag. Avloppsvatten ska istället transporteras till Sternö reningsverk via en

överföringsledning. Samtidigt ska reningsverket i Sternö uppgraderas för att klara fram-

tida belastningar. Punkterna finns med i VA-planens lista över åtgärder på beñntlig an-

läggning.

3.4.2. Bedömning

Vi bedömer att det till viss del tas hänsyn till miljöbalkens krav på hushållning och krets-

lopp vid ombyggnad av det kommunala avloppsnätet. I de fall abonnenterna ansluts till

reningsverket i Sternö bidrar certiñeringen av slam från avloppsreningsverket och det

uppströmarbete som pågår att förbättra kvaliteten på restprodukten.

3.5. Finns det planer och riktlinjer för att trygga den

långsiktiga vattenförsörjningen?
3.5.1. iakttagelser'

Vattenförsörjningsplan som begrepp förekommer i de nationella miljömålen Grundvatten

av god kvalitet samt Levande sjöar och vattendrag. Syftet med en vattenförsörjningsplan

anges vara att säkra dricksvattenförsörjningen.” I  Blekinge pågår det en process där läns-

styrelsen arbetar fram en vattenförsörjningsplan för länet. När den har färdigställts kom-

mer Karlshamns kommun att arbeta fram en vattenförsörjningsplan för kommunen. I

intervjun beskrivs att det kommer att ske under år 2017. Översiktsplanen ska revideras

under år 2019 och tanken är att vattenförsörjningen ska få en mer framträdande plats.

3  Prop.  2005/0678  s. 58
9  Havs- och vattenmyndighetens rapport  2015-15  - Juridiken kring vatten och avlopp s. 65
W Mark— och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt mål  M 245-11, M 3580-11  samt 487-11.

1‘ SOU  2000:52
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En beredskapsplan för säker vattenförsörjning har tagits fram och är vid granskningstill-

fallet ute på remiss.  Planen  beskriver hur vattenförsörjningen ska tryggas även vid krissi-

tuationer.

Den kommunala VA-verksamheten försörjer cirka 29 000 personer med dricksvatten. Det

mesta, cirka  99 %, kommer från vattenverket vid Långasjön. I Ringamåla finns ett vatten-

verk som försörjer samhället med dricksvatten. Råvattnet kommer från en grundvatten-

täkt. Det ñnns i dagsläget ingen reservvattentäkt i Karlshamns kommun. Flera av de re-

servvattentäkter som funnits har blivit kontaminerade med bekämpningsmedel. Det på-

går ett arbete inom VA-verksamheten att säkra vattenförsörjningen ur befintliga vatten-

täkter samt att ñnna en hållbar reservvattentäkt för kommunen.

I VA-planens lista över åtgärder i den befintliga VA-anläggningen finns flera mål som syf-

tar till en långsiktig säker Vattenförsörjning. En av punkterna innebär att vattenskydds-

områden för samtliga allmänna vattentäkter. VA-verksamheten planerar att ompröva vat-

tendomen som reglerar vattennivån uppströms från Långasjön. De vill ha större möjlighet

att magasinera vatten och utnyttja det under torrperioder. Ansökan behandlas av mark-

och miljödomstolen.

Det pågår ett arbete att finna en hållbar reservvattentäkt för Karlshamns kommun. I in-

tervjun beskrivs att det enda alternativet är Mörrumsån. Det kommer enligt verksamhet-

ens uppskattning att ta flera år innan en reservvattentäkt år färdigställd.

;;.5.2. Bedömning

Vi bedömer att det för närvarande saknas formella planer och riktlinjer för att trygga den

långsiktiga vattenförsörjningen, men vi vill poängtera att det pågår ett arbete med en

kommunal vattenförsörjningsplan samtidigt som ansträngningarna att skapa en alternativ

vattentäkt fortgår. Vi anser att det är av yttersta vikt att detta arbete fullföljs tillsammans

med övriga punkter i VA-planen som syftar till en långsiktigt säker vattenförsörjning.
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