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kommun 2016-12-19  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Ekonomisk månadsuppföljning september 2016 
2.  Tilläggsbudget för socialnämnden 2016 
3.  Justering av maxtaxan inom äldreomsorgen 
4.  Renhållningstaxa för år 2017 
5.  Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 2017 
6.  Höjning av VA-taxa och brukningsavgifter 2017 
7.  Medel för löneöversyn 2016 
8.  Finansiering av ökade kostnader gällande köpta tjänster från 

Kreativum AB under 2016 
9.  Borgensram 2017 för dotterbolagen i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
10.  Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och 

pensionsskuld (Beslut KF § 19, 1994-03-07) 
11.  Revideringar av reglemente för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning 
12.  Reviderade förbundsordningar för Räddningstjänsten Västra 

Blekinge och Miljöförbundet Blekinge Väst - ändring av tidigare 
beslut 

13.  Policy för investeringar och leasing 
14.  Policy för representation och gåvor 
15.  Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Karlshamns kommun 
16.  Ändrad förvaltningsorganisation - justerade reglementen 
17.  Antagande av Länsstrategi ANDT - alkohol, narkotika, doping och 

tobak, Blekinge län 2016-2020 
18.  Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 2016-2020 
19.  Avtal om samverkan avseende familjerättsliga frågor i Cura 

Individutvecklings regi 
20.  Utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
21.  Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 - beslut om antagande 
22.  Interpellation om kravet på körkort för arbete inom 

äldreomsorgen - Anders Englesson (MP) 
23.  Motion om att minska köttkonsumtionen i kommunens skolor, 

förskolor och äldreboenden 
24.  Motion om att anställa fler personer med funktionsnedsättning 
25.  Motion om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av 

Långakärr som ett naturreservat 
26.  Motion om rökfria utomhusmiljöer 
27.  Inkomna motioner december 2016 
28.  Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453) 

(SoL) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 3 2016 

29.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
30.  Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - 

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

Johanna Wigermo (MP) 
32.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - 

Maja Lingerud Sorinder (S) 
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Kommunfullmäktige 

33.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden - 
Maja Lingerud Sorinder (S) 

34.  Entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden - 
Petra Charlotte Arrenäs (S) 

35.  Entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden - 
Peter Kings (SD) 

36.  Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - 
Peter Kings (SD) 

37.  Fyllnadsval som ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst - Lena 
Sandgren (S) 

38.  Fyllnadsval som ersättare i omsorgsnämnden - Annacarin 
Leufstedt (S) 

39.  Fyllnadsval som ledamot och ersättare i tekniska nämnden - Jan-
Erik Abrahamsson (S) och Elisabeth Rosengren (S) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 160930 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomiavdelningen centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett helårsresultat som väntas uppgå till 
plus 17,2 mnkr, vilket är 3,6 mnkr bättre än budgeterat plus 13,6 mnkr. Nämnderna har 
rapporterat att tilldelad årsbudget som helhet kommer att hållas, vilken inkluderar krav på 
effektivisering med 13 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen räknar med budgetöverskott för arbetsmarknadsåtgärder, 
kollektivtrafik, personalvakanser samt senarelagda utvecklingsprojekt. 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola räknar med budgetöverskott trots ökat elevantal 
inom förskola och grundskola. Bidragande orsak är svårighet att få tag i utbildad personal, 
att tillfälligt integrationsbidrag och anslagna medel för bilaga 6 inte kommer att användas 
fullt ut. 
 
I omsorgsnämnden pekar prognosen för verksamhet Stöd och Service mot ett budget-
underskott på nästan 10 mnkr. Detta beräknas i år kunna balanseras med överskott i andra 
verksamheter. 
 
Socialnämnden har det besvärligt med högre kostnader för placeringar och 
försörjningsstöd. Inom dessa verksamheter pekar prognosen mot budgetunderskott med 
drygt 14 mnkr. Nämnden räknar med att kunna balansera större delen med fonderade 
medel, högre ersättningar och lägre placeringskostnader i verksamheten introduktion. 
 
För finansförvaltningen beräknas överskott med 3,4 mnkr mot budget. Högre kostnader för 
pensioner och löner, lägre skatteintäkter balanseras mot lägre kostnader för arbetsgivar-
avgifter, med tillfälligt statsbidrag och bättre finansnetto. I prognosen ingår också 
budgeterad reavinst med 31 mnkr. 
 
Årets investeringar beräknas ge inkomstöverskott med 8 mnkr. Den beräknade nivån 
avviker med 100 mnkr mot budget. Till övervägande del beror detta på markförsäljning i 
Stilleryd, tidsförskjutningar i va-, fastighets- och exploateringsprojekt. I investeringsbudget 
och prognos ingår försäljning av anläggningstillgångar med 112 mnkr. 
 
Verksamhetsmässig översikt 
Uppföljning av mål och indikatorer har nyligen avrapporterats i delårsbokslutet. Nästa 
avrapportering ske i årsredovisningen. Detsamma gäller för personalchefens analys av 
resursanvändning och sjukstatistik.  
 
Slutkommentar ekonomisk prognos -�4�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Den sammantagna årsprognosen efter nio månader bedöms uppgå till plus 17,2 mnkr. 
Detta är 3,6 mnkr bättre än den budgeterade nivån som efter beslutad tilläggsbudgetering 
uppgår till plus 13,6 mnkr. 
 

Nämnd 
Årsbudget 

2016 
Prognos 

2016 
Prognos 

avvikelse 

Kommunstyrelse -163 -156 7 
BUS nämnd -550 -547 3 
Gymnasienämnd -161 -161 0 
Kulturnämnd -27 -27 0 
Teknisk nämnd -74 -72 2 
Byggnadsnämnd -8 -7 0 
Fritidsnämnd -56 -55 1 
Omsorgsnämnd -614 -611 3 
Socialnämnd -94 -96 -3 
Övriga -7 -7 0 
Effektivisering 13 0 -13 

Summa nämnder -1 741 -1 741 0,2 

Finansiering 1 755 1 758 3,4 

RESULTAT 13,6 17,2 3,6 

    Investeringar -92 8 100 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-11-08 216 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 1 

 
 

Ekonomisk månadsuppföljning september månad 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Föreliggande ekonomiska rapport per 160930 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomiavdelningen centralt för prognoser och beräkningar.  
 
Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett helårsresultat som väntas uppgå till 
plus 17,2 mnkr, vilket är 3,6 mnkr bättre än budgeterat plus 13,6 mnkr. Nämnderna har 
rapporterat att tilldelad årsbudget som helhet kommer att hållas, vilken inkluderar krav på 
effektivisering med 13 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen räknar med budgetöverskott för arbetsmarknadsåtgärder, 
kollektivtrafik, personalvakanser samt senarelagda utvecklingsprojekt. 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola räknar med budgetöverskott trots ökat elevantal 
inom förskola och grundskola. Bidragande orsak är svårighet att få tag i utbildad personal, 
att tillfälligt integrationsbidrag och anslagna medel för bilaga 6 inte kommer att användas 
fullt ut. 
 
I omsorgsnämnden pekar prognosen för verksamhet Stöd och Service mot ett budget-
underskott på nästan 10 mnkr. Detta beräknas i år kunna balanseras med överskott i andra 
verksamheter. 
 
Socialnämnden har det besvärligt med högre kostnader för placeringar och 
försörjningsstöd. Inom dessa verksamheter pekar prognosen mot budgetunderskott med 
drygt 14 mnkr. Nämnden räknar med att kunna balansera större delen med fonderade 
medel, högre ersättningar och lägre placeringskostnader i verksamheten introduktion. 
 
För finansförvaltningen beräknas överskott med 3,4 mnkr mot budget. Högre kostnader för 
pensioner och löner, lägre skatteintäkter balanseras mot lägre kostnader för arbetsgivar-
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 2016-10-31 Dnr: 2016/1641 

 
 
avgifter, med tillfälligt statsbidrag och bättre finansnetto. I prognosen ingår också 
budgeterad reavinst med 31 mnkr. 
 
Årets investeringar beräknas ge inkomstöverskott med 8 mnkr. Den beräknade nivån 
avviker med 100 mnkr mot budget. Till övervägande del beror detta på markförsäljning i 
Stilleryd, tidsförskjutningar i va-, fastighets- och exploateringsprojekt. I investeringsbudget 
och prognos ingår försäljning av anläggningstillgångar med 112 mnkr. 
 
Verksamhetsmässig översikt 
Uppföljning av mål och indikatorer har nyligen avrapporterats i delårsbokslutet. Nästa 
avrapportering ske i årsredovisningen. Detsamma gäller för personalchefens analys av 
resursanvändning och sjukstatistik.  
 
Slutkommentar ekonomisk prognos 
Den sammantagna årsprognosen efter nio månader bedöms uppgå till plus 17,2 mnkr. 
Detta är 3,6 mnkr bättre än den budgeterade nivån som efter beslutad tilläggsbudgetering 
uppgår till plus 13,6 mnkr. 
 

Nämnd 
Årsbudget 

2016 
Prognos 

2016 
Prognos 

avvikelse 

Kommunstyrelse -163 -156 7 
BUS nämnd -550 -547 3 
Gymnasienämnd -161 -161 0 
Kulturnämnd -27 -27 0 
Teknisk nämnd -74 -72 2 
Byggnadsnämnd -8 -7 0 
Fritidsnämnd -56 -55 1 
Omsorgsnämnd -614 -611 3 
Socialnämnd -94 -96 -3 
Övriga -7 -7 0 
Effektivisering 13 0 -13 

Summa nämnder -1 741 -1 741 0,2 

Finansiering 1 755 1 758 3,4 

RESULTAT 13,6 17,2 3,6 

    Investeringar -92 8 100 

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
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 2016-10-31 Dnr: 2016/1641 

 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg  
Ekonomichef  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att utöka socialnämndens budgetram med 2 816 tkr för 2016 års verksamhet. 
 
att finansiering sker ur det egna kapitalet.   
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden har 2016-10-27 § 389 beslutat tillskriva kommunfullmäktige om ny budget 
utifrån nämndens prognosticerade underskott om 2 816 tkr för 2016.  
 
I den delårsrapport som lämnades till socialnämnden i september avseende januari - 
augusti 2016, beräknades nämnden ha ett negativt utfall om -4 639 tkr vid årets utgång. 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Försörjningsstöd samt 
Barn och familj. Efter denna prognos har åtgärder vidtagits och kostnaderna för 
försörjningsstöd ser ut att bli lägre än befarat. 
 
Övervägande 
Kommunfullmäktige kan besluta om att öka nämndens ram för 2016 så att det 
prognosticerade underskottet täcks. Finansieringen av ramökningen får täckas av det egna 
kapitalet. 
 

Beslutsunderlag 
 
1 Delårsrapport januari - augusti 2016 
2 Protokoll SocN 2016-10-27 § 388 Ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
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Karlshamns kommun ∙Omsorgsförvaltningen ∙Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-11-08 217 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 2 

 
 

Tilläggsbudget för socialnämnden 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att utöka socialnämndens budgetram med 2 816 tkr för 2016 års verksamhet. 
 
att finansiering sker ur det egna kapitalet.   
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden har 2016-10-27 § 389 beslutat tillskriva kommunfullmäktige om ny budget 
utifrån nämndens prognosticerade underskott om 2 816 tkr för 2016.  
 
I den delårsrapport som lämnades till socialnämnden i september avseende januari - 
augusti 2016, beräknades nämnden ha ett negativt utfall om -4 639 tkr vid årets utgång. 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Försörjningsstöd samt 
Barn och familj. Efter denna prognos har åtgärder vidtagits och kostnaderna för 
försörjningsstöd ser ut att bli lägre än befarat. 
 
Övervägande 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att öka nämndens ram för 2016 så att det prognosticerade 
underskottet täcks. Finansieringen av ramökningen får täckas av det egna kapitalet. 
 

Beslutsunderlag 
 
1 Delårsrapport januari - augusti 2016 
2 Protokoll SocN 2016-10-27 § 388 Ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2016 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
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Karlshamns kommun ∙Omsorgsförvaltningen ∙Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Socialnämnden   

 
 

Delårsrapport januari - augusti 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att tillskriva Kommunfullmäktige och begära ny budget utifrån ett prognostiserat 
underskott på – 2 816 tkr för 2016. 
 
Sammanfattning 
 
I den delårsrapport som lämnades till nämnden i september avseende  
januari - augusti 2016, beräknades Socialnämnden ha ett negativt utfall om  
-4 639 tkr vid årets utgång. 
 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Försörjningsstöd samt Barn och 
familj.   
Tidigare prognoser har innefattat förhoppning om att försörjningsstöd skulle sjunka till 
2015 års nivå samt att placeringarna inte skulle ha en fortsatt ökning.  
 
Antal 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. Verksamheten Insatser för vuxna har ett prognosticerat underskott 
på -6 695 tkr. Flera åtgärder är nu vidtagna avseende hanteringen av vuxenplaceringar. 
 
Under vintern och våren har antalet hushåll med barn som får försörjnings-stöd 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. 
Däremot har sommaren inneburit en förbättring, både vad gäller utbetalt försörjningsstöd i 
kronor samt antal hushåll.  
 
Barn och familj har under perioden januari till augusti 2016 inneburit lägre antal 
placeringar i snitt per månad i jämförelse med samma period 2015. Däremot kommer 
snittkostnaden per placering vara 62 tkr högre september till december i jämförelse med 
2015. Under augusti månad gjordes fyra nya placeringar samt två nya placeringar i 
månadsskiftet juli/augusti. 
 
Förvaltningen har genomfört ett antal åtgärder men ser samtidigt inte att dessa kommer 
att påverka resultatet i någon större omfattning under 2016.  
Under tidig sommar identifierades ett antal åtgärder som skulle bidra till ekonomiska 
fördelar men den effekt man hoppades på kom inte till fullo inom respektive verksamhet. 
Förvaltningen kan dock konstatera att efter september månads uppföljning syns en 
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 2016-10-13 Dnr: 2016/1525 

 
 
förbättring inom Försörjnings-stödet. Genomsnittligt utbetalt försörjningsstöd har under 
juni till september varit 1 474 tkr i jämförelse med snittet avseende januari till augusti.  
 
En åtgärd som planeras för är samlokalisering i avseendet om att få till effektivare 
verksamheter. Däremot kommer detta inte att ge effekt förrän tidigast 2017 - 2018.  
 
Efter september månad har ytterligare uppföljning gjorts med ett prognostiserat 
underskott på – 2 816 tkr då ett flertal verksamheter har påvisat förbättrade resultat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen för omsorg 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson 
Tf. förvaltningschef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja maxtaxan för äldreomsorgen till 1991 kronor per månad från och med år 2017. 
 
att besluta att genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift ska utgöra beräkningsgrund  
för brukarens avgift. 
 
Sammanfattning 
 
Församlingstillhörighet kommer inte längre finnas med i folkbokföringsuppgifterna från 
Skatteverket till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara 
folkbokföringsbegrepp. I Karlshamns Kommun varierar kyrkoavgiften beroende på 
församling, därmed behöver beslut tas om vilken nivå som ska användas vid brukares 
skatteberäkning. Från och med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara 
registrerad i ProCapita. Begravningsavgiften kommer från och med 2017 vara gemensam 
inom Svenska Kyrkan. Man kan välja att använda en av församlingarnas nivåer eller en 
genomsnittlig nivå. 
 
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 § i kraft. Lagförändringen 
innebär att maxtaxan inom äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av 
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per 
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan från 1 772 kronor till 1 991 
kronor per månad. Effekten av en höjd maxtaxa beror på antal brukare som kan betala  
1 991 kronor. Om 2017 skulle motsvara antalet brukare per 2016-11-03 blir 
helårseffekten på 394, 2 tkr. I det fall brukaren inte inkommer med inkomstuppgifter 
betalas maxtaxan. 2016-11-03 var det 194 brukare som betalar maxtaxa till följd av ej 
inkomna inkomstuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Kyrkoavgift och maxtaxa 
2 Tjänsteskrivelse: Kyrkoavgift och maxtaxa 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Omsorgsnämnden 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 239 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 3 

 
 

Justering av maxtaxan inom äldreomsorgen 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja maxtaxan för äldreomsorgen till 1991 kronor per månad från och med år 2017. 
 
att besluta att genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift ska utgöra beräkningsgrund  
för brukarens avgift. 
 
Sammanfattning 
 
Församlingstillhörighet kommer inte längre finnas med i folkbokföringsuppgifterna från 
Skatteverket till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara 
folkbokföringsbegrepp. I Karlshamns Kommun varierar kyrkoavgiften beroende på 
församling, därmed behöver beslut tas om vilken nivå som ska användas vid brukares 
skatteberäkning. Från och med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara 
registrerad i ProCapita. Begravningsavgiften kommer från och med 2017 vara gemensam 
inom Svenska Kyrkan. Man kan välja att använda en av församlingarnas nivåer eller en 
genomsnittlig nivå. 
 
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 § i kraft. Lagförändringen 
innebär att maxtaxan inom äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av 
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per 
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan från 1 772 kronor till 1 991 
kronor per månad. Effekten av en höjd maxtaxa beror på antal brukare som kan betala  
1 991 kronor. Om 2017 skulle motsvara antalet brukare per 2016-11-03 blir 
helårseffekten på 394, 2 tkr. I det fall brukaren inte inkommer med inkomstuppgifter 
betalas maxtaxan. 2016-11-03 var det 194 brukare som betalar maxtaxa till följd av ej 
inkomna inkomstuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Kyrkoavgift och maxtaxa 
2 Tjänsteskrivelse: Kyrkoavgift och maxtaxa 
 
 

-�17�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-11-29 Dnr: 2016/4102 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-11-29 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:30 – 15:30 Ajournering 14:30 – 14:55  

Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Berith Gustavsson Vice Ordförande (S) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 
Laila Johansson Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Marie Brodén Ledamot (L) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Billy Månsson (S) ersätter Tommy Alm (S)  
Magnus Arvidsson (M) ersätter Carl-Magnus Kälvestam (M) 

 

    
 

Närvarande 
ersättare: 

Gertrud Solding (SD) 
Gun Hedlund (L) 
Ellen Kragh (MP) 

 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, tf. förvaltningschef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare  
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare 
Annika Fröberg, verksamhetschef § 155 – 156 
Joakim Hörnell, ekonom § 155 – 158 
Emma Gustafsson, ekonom § 155 – 158 
Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef § 157 - 161 

 

 

Utses att justera: Sirkka Kahilainen  

Paragrafer: 150 - 170 

Justeringsdatum:  2016-12-01 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

      Sirkka Kahilainen  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-11-29 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-11-29   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-12-01 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-12-23 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-11-29 

sid 3 av 3 

 
 

§ 156 Kyrkoavgift och maxtaxa 2016/4102 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att höja maxtaxan till 1991 kronor. 
 
att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om genomsnittlig kyrko- och 
begravningsavgift. 
 
Sammanfattning 
 
Församlingstillhörighet kommer inte längre finnas med i folkbokföringsuppgifterna från 
Skatteverket till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara 
folkbokföringsbegrepp. I Karlshamns Kommun varierar kyrkoavgiften beroende på 
församling, därmed behöver beslut tas om vilken nivå som ska användas vid brukares 
skatteberäkning. Från och med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara 
registrerad i ProCapita. Begravningsavgiften kommer från och med 2017 vara gemensam 
inom Svenska Kyrkan. Man kan välja att använda en av församlingarnas nivåer eller en 
genomsnittlig nivå. 
 
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 § i kraft. Lagförändringen 
innebär att maxtaxan inom Äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av 
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per 
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan från 1 772 kronor till 1 991 
kronor per månad. Effekten av en höjd maxtaxa beror på antal brukare som kan betala  
1 991 kronor. Om 2017 skulle motsvara antalet brukare per 2016-11-03 blir 
helårseffekten på 394, 2 tkr. I det fall brukaren inte inkommer med inkomstuppgifter 
betalas maxtaxan. 2016-11-03 var det 194 brukare som betalar maxtaxa till följd av ej 
inkomna inkomstuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Tjänsteskrivelse: Kyrkoavgift och maxtaxa 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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  Tjänsteskrivelse 1 (2) 
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Omsorgsnämnden 
 
 
 
 

Kyrkoavgift och maxtaxa  
 

Sammanfattning 
 

Församlingstillhörighet kommer inte längre finnas med i 
folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket till följd av att 
församlingstillhörighet har upphört att vara folkbokföringsbegrepp. 
I Karlshamns Kommun varierar kyrkoavgiften beroende på församling, 
därmed behöver beslut tas om vilken nivå som ska användas vid brukares 
skatteberäkning. Från och med 1 januari 2017 behöver en beslutad 
kyrkoavgift vara registrerad i ProCapita. Begravningsavgiften kommer 
från och med 2017 vara gemensam inom Svenska Kyrkan. Man kan välja 
att använda en av församlingarnas nivåer eller en genomsnittlig nivå. 
Nedan är 2016 års nivåer, korrigering görs per år. 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 § i kraft. 
Lagförändringen innebär att maxtaxan inom Äldreomsorgen får högst 
uppgå till 0,5392 gånger av prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var 
det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per månad. Detta medför att 
kommunerna får höja maxtaxan från 1 772 kronor till 1 991 kronor per 
månad. Effekten av en höjd maxtaxa beror på antal brukare som kan betala 
1 991 kronor. Om 2017 skulle motsvara antalet brukare per 2016-11-03 
blir helårseffekten på 394, 2 tkr. I det fall brukaren inte inkommer med 
inkomstuppgifter betalas maxtaxan. 2016-11-03 var det 194 brukare som 
betalar maxtaxa till följd av ej inkomna inkomstuppgifter. 
 
    
 
 
 
 

Församling Kyrkoavgift 2016 Begravningsavgift 2016 
Karlshamn 0,960 0,36 
Hällaryd 0,960 0,36 
Asarum 1,050 0,27 
Mörrum – Elleholm 1,130 0,32 
Föreslagen 
genomsnittlig nivå 

 
1,025 

 
 

Antal brukare som kan betala 1 991 kronor (161103) Summa (tkr) 
Särskilt boende  31 81,5 
Hemtjänst 119 312,7 
Totalt  394,2 
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  2 
Omsorgsnämnden föreslås besluta  

 
att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att     
       höja maxtaxan till 1991 kronor.  
att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
       om genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift. 
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson 
T.f. Förvaltningschef 
 
 
Emma Gustafsson  Joakim Hörnell 
Ekonom  Ekonom 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det framlagda förslaget som innebär att renhållningstaxorna för 2017 höjs med  
2 %. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2016 förslag till 
renhållningstaxa år 2017 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Styrelsen 
beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2017 med följande förändring för 
Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås en höjning med två (2) %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa år 
2017 enligt ovanstående att gälla från och med den 1 januari 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2017 161027 
2 Paragraf 82 Renhållningstaxor VMAB 
3 Renhållningstaxa 2017 förslag 
4 Hushållsavfall 
5 Slam 
6 Trädgård 
7 Återvinningscentral 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det framlagda förslaget som innebär att renhållningstaxorna för 2017 höjs med  
2 %. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2016 förslag till 
renhållningstaxa år 2017 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Styrelsen 
beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2017 med följande förändring för 
Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås en höjning med två (2) %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa år 
2017 enligt ovanstående att gälla från och med den 1 januari 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2017 161027 
2 Paragraf 82 Renhållningstaxor VMAB 
3 Renhållningstaxa 2017 förslag 
4 Hushållsavfall 
5 Slam 
6 Trädgård 
7 Återvinningscentral 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-11-15 Dnr: 2016/3812 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 226 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 240 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 4 

 
 

Renhållningstaxa för år 2017 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det framlagda förslaget som innebär att renhållningstaxorna för 2017 höjs med  
2 %. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2016 förslag till 
renhållningstaxa år 2017 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Styrelsen 
beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2017 med följande förändring för 
Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås en höjning med två (2) %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa år 
2017 enligt ovanstående att gälla från och med den 1 januari 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2017 161027 
2 Paragraf 82 Renhållningstaxor VMAB 
3 Renhållningstaxa 2017 förslag 
4 Hushållsavfall 
5 Slam 
6 Trädgård 
7 Återvinningscentral 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-11-15 Dnr: 2016/3812 

 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Postadress Besöksadress Telefon  Fax E-post Internet 
Box 56 Perstorp 0454-593 50 0454-593 51 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se 
375 22  Mörrum Mörrum 

                                                                                                 
 Karlshamns kommun 
 Kommunfullmäktige 
 Rådhusgatan 10 
 374 81 KARLSHAMN 
 
 
 
 

2016-10-27 
 

Renhållningstaxa för år 2017 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna förslag 
till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2016 förslag till 
renhållningstaxa år 2017 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Styrelsen 
beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2017 med följande förändring för 
Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås en höjning med två (2) %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta ny renhållningstaxa år 2017 
enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2017. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Susanna Strandberg 
VD 
 
 
 
Bilaga: Protokollutdrag från styrelsemöte 2016-10-13 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2017

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas. 
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess 
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
 Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xxxxxxxx 2016 § …..

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Karlshamn Energi AB på uppdrag av 
Västblekinge Miljö AB.
Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall enligt renhållningstaxan betalas mot
räkning till Karlshamn Energi AB minst en gång varannan månad. Mindre avgift
en gång per år.
Den årliga avgiften för ordinarie tömning av enskilda avlopp faktureras 
tillsammans med avgiften för hushållsavfall.
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och
vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. 
Hämtningsintervall för slam skall vara minst en gång per år. Längre hämtningsintervall
beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst.

Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående
hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent
taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig.
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Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats
för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren.
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och
bortforsling försvåras.
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställnings-
plats i framkomligt skick.
Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till
behållarens uppställningsplats.
Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast
installation,tex markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren.
Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtnings-
dagen senast klockan 07:00. 06:00

I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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HUSHÅLLSAVFALL
Taxa 2016 Förslag 2017

villa och fritid
typ kärl frekvens exkl moms taxa exkl moms taxa
mini 140K mat 10

140K rest 10 1 168,00 kr 1 460,00 kr 1 192,00 kr 1 490,00 kr
140K mat 10
240K rest 10 1 328,00 kr 1 660,00 kr 1 356,00 kr 1 695,00 kr
140K mat 10
370K rest 10 1 492,00 kr 1 865,00 kr 1 524,00 kr 1 905,00 kr
140K mat 26
140K rest 26 2 160,00 kr 2 700,00 kr 2 203,20 kr 2 754,00 kr
140K mat 26
240K rest 26 2 336,00 kr 2 920,00 kr 2 384,00 kr 2 980,00 kr
140K mat 26
370K rest 26 2 496,00 kr 3 120,00 kr 2 548,00 kr 3 185,00 kr

maxi 370K 2 mat 10
370K 1 5 1 080,00 kr 1 350,00 kr 1 101,60 kr 1 377,00 kr
370K 2 mat 26
370K 1 13 1 840,00 kr 2 300,00 kr 1 876,80 kr 2 346,00 kr
190K rest 26 extra rest 832,00 kr 1 040,00 kr 848,00 kr 1 060,00 kr

dispens 80-140K 13 egen omhändertag. av mat 1 128,00 kr 1 410,00 kr 1 152,00 kr 1 440,00 kr
osort 140K 10 1 664,00 kr 2 080,00 kr 1 700,00 kr 2 125,00 kr

190K 10 2 248,00 kr 2 810,00 kr 2 292,00 kr 2 865,00 kr
240K 10 2 248,00 kr 2 810,00 kr 2 292,00 kr 2 865,00 kr
370K 10 3 000,00 kr 3 750,00 kr 3 060,00 kr 3 825,00 kr
660K 10 4 748,00 kr 5 935,00 kr 4 844,00 kr 6 055,00 kr
140K 26 2 996,00 kr 3 745,00 kr 3 056,00 kr 3 820,00 kr
190K 26 4 080,00 kr 5 100,00 kr 4 161,60 kr 5 202,00 kr
240K 26 4 080,00 kr 5 100,00 kr 4 161,60 kr 5 202,00 kr
370K 26 5 412,00 kr 6 765,00 kr 5 520,00 kr 6 900,00 kr
140K 52 5 828,00 kr 7 285,00 kr 5 948,00 kr 7 435,00 kr
190K 52 7 988,00 kr 9 985,00 kr 8 148,00 kr 10 185,00 kr
240K 52 7 988,00 kr 9 985,00 kr 8 148,00 kr 10 185,00 kr
370K 52 10 652,00 kr 13 315,00 kr 10 564,00 kr 13 205,00 kr

gemensamks liten mat+rest+producent 1 384,00 kr 1 730,00 kr 1 412,00 kr 1 765,00 kr
ks stor mat+rest+producent 1 504,00 kr 1 880,00 kr 1 536,00 kr 1 920,00 kr
ks fritid mat+rest+producent 1 060,00 kr 1 325,00 kr 1 080,00 kr 1 350,00 kr
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ks kompo dispens egen kompost 1 256,00 kr 1 570,00 kr 1 280,00 kr 1 600,00 kr
lb land.perm mat+rest+producent 1 384,00 kr 1 730,00 kr 1 412,00 kr 1 765,00 kr
lb fritid mat+rest+producent 1 060,00 kr 1 325,00 kr 1 080,00 kr 1 350,00 kr
lb kompo dispens egen kompost 1 256,00 kr 1 570,00 kr 1 280,00 kr 1 600,00 kr

miljöavgift avser fastighet som är befriad 520,00 kr 650,00 kr 530,40 kr 663,00 kr
från sophämtning genom dispens
eller annan orsak

För abonnemang med matavfallskärl ingår påse för matavfall

latrin 45 K 10 vid tomtgräns 2 664,00 kr 3 330,00 kr 2 720,00 kr 3 400,00 kr
45 K 26 vid tomtgräns 6 360,00 kr 7 950,00 kr 6 487,20 kr 8 109,00 kr

flerbostad, övriga
typ kärl frekvens övrigt exkl moms taxa exkl moms taxa
mat 140K 10 i kombination med rest 568,00 kr 710,00 kr 580,00 kr 725,00 kr

140K 26 i kombination med rest 1 584,00 kr 1 980,00 kr 1 616,00 kr 2 020,00 kr
molok 1000 26 i kombination med rest 6 160,00 kr 7 700,00 kr 6 283,20 kr 7 854,00 kr
140K 52 i kombination med rest 2 996,00 kr 3 745,00 kr 3 056,00 kr 3 820,00 kr
molok 1000 52 i kombination med rest 12 316,00 kr 15 395,00 kr 12 564,00 kr 15 705,00 kr
140K 104 i kombination med rest 6 592,00 kr 8 240,00 kr 6 724,00 kr 8 405,00 kr
molok 1000 104 i kombination med rest 27 100,00 kr 33 875,00 kr 27 644,00 kr 34 555,00 kr

storkök 140K 26 inkl 7l påse 2 580,00 kr 3 225,00 kr 2 632,00 kr 3 290,00 kr
140K 52 inkl 7l påse 4 828,00 kr 6 035,00 kr 4 924,00 kr 6 155,00 kr
140K 104 inkl 7l påse 10 620,00 kr 13 275,00 kr 10 832,00 kr 13 540,00 kr
140K 26 inkl 45l säck 2 704,00 kr 3 380,00 kr 2 760,00 kr 3 450,00 kr
140K 52 inkl 45l säck 5 412,00 kr 6 765,00 kr 5 520,00 kr 6 900,00 kr
140K 104 inkl 45l säck 10 820,00 kr 13 525,00 kr 11 036,00 kr 13 795,00 kr
140K 26 inkl 45l säck och kärlbyte 3 664,00 kr 4 580,00 kr 3 740,00 kr 4 675,00 kr
140K 52 inkl 45l säck och kärlbyte 7 324,00 kr 9 155,00 kr 7 472,00 kr 9 340,00 kr
140K 104 inkl 45l säck och kärlbyte 14 648,00 kr 18 310,00 kr 14 940,00 kr 18 675,00 kr

rest 240K 10 med matavfall eller egen kompost 632,00 kr 790,00 kr 644,00 kr 805,00 kr
370K 10 med matavfall eller egen kompost 736,00 kr 920,00 kr 752,00 kr 940,00 kr
660K 10 med matavfall eller egen kompost 968,00 kr 1 210,00 kr 988,00 kr 1 235,00 kr
molok 1000 10 med matavfall eller egen kompost 7 076,00 kr 8 845,00 kr 7 220,00 kr 9 025,00 kr
molok 3000 10 med matavfall eller egen kompost 9 156,00 kr 11 445,00 kr 9 340,00 kr 11 675,00 kr
molok 5000 10 med matavfall eller egen kompost 10 820,00 kr 13 525,00 kr 11 036,00 kr 13 795,00 kr

C4-5 m3 10 med matavfall eller egen kompost 9 572,00 kr 11 965,00 kr 9 764,00 kr 12 205,00 kr
C6-8 m3 10 med matavfall eller egen kompost 13 316,00 kr 16 645,00 kr 13 584,00 kr 16 980,00 kr
C10 m3

10 med matavfall eller egen kompost 16 232,00 kr 20 290,00 kr 16 556,00 kr 20 695,00 kr
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rest 140K 13 med matavfall eller egen kompost 800,00 kr 1 000,00 kr 816,00 kr 1 020,00 kr
240K 13 med matavfall eller egen kompost 924,00 kr 1 155,00 kr 944,00 kr 1 180,00 kr
370K 13 med matavfall eller egen kompost 1 108,00 kr 1 385,00 kr 1 132,00 kr 1 415,00 kr
660K 13 med matavfall eller egen kompost 1 516,00 kr 1 895,00 kr 1 548,00 kr 1 935,00 kr
molok 1000 13 med matavfall eller egen kompost 8 228,00 kr 10 285,00 kr 8 392,00 kr 10 490,00 kr
molok 3000 13 med matavfall eller egen kompost 10 664,00 kr 13 330,00 kr 10 880,00 kr 13 600,00 kr
molok 5000 13 med matavfall eller egen kompost 13 096,00 kr 16 370,00 kr 13 360,00 kr 16 700,00 kr

C4-5 m3 13 med matavfall eller egen kompost 11 476,00 kr 14 345,00 kr 11 704,00 kr 14 630,00 kr
C6-8 m3 13 med matavfall eller egen kompost 16 416,00 kr 20 520,00 kr 16 744,00 kr 20 930,00 kr
C10 m3

13 med matavfall eller egen kompost 19 996,00 kr 24 995,00 kr 20 396,00 kr 25 495,00 kr
rest 140K 26 med matavfall eller egen kompost 1 348,00 kr 1 685,00 kr 1 376,00 kr 1 720,00 kr

240K 26 med matavfall eller egen kompost 1 592,00 kr 1 990,00 kr 1 624,00 kr 2 030,00 kr
370K 26 med matavfall eller egen kompost 1 964,00 kr 2 455,00 kr 2 004,00 kr 2 505,00 kr
660K 26 med matavfall eller egen kompost 2 776,00 kr 3 470,00 kr 2 832,00 kr 3 540,00 kr
molok 1000 26 med matavfall eller egen kompost 16 212,00 kr 20 265,00 kr 16 536,00 kr 20 670,00 kr
molok 3000 26 med matavfall eller egen kompost 21 076,00 kr 26 345,00 kr 21 500,00 kr 26 875,00 kr
molok 5000 26 med matavfall eller egen kompost 25 948,00 kr 32 435,00 kr 26 468,00 kr 33 085,00 kr

C4-5 m3 26 med matavfall eller egen kompost 22 700,00 kr 28 375,00 kr 23 156,00 kr 28 945,00 kr
C6-8 m3 26 med matavfall eller egen kompost 32 576,00 kr 40 720,00 kr 33 228,00 kr 41 535,00 kr
C10 m3

26 med matavfall eller egen kompost 39 744,00 kr 49 680,00 kr 40 540,00 kr 50 675,00 kr
rest 140K 52 med matavfall eller egen kompost 2 448,00 kr 3 060,00 kr 2 496,00 kr 3 120,00 kr

240K 52 med matavfall eller egen kompost 2 932,00 kr 3 665,00 kr 2 992,00 kr 3 740,00 kr
370K 52 med matavfall eller egen kompost 3 676,00 kr 4 595,00 kr 3 752,00 kr 4 690,00 kr
660K 52 med matavfall eller egen kompost 5 304,00 kr 6 630,00 kr 5 412,00 kr 6 765,00 kr
molok 1000 52 med matavfall eller egen kompost 32 172,00 kr 40 215,00 kr 32 816,00 kr 41 020,00 kr
molok 3000 52 med matavfall eller egen kompost 41 904,00 kr 52 380,00 kr 42 744,00 kr 53 430,00 kr
molok 5000 52 med matavfall eller egen kompost 51 644,00 kr 64 555,00 kr 52 676,00 kr 65 845,00 kr

C4-5 m3 52 med matavfall eller egen kompost 45 152,00 kr 56 440,00 kr 46 056,00 kr 57 570,00 kr
C6-8 m3 52 med matavfall eller egen kompost 64 900,00 kr 81 125,00 kr 66 200,00 kr 82 750,00 kr
C10 m3

52 med matavfall eller egen kompost 79 236,00 kr 99 045,00 kr 80 820,00 kr 101 025,00 kr
rest 140K 104 med matavfall eller egen kompost 5 380,00 kr 6 725,00 kr 5 488,00 kr 6 860,00 kr

240K 104 med matavfall eller egen kompost 6 456,00 kr 8 070,00 kr 6 588,00 kr 8 235,00 kr
370K 104 med matavfall eller egen kompost 8 084,00 kr 10 105,00 kr 8 248,00 kr 10 310,00 kr
660K 104 med matavfall eller egen kompost 11 664,00 kr 14 580,00 kr 11 900,00 kr 14 875,00 kr
molok 1000 104 med matavfall eller egen kompost 70 772,00 kr 88 465,00 kr 72 188,00 kr 90 235,00 kr
molok 3000 104 med matavfall eller egen kompost 92 196,00 kr 115 245,00 kr 94 040,00 kr 117 550,00 kr
molok 5000 104 med matavfall eller egen kompost 113 620,00 kr 142 025,00 kr 115 892,00 kr 144 865,00 kr

C4-5 m3 104 med matavfall eller egen kompost 99 336,00 kr 124 170,00 kr 101 324,00 kr 126 655,00 kr
C6-8 m3 104 med matavfall eller egen kompost 142 780,00 kr 178 475,00 kr 145 636,00 kr 182 045,00 kr
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C10 m3
104 med matavfall eller egen kompost 174 324,00 kr 217 905,00 kr 177 812,00 kr 222 265,00 kr

osort 240K 10 2 248,00 kr 2 810,00 kr 2 292,00 kr 2 865,00 kr
370K 10 2 996,00 kr 3 745,00 kr 3 056,00 kr 3 820,00 kr
660K 10 4 744,00 kr 5 930,00 kr 4 840,00 kr 6 050,00 kr
molok 1000 10 11 652,00 kr 14 565,00 kr 11 888,00 kr 14 860,00 kr
molok 3000 10 14 980,00 kr 18 725,00 kr 15 280,00 kr 19 100,00 kr
molok 5000 10 18 312,00 kr 22 890,00 kr 18 680,00 kr 23 350,00 kr

C4-5 m3 10 16 648,00 kr 20 810,00 kr 16 980,00 kr 21 225,00 kr
C6-8 m3 10 19 976,00 kr 24 970,00 kr 20 376,00 kr 25 470,00 kr
C10 m3

10 22 472,00 kr 28 090,00 kr 22 924,00 kr 28 655,00 kr
osort 240K 26 3 436,00 kr 4 295,00 kr 3 504,00 kr 4 380,00 kr

370K 26 4 576,00 kr 5 720,00 kr 4 668,00 kr 5 835,00 kr
660K 26 7 096,00 kr 8 870,00 kr 7 240,00 kr 9 050,00 kr
molok 1000 26 27 008,00 kr 33 760,00 kr 27 548,00 kr 34 435,00 kr
molok 3000 26 36 624,00 kr 45 780,00 kr 37 356,00 kr 46 695,00 kr
molok 5000 26 43 488,00 kr 54 360,00 kr 44 360,00 kr 55 450,00 kr

C4-5 m3 26 39 368,00 kr 49 210,00 kr 40 156,00 kr 50 195,00 kr
C6-8 m3 26 47 608,00 kr 59 510,00 kr 48 560,00 kr 60 700,00 kr
C10 m3

26 54 476,00 kr 68 095,00 kr 55 568,00 kr 69 460,00 kr
osort 140K 52 5 412,00 kr 6 765,00 kr 5 520,00 kr 6 900,00 kr

240K 52 6 244,00 kr 7 805,00 kr 6 368,00 kr 7 960,00 kr
370K 52 8 324,00 kr 10 405,00 kr 8 490,00 kr 10 612,50 kr
660K 52 12 900,00 kr 16 125,00 kr 13 160,00 kr 16 450,00 kr
molok 1000 52 49 108,00 kr 61 385,00 kr 50 092,00 kr 62 615,00 kr
molok 3000 52 66 584,00 kr 83 230,00 kr 67 916,00 kr 84 895,00 kr
molok 5000 52 79 072,00 kr 98 840,00 kr 80 656,00 kr 100 820,00 kr

C4-5 m3 52 71 580,00 kr 89 475,00 kr 73 012,00 kr 91 265,00 kr
C6-8 m3 52 86 560,00 kr 108 200,00 kr 88 291,20 kr 110 364,00 kr
C10 m3

52 99 048,00 kr 123 810,00 kr 101 028,00 kr 126 285,00 kr
osort 140K 104 11 900,00 kr 14 875,00 kr 12 140,00 kr 15 175,00 kr

240K 104 13 732,00 kr 17 165,00 kr 14 008,00 kr 17 510,00 kr
370K 104 18 312,00 kr 22 890,00 kr 18 680,00 kr 23 350,00 kr
660K 104 28 380,00 kr 35 475,00 kr 28 948,00 kr 36 185,00 kr
molok 1000 104 108 036,00 kr 135 045,00 kr 110 196,00 kr 137 745,00 kr
molok 3000 104 146 488,00 kr 183 110,00 kr 149 420,00 kr 186 775,00 kr
molok 5000 104 173 956,00 kr 217 445,00 kr 177 436,00 kr 221 795,00 kr

C4-5 m3 104 157 476,00 kr 196 845,00 kr 160 628,00 kr 200 785,00 kr
C6-8 m3 104 190 436,00 kr 238 045,00 kr 194 244,00 kr 242 805,00 kr
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C10 m3
104 217 900,00 kr 272 375,00 kr 222 260,00 kr 277 825,00 kr

tillägg
avgift för 5 extra hämtningar vecka 25-34
typ kärl frekvens övrigt exkl moms taxa exkl moms taxa
rest 140 K 5 376,00 kr 470,00 kr 384,00 kr 480,00 kr

190 K 5 456,00 kr 570,00 kr 468,00 kr 585,00 kr
240 K 5 544,00 kr 680,00 kr 556,00 kr 695,00 kr
370 K 5 624,00 kr 780,00 kr 636,00 kr 795,00 kr
660 K 5 704,00 kr 880,00 kr 720,00 kr 900,00 kr
mini 1+2 5 456,00 kr 570,00 kr 468,00 kr 585,00 kr
maxi 2 5 456,00 kr 570,00 kr 468,00 kr 585,00 kr

osorterat 140 K 5 752,00 kr 940,00 kr 768,00 kr 960,00 kr
190 K 5 912,00 kr 1 140,00 kr 932,00 kr 1 165,00 kr
240 K 5 1 080,00 kr 1 350,00 kr 1 104,00 kr 1 380,00 kr
370 K 5 1 248,00 kr 1 560,00 kr 1 272,00 kr 1 590,00 kr
660 K 5 1 416,00 kr 1 770,00 kr 1 444,00 kr 1 805,00 kr

mat 140 K 5 i kombination med rest 376,00 kr 470,00 kr 384,00 kr 480,00 kr
140 K 5 496,00 kr 620,00 kr 508,00 kr 635,00 kr

rest molok 1 m3 5 2 552,00 kr 3 190,00 kr 2 604,00 kr 3 255,00 kr
molok 3 m3 5 5 048,00 kr 6 310,00 kr 5 148,00 kr 6 435,00 kr
molok 5 m3 5 8 064,00 kr 10 080,00 kr 8 228,00 kr 10 285,00 kr
C4-5 m3 5 8 480,00 kr 10 600,00 kr 8 649,60 kr 10 812,00 kr
C6-8 m3 5 11 344,00 kr 14 180,00 kr 11 572,00 kr 14 465,00 kr
C10 m3 5 13 940,00 kr 17 425,00 kr 14 220,00 kr 17 775,00 kr

extra hämtning kärl och behållare
rest 140 K 1 61,60 kr 77,00 kr 63,20 kr 79,00 kr

190 K 1 61,60 kr 77,00 kr 63,20 kr 79,00 kr
240 K 1 76,80 kr 96,00 kr 78,40 kr 98,00 kr
370 K 1 101,60 kr 127,00 kr 104,00 kr 130,00 kr
660 K 1 134,40 kr 168,00 kr 137,60 kr 172,00 kr
mini 1 101,60 kr 127,00 kr 104,00 kr 130,00 kr
maxi 1 101,60 kr 127,00 kr 104,00 kr 130,00 kr
C4-5 m3 1 1 456,00 kr 1 820,00 kr 1 488,00 kr 1 860,00 kr
C6-8 m3 1 1 704,00 kr 2 130,00 kr 1 740,00 kr 2 175,00 kr
C10 m3 1 2 000,00 kr 2 500,00 kr 2 040,00 kr 2 550,00 kr
molok 1 m3 1 1 840,00 kr 2 300,00 kr 1 876,80 kr 2 346,00 kr

-�36�-



molok 3 m3 1 1 840,00 kr 2 300,00 kr 1 876,80 kr 2 346,00 kr
molok 5 m3 1 1 840,00 kr 2 300,00 kr 1 876,80 kr 2 346,00 kr
latrin 1 292,00 kr 365,00 kr 300,00 kr 375,00 kr

osorterat 140 K 1 118,40 kr 148,00 kr 120,00 kr 150,00 kr
190 K 1 118,40 kr 148,00 kr 120,00 kr 150,00 kr
240 K 1 152,00 kr 190,00 kr 156,00 kr 195,00 kr
370 K 1 200,00 kr 250,00 kr 204,00 kr 255,00 kr
660 K 1 264,00 kr 330,00 kr 272,00 kr 340,00 kr
C4-5 m3 1 2 912,00 kr 3 640,00 kr 2 972,00 kr 3 715,00 kr
C6-8 m3 1 3 412,00 kr 4 265,00 kr 3 480,00 kr 4 350,00 kr
C10 m3 1 3 992,00 kr 4 990,00 kr 4 072,00 kr 5 090,00 kr
molok 1 m3 1 3 680,00 kr 4 600,00 kr 3 753,60 kr 4 692,00 kr
molok 3 m3 1 3 680,00 kr 4 600,00 kr 3 753,60 kr 4 692,00 kr
molok 5 m3 1 3 680,00 kr 4 600,00 kr 3 753,60 kr 4 692,00 kr

Mat 140 K 1 i kombination med rest 61,60 kr 77,00 kr 64,00 kr 80,00 kr
140 K 1 118,40 kr 148,00 kr 120,00 kr 150,00 kr

gångväg
Rest 2-10 m 10 32,80 kr 41,00 kr 33,60 kr 42,00 kr
Osorterat 11-20 m 10 65,60 kr 82,00 kr 67,20 kr 84,00 kr
Mat 21-40 m 10 118,40 kr 148,00 kr 120,00 kr 150,00 kr

41-60m 10 168,00 kr 210,00 kr 172,00 kr 215,00 kr
61-80m 10 216,00 kr 270,00 kr 220,00 kr 275,00 kr
81-100 10 264,00 kr 330,00 kr 272,00 kr 340,00 kr
2-10 m 26 88,00 kr 110,00 kr 92,00 kr 115,00 kr
11-20 m 26 172,00 kr 215,00 kr 176,00 kr 220,00 kr
21-40 m 26 304,00 kr 380,00 kr 312,00 kr 390,00 kr
41-60m 26 432,00 kr 540,00 kr 440,00 kr 550,00 kr
61-80m 26 564,00 kr 705,00 kr 576,00 kr 720,00 kr
81-100 26 688,00 kr 860,00 kr 704,00 kr 880,00 kr
2-10 m 52 172,00 kr 215,00 kr 184,00 kr 230,00 kr
11-20 m 52 348,00 kr 435,00 kr 352,00 kr 440,00 kr
21-40 m 52 608,00 kr 760,00 kr 624,00 kr 780,00 kr
41-60m 52 780,00 kr 975,00 kr 880,00 kr 1 100,00 kr
61-80 52 952,00 kr 1 190,00 kr 1 152,00 kr 1 440,00 kr
81-100m 52 1 128,00 kr 1 410,00 kr 1 408,00 kr 1 760,00 kr
2-10 m 104 348,00 kr 435,00 kr 368,00 kr 460,00 kr
11-20 m 104 692,00 kr 865,00 kr 704,00 kr 880,00 kr
21-40 m 104 1 212,00 kr 1 515,00 kr 1 248,00 kr 1 560,00 kr
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41-60 104 1 728,00 kr 2 160,00 kr 1 760,00 kr 2 200,00 kr
61-80 104 2 252,00 kr 2 815,00 kr 2 304,00 kr 2 880,00 kr
81-100 104 2 772,00 kr 3 465,00 kr 2 816,00 kr 3 520,00 kr

Maxi 2-10 m 10 52,80 kr 66,00 kr 54,40 kr 68,00 kr
11-20 m 10 104,00 kr 130,00 kr 108,00 kr 135,00 kr
21-40 m 10 176,00 kr 220,00 kr 180,00 kr 225,00 kr
41-60 m 10 248,00 kr 310,00 kr 252,00 kr 315,00 kr
61-80 m 10 328,00 kr 410,00 kr 336,00 kr 420,00 kr
81-100m 10 400,00 kr 500,00 kr 408,00 kr 510,00 kr
2-10 m 26 132,00 kr 165,00 kr 136,00 kr 170,00 kr
11-20 m 26 260,00 kr 325,00 kr 268,00 kr 335,00 kr
21-40 m 26 452,00 kr 565,00 kr 464,00 kr 580,00 kr
41-60 m 26 648,00 kr 810,00 kr 660,00 kr 825,00 kr
61-80 m 26 844,00 kr 1 055,00 kr 860,00 kr 1 075,00 kr
81-100 m 26 1 040,00 kr 1 300,00 kr 1 060,00 kr 1 325,00 kr

Mini 2-10 m 10 69,60 kr 87,00 kr 71,20 kr 89,00 kr
11-20 m 10 136,00 kr 170,00 kr 140,00 kr 175,00 kr
21-40 m 10 232,00 kr 290,00 kr 236,00 kr 295,00 kr
41-60 m 10 336,00 kr 420,00 kr 344,00 kr 430,00 kr
61-80 m 10 432,00 kr 540,00 kr 440,00 kr 550,00 kr
81-100 m 10 536,00 kr 670,00 kr 548,00 kr 685,00 kr
2-10 m 26 172,00 kr 215,00 kr 176,00 kr 220,00 kr
11-20 m 26 348,00 kr 435,00 kr 356,00 kr 445,00 kr
21-40 m 26 608,00 kr 760,00 kr 620,00 kr 775,00 kr
41-60 m 26 864,00 kr 1 080,00 kr 884,00 kr 1 105,00 kr
61-80 m 26 1 128,00 kr 1 410,00 kr 1 152,00 kr 1 440,00 kr
81-100 m 26 1 384,00 kr 1 730,00 kr 1 412,00 kr 1 765,00 kr

låst dörr/grind=10 m/st
olåst dörr/grind=5 m/st
trappsteg=5 m/st och kärl

extra säck vid ordinarie hämtning 52,80 kr 66,00 kr 54,40 kr 68,00 kr
framkörningsavgift vid enstaka tömning 168,00 kr 210,00 kr 172,00 kr 215,00 kr

kärlbyte, utsättning, hemtag 184,00 kr 230,00 kr 188,00 kr 235,00 kr

kärltvätt 140,00 kr 175,00 kr 144,00 kr 180,00 kr
kärltvätt mer än 5 st  på samma plats 84,00 kr 105,00 kr 88,00 kr 110,00 kr

-�38�-



SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH
FETTAVSKILJARE

Taxa 2016 Förslag 2017
Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3

Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkomlig väg.
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer jourtillägg.
I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3.

slamavskiljare exkl moms taxa exkl moms taxa
ordinarie tur schema 744,00 kr 930,00 kr 760,00 kr 950,00 kr
ordinarie tur schema, udda år 744,00 kr 930,00 kr 760,00 kr 950,00 kr
ordinarie tur schema, jämna år 744,00 kr 930,00 kr 760,00 kr 950,00 kr
ordinarie tur schema, vart 3:e år (inga nya) 744,00 kr 930,00 kr 760,00 kr 950,00 kr

tömning inom 5 arbetsdagar 856,00 kr 1 070,00 kr 872,00 kr 1 090,00 kr

tömning inom 2 arbetsdagar 892,00 kr 1 115,00 kr 912,00 kr 1 140,00 kr

tömning inom 24 timmar 984,00 kr 1 230,00 kr 1 004,00 kr 1 255,00 kr

tömning inom 2 timmar 1 820,00 kr 2 275,00 kr 1 856,00 kr 2 320,00 kr

tilläggsavgift utöver 3 m3 per påbörjad m3 208,00 kr 260,00 kr 212,00 kr 265,00 kr

tillägg minireningsverk 224,00 kr 280,00 kr 228,00 kr 285,00 kr

slutna tankar
tömning inom 5 arbetsdagar 948,00 kr 1 185,00 kr 968,00 kr 1 210,00 kr

tömning inom 2 arbetsdagar 1 008,00 kr 1 260,00 kr 1 028,00 kr 1 285,00 kr

tömning inom 24 timmar 1 060,00 kr 1 325,00 kr 1 084,00 kr 1 355,00 kr

tömning inom 2 timmar 1 820,00 kr 2 275,00 kr 1 856,00 kr 2 320,00 kr

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring 980,00 kr 1 225,00 kr 1 000,00 kr 1 250,00 kr
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Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring 1 152,00 kr 1 440,00 kr 1 176,00 kr 1 470,00 kr

Minireningsverk  Taxa  Taxa
ordinarie tur schema 964,00 kr 1 205,00 kr 984,00 kr 1 230,00 kr
tömning inom 5 arbetsdagar 1 084,00 kr 1 355,00 kr 1 108,00 kr 1 385,00 kr

tömning inom 2 arbetsdagar 1 120,00 kr 1 400,00 kr 1 142,40 kr 1 428,00 kr

tömning inom 24 timmar 1 208,00 kr 1 510,00 kr 1 232,00 kr 1 540,00 kr

tömning inom 2 timmar 2 044,00 kr 2 555,00 kr 2 084,00 kr 2 605,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
tömning max 100 liter, ordinarie tur 1 ggr/år 816,00 kr 1 020,00 kr 832,00 kr 1 040,00 kr

tömning max 500 liter, ordinarie tur 1 ggr/år 1 200,00 kr 1 500,00 kr 1 224,00 kr 1 530,00 kr

tömning max 1000 liter, ordinarie tur 1 ggr/år 1 680,00 kr 2 100,00 kr 1 713,60 kr 2 142,00 kr

tömning max 2000 liter, ordinarie tur 1 ggr/år 2 640,00 kr 3 300,00 kr 2 692,80 kr 3 366,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
tömning max 100 liter, ordinarie tur 2 ggr/år 1 632,00 kr 2 040,00 kr 1 664,00 kr 2 080,00 kr

tömning max 500 liter, ordinarie tur 2 ggr/år 2 396,00 kr 2 995,00 kr 2 444,00 kr 3 055,00 kr

tömning max 1000 liter, ordinarie tur 2 ggr/år 3 352,00 kr 4 190,00 kr 3 420,00 kr 4 275,00 kr

tömning max 2000 liter, ordinarie tur 2 ggr/år 5 260,00 kr 6 575,00 kr 5 368,00 kr 6 710,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
tömning max 100 liter, ordinarie tur 4 ggr/år 3 264,00 kr 4 080,00 kr 3 332,00 kr 4 165,00 kr

tömning max 500 liter, ordinarie tur 4 ggr/år 4 796,00 kr 5 995,00 kr 4 892,00 kr 6 115,00 kr
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tömning max 1000 liter, ordinarie tur 4 ggr/år 6 708,00 kr 8 385,00 kr 6 844,00 kr 8 555,00 kr

tömning max 2000 liter, ordinarie tur 4 ggr/år 10 520,00 kr 13 150,00 kr 10 730,40 kr 13 413,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
tömning max 100 liter, ordinarie tur 6 ggr/år 4 896,00 kr 6 120,00 kr 4 996,00 kr 6 245,00 kr

tömning max 500 liter, ordinarie tur 6 ggr/år 7 192,00 kr 8 990,00 kr 7 336,00 kr 9 170,00 kr

tömning max 1000 liter, ordinarie tur 6 ggr/år 10 060,00 kr 12 575,00 kr 10 264,00 kr 12 830,00 kr

tömning max 2000 liter, ordinarie tur 6 ggr/år 15 780,00 kr 19 725,00 kr 16 096,00 kr 20 120,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
tömning max 100 liter, ordinarie tur 12 ggr/år 9 792,00 kr 12 240,00 kr 9 988,00 kr 12 485,00 kr

tömning max 500 liter, ordinarie tur 12 ggr/år 14 384,00 kr 17 980,00 kr 14 672,00 kr 18 340,00 kr

tömning max 1000 liter, ordinarie tur 12 ggr/år 20 124,00 kr 25 155,00 kr 20 528,00 kr 25 660,00 kr

tömning max 2000 liter, ordinarie tur 12 ggr/år 31 560,00 kr 39 450,00 kr 32 191,20 kr 40 239,00 kr

tömning max 3000 liter, ordinarie tur 12 ggr/år 44 692,00 kr 55 865,00 kr 45 588,00 kr 56 985,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 932,00 kr 1 165,00 kr 952,00 kr 1 190,00 kr

tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 316,00 kr 1 645,00 kr 1 344,00 kr 1 680,00 kr

tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 792,00 kr 2 240,00 kr 1 828,00 kr 2 285,00 kr

tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 2 748,00 kr 3 435,00 kr 2 804,00 kr 3 505,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
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tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 972,00 kr 1 215,00 kr 992,00 kr 1 240,00 kr

tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 352,00 kr 1 690,00 kr 1 380,00 kr 1 725,00 kr

tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 832,00 kr 2 290,00 kr 1 868,00 kr 2 335,00 kr

tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 2 784,00 kr 3 480,00 kr 2 840,00 kr 3 550,00 kr

Fettavskiljare  Taxa  Taxa
tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar 1 060,00 kr 1 325,00 kr 1 084,00 kr 1 355,00 kr

tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar 1 440,00 kr 1 800,00 kr 1 468,80 kr 1 836,00 kr

tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar 1 920,00 kr 2 400,00 kr 1 960,00 kr 2 450,00 kr

tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar 2 952,00 kr 3 690,00 kr 3 012,00 kr 3 765,00 kr

tillägg

större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3 1 092,00 kr 1 365,00 kr 1 116,00 kr 1 395,00 kr

framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn 320,00 kr 400,00 kr 328,00 kr 410,00 kr

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 84,00 kr 105,00 kr 85,60 kr 107,00 kr

samtidig tömning av köksavskiljare, sjunkbrunn,  368,00 kr 460,00 kr 376,00 kr 470,00 kr
fördelningsbrunn, pumpbrunn max 500 liter

tömning av köksavskiljare, sjunkbrunn, 792,00 kr 990,00 kr 808,00 kr 1 010,00 kr
fördelningsbrunn, pumpbrunn max 500 liter

timtid slamsugning ord arbetstid 836,00 kr 1 045,00 kr 852,00 kr 1 065,00 kr

tillägg för dubbelbemanning vid körning av slamkampanj (tungt lock) 836,00 kr 1 045,00 kr 852,00 kr 1 065,00 kr

jourtillägg utgår med 3 tim arbetstid + taxa enl ovan
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT
AVFALL, ELAVFALL

Taxa 2016 Förslag 2017

trädgårdsavfall exkl moms taxa exkl moms taxa

hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 17 hämtningar april-nov 564,00 kr 705,00 kr 575,28 kr 719,10 kr

grovavfall

hämtning av grovavfall, max 10 kolli vardera max 40 kg, längd 1,8 m 208,00 kr 260,00 kr 212,00 kr 265,00 kr

tömning container  6 m3 496,00 kr 620,00 kr 508,00 kr 635,00 kr

tömning container  10 m3 544,00 kr 680,00 kr 556,00 kr 695,00 kr

utsättning, hemtagning container 6 m3 488,00 kr 610,00 kr 500,00 kr 625,00 kr

utsättning, hemtagning container 10 m3 488,00 kr 610,00 kr 500,00 kr 625,00 kr

hyra container/vecka 488,00 kr 610,00 kr 500,00 kr 625,00 kr

behandlingsavgift tillkommer enligt avgift från VMAB

Farligt avfall

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

El-avfall

Hämtning av kyl och frys görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.
Kyl och frys kan även lämnas på återviningscentralen eller VMAB
Kostnaden ingår i renhållningsavgiften

Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentralen eller VMAB, kostnadsfritt

Förslag till Renhållningstaxa 2017
Karlshamn
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ÅTERVINNINGSCENTRALEN

privatpersoner:

Avfall som omfattas av producentansvaret kan lämnas utan kostnad. Avfall som avses är
förpackningar: glas, metall, mjukplast, hårdplast, kartong samt tidningar.
Elavfall enligt producentansvaret  lämnas fritt. 
Farligt avfall lämnas fritt.
Övrigt avfall, trä, trädgårdsavfall, skrot och grovavfall lämnas fritt, max 2 m3.

företag:
Mindre företag kan mot avgift lämna max 2,0 m3 avfall på återvinningscentralen per gång.

Kostnaden för företag regleras med VMAB:s prislista.

Fastighetsägare till flerfamiljsbostäder betalar efter antal lägenheter.

OBS farligt avfall får ej transporteras av företag som inte innehar transporttillstånd.

Förslag till Renhållningstaxa 2017
Karlshamn
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 23 kronor att gälla från och med 1 januari 
2017, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 874 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver 
taxorna för förbundets verksamhet räkans upp enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 2,7 %, enligt SKL cirkulär 
16:51, Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 851 kr/h till 874 kr/h. 
 
Bilagor 
 
1 Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundets verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 23 kronor att gälla från och med 1 januari 
2017, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 874 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver 
taxorna för förbundets verksamhet räkans upp enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 2,7 %, enligt SKL cirkulär 
16:51, Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 851 kr/h till 874 kr/h. 
 
Bilagor 
 
1 Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundets verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
 

-�46�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-11-14 Dnr: 2016/3836 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 227 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 241 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 5 

 
 

Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 2017 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 23 kronor att gälla från och med 1 januari 
2017, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 874 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver 
taxorna för förbundets verksamhet räkans upp enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 2,7 %, enligt SKL cirkulär 
16:51, Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 851 kr/h till 874 kr/h. 
 
Bilagor 
 
1 Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundets verksamhet 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla fr.o.m. lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
VA-enheten har ett ökande investeringsbehov avseende Långasjöns vattenverk, Sternö 
avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt utbyggnad av avlopp utanför 
nuvarande verksamhetsområde m.fl. projekt. Investeringarna sker i enlighet med 
kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningsavgifterna för vattentjänsterna från och 
med 2017-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del. Detta innebär bland annat att kubik-
meteravgiften för vatten och avlopp höjs från 15,53 kr/m3 till 16,30 kr/m3 och att den fasta 
avgiften för en normalvilla (qn2,5) höjs från 2 695 kr per år till 2 830 kr per år. 
 
Dagvattenavgiften höjs från 795 kr/år till 835 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 290 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag TN § 153 2016 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017 
2 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
VA-chefen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla fr.o.m. lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
VA-enheten har ett ökande investeringsbehov avseende Långasjöns vattenverk, Sternö 
avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt utbyggnad av avlopp utanför 
nuvarande verksamhetsområde m.fl. projekt. Investeringarna sker i enlighet med 
kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningsavgifterna för vattentjänsterna från och 
med 2017-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del. Detta innebär bland annat att kubik-
meteravgiften för vatten och avlopp höjs från 15,53 kr/m3 till 16,30 kr/m3 och att den fasta 
avgiften för en normalvilla (qn2,5) höjs från 2 695 kr per år till 2 830 kr per år. 
 
Dagvattenavgiften höjs från 795 kr/år till 835 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 290 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2017. 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag TN § 153 2016 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017 
2 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-11-15 Dnr: 2016/3473 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 231 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 251 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 6 

 
 

Höjning av VA-taxa och brukningsavgifter 2017 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla fr.o.m. lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
VA-enheten har ett ökande investeringsbehov avseende Långasjöns vattenverk, Sternö 
avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt utbyggnad av avlopp utanför 
nuvarande verksamhetsområde m.fl. projekt. Investeringarna sker i enlighet med 
kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningsavgifterna för vattentjänsterna från och 
med 2017-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del. Detta innebär bland annat att kubik-
meteravgiften för vatten och avlopp höjs från 15,53 kr/m3 till 16,30 kr/m3 och att den fasta 
avgiften för en normalvilla (qn2,5) höjs från 2 695 kr per år till 2 830 kr per år. 
 
Dagvattenavgiften höjs från 795 kr/år till 835 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 290 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2017. 
 
Bilagor 
1 Protokollsutdrag TN § 153 2016 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017 
2 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-11-15 Dnr: 2016/3473 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-10-26 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 17:40, ajournering 14:45-15:10  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Jan-Erik Abrahamsson (S) Katrin Johansson (S) 
Patrik Engström tom § 158 (S) Vakant plats (S) 
Mats Olausson tom § 157 
Bo Sandgren 
Per-Ivar Johansson from § 158 
Lennarth Malm from § 159 

(M) 
(S) 
(C) 
(L) 

Gunnar Fastén 
Stig Johansson 
Mats Olausson 
Patrik Engström 

(MP) 
(S) 
(M) 
(S) 

 

Övriga: Jonas Johansson 
Christer Martinsson 
Linda Holm 
Ida Schyberg 
Camilla Bengtsson 
Linnéa Persson 
Magnus Persson 
Per Ingströmer 
Per-Erik Karlsson 
Eva Persson 
Christina Svensson 

 

 

T.f. gatu- och parkchef §§ 146-147 
VA-chef §§ 146-147, 151-153 
VA-strateg §§ 146-147, 151-153 
Processing. §§ 146-147, 151-153 
Ekonom §§ 148, 150-154 
Utredningsingenjör § 154 
Fastighetschef §§ 150, 155 
Trafikingenjör §§ 155-158 
Städchef §§ 156-159 
Arbetsledare §§ 156-159 
Sekreterare §§ 146-148, 150-160 

 

Utses att justera: Britt Kilsäter (M)  

Paragrafer: §§ 146-148, 150-160 

Justeringsdatum:  2016-11-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
                                  Britt Kilsäter 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-10-26 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-11-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-11-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-11-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-10-26 

sid 3 av 3 

 
 
§ 153 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017, 2016/3473 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla från och med 2017-01-01 
 
Sammanfattning 
VA-enheten har ett ökande investeringsbehov avseende Långasjöns vattenverk, Sternö 
avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt utbyggnad av avlopp utanför 
nuvarande verksamhetsområde m.fl. projekt. Investeringarna sker i enlighet med 
kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 
2017-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del. Detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 15,53 kr/m3 till 16,30 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 695 kr per år till 2 830 kr per år.  
 
Dagvattenavgiften höjs från 795 kr/år till 835 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 290 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Christer Martinsson 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
VA-chef Christer Martinsson 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Ekonomihandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Camilla Bengtsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-10-07 Dnr: 2016/3473 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Tekniska nämnden 2016-10-26  

 
 

Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2017 
 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla från och med 2017-01-01 
 
Sammanfattning 
VA-enheten har ett ökande investeringsbehov avseende Långasjöns vattenverk, Sternö 
avloppsreningsverk och Mörrums avloppsreningsverk samt utbyggnad av avlopp utanför 
nuvarande verksamhetsområde m.fl. projekt. Investeringarna sker i enlighet med 
kommunens fastställda VA-plan. 
 
VA-enheten föreslår därför en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 
2017-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 15,53 kr/m3 till 16,30 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 695 kr per år till 2 830 kr per år. 
Dagvattenavgiften höjs från 795 kr/år till 835 kr/år Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 
För en normalvilla som använder 150 m3/år blir det med föreslagen höjning ca 290 kr 
dyrare/år/fastighet, inklusive moms. 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Bilagor 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
VA-chef Christer Martinsson 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Ekonomihandläggare Lotta Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-10-07 Dnr: 2016/3473 

 
 
I tjänsten 
 
 
 
Christer Martinsson  
VA-chef  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att besluta att utöka ramen för löneöversyn 2016 med 4 121 tkr. 
 
att besluta om motsvarande utökning 2017 (helårseffekt) med 3 993 tkr 
 
att finansiering sker genom det egna kapitalet, vilket innebär att det budgeterade 
resultatet båda åren försämras med motsvarande belopp. 
 
Sammanfattning 
 
Personalchefen har i skrivelse beskrivit förutsättningar och bakgrund till den löneöversyn 
som genomförts i Karlshamns kommun 2016. 
 
Avtalsrörelsen centralt är nu avslutad i och med att Kommunals avtal är klart. 
 
2016 års löneöversyn påverkar även budgetnivån 2017 med helårseffekt. 
 
Budget för löneöversyn 2016 
 
Budgeterade medel för löneöversyn 2016 var 17 239 tkr, KF 2015-09-07, § 107. 
 
Beslut om att öka budgetramen för löneöversyn med 7 500 tkr, KS § 63/2016. 
 
Beslut om att minska budgetramen för löneöversyn med anledning av omställningsstöd 
pensioner politiker med -300 tkr, KS § 63/2016. 
 
Beslutad budget för löneöversyn uppgår därmed totalt till 24 439 tkr. 
 
För att finansiera löneöversyn i enlighet med avtalsrörelsen behövs 28 560 tkr. 
 
4 121 tkr saknas när avtalsrörelsen nu är klar. 
 
Budget för löneöversyn 2016/ helårseffekt 2017 
 
Budgeterad nivå 2017 för helårseffekt löneöversyn 2016 är 34 986 tkr. 
 
Beräknat utfall av ovanstående är 38 979 tkr. 
 
Behovet är därmed 3 993 tkr för att täcka behovet av helårseffekt 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Medel för löneöversyn 2016 personalchefen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Personalchefen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att besluta att utöka ramen för löneöversyn 2016 med 4 121 tkr. 
 
att besluta om motsvarande utökning 2017 (helårseffekt) med 3 993 tkr 
 
att finansiering sker genom det egna kapitalet, vilket innebär att det budgeterade 
resultatet båda åren försämras med motsvarande belopp. 
 
Sammanfattning 
 
Personalchefen har i skrivelse beskrivit förutsättningar och bakgrund till den löneöversyn 
som genomförts i Karlshamns kommun 2016. 
 
Avtalsrörelsen centralt är nu avslutad i och med att Kommunals avtal är klart. 
 
2016 års löneöversyn påverkar även budgetnivån 2017 med helårseffekt. 
 
Budget för löneöversyn 2016 
 
Budgeterade medel för löneöversyn 2016 var 17 239 tkr, KF 2015-09-07, § 107. 
 
Beslut om att öka budgetramen för löneöversyn med 7 500 tkr, KS § 63/2016. 
 
Beslut om att minska budgetramen för löneöversyn med anledning av omställningsstöd 
pensioner politiker med -300 tkr, KS § 63/2016. 
 
Beslutad budget för löneöversyn uppgår därmed totalt till 24 439 tkr. 
 
För att finansiera löneöversyn i enlighet med avtalsrörelsen behövs 28 560 tkr. 
 
4 121 tkr saknas när avtalsrörelsen nu är klar. 
 
Budget för löneöversyn 2016/ helårseffekt 2017 
 
Budgeterad nivå 2017 för helårseffekt löneöversyn 2016 är 34 986 tkr. 
 
Beräknat utfall av ovanstående är 38 979 tkr. 
 
Behovet är därmed 3 993 tkr för att täcka behovet av helårseffekt 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Medel för löneöversyn 2016 personalchefen 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Ekonomichefen 
Personalchefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-11-16 Dnr: 2016/4079 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙ ∙Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 225 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 244 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 7 

 
 

Medel för löneöversyn 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att besluta om att utöka ramen för löneöversyn 2016 med 4 121 tkr. 
 
att besluta om motsvarande utökning 2017 (helårseffekt) med 3 993 tkr 
 
att finansiering sker genom det egna kapitalet, vilket innebär att det budgeterade 
resultatet båda åren försämras med motsvarande belopp. 
 
Sammanfattning 
 
Personalchefen har i skrivelse beskrivit förutsättningar och bakgrund till den löneöversyn 
som genomförts i Karlshamns kommun 2016. 
 
Avtalsrörelsen centralt är nu avslutad i och med att Kommunals avtal är klart. 
 
2016 års löneöversyn påverkar även budgetnivån 2017 med helårseffekt. 
 
Budget för löneöversyn 2016 
 
Budgeterade medel för löneöversyn 2016 var 17 239 tkr, KF 2015-09-07, § 107. 
 
Beslut om att öka budgetramen för löneöversyn med 7 500 tkr, KS § 63/2016. 
 
Beslut om att minska budgetramen för löneöversyn med anledning av omställningsstöd 
pensioner politiker med -300 tkr, KS § 63/2016. 
 
Beslutad budget för löneöversyn uppgår därmed totalt till 24 439 tkr. 
 
För att finansiera löneöversyn i enlighet med avtalsrörelsen behövs 28 560 tkr. 
 
4 121 tkr saknas när avtalsrörelsen nu är klar. 
 
Budget för löneöversyn 2016/ helårseffekt 2017 
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Budgeterad nivå 2017 för helårseffekt löneöversyn 2016 är 34 986 tkr. 
 
Beräknat utfall av ovanstående är 38 979 tkr. 
 
Behovet är därmed 3 993 tkr för att täcka behovet av helårseffekt 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Medel för löneöversyn 2016 personalchefen 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Personalchefen 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef 
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Medel för löneöversyn 2016 
 

 

 

I budget för 2016 finns avsatt 1,75 % (helår) för nivåhöjning gällande löner, vilket 

motsvarar cirka 22,5 Mkr. För 2016 är det en reell effekt på 9 månader vilket 

motsvarar 1.34 % eller 16,9 Mkr. 

 

Karlshamns kommun ligger lönemässigt på ungefär snittnivå i jämförelse med 

närliggande kommuner samt landstinget. I vissa yrkeskategorier ligger vi lite sämre till 

(t ex enhetschefer äldreomsorg, arbetsterapeut, lärare (tidigare år, praktiska/estetiska 

ämnen, speciallärare, SFI-lärare) och ingenjörer) och i några lite bättre till (t ex 

handläggare, kuratorer, dagbarnvårdare, fritidsledare och hantverkare). 

 

Alla löneavtal förutom Kommunals är sifferlösa, men en fortsatt satsning på lärarnas 

(inkl förskollärare och fritidspedagoger) löner är uttryckt i läraravtalen.  

 

Avtalsrörelsen centralt är avslutad i och med att Kommunals avtal är klart. Deras avtal 

innebär en total löneökningsnivå på 3,26 % inklusive en satsning på utbildade 

undersköterskor.  

 

Våra närliggande kommuner samt landstinget har i sina budgetar avsatt cirka 3 % för 

löneökningar. 

 

Karlshamns kommun har redan idag svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper (t ex 

lärare/fsk-lärare, socialsekreterare, ingenjörer, chefer och specialistutbildade 

sjuksköterskor) och det finns tydliga indikationer på att det kommer bli ännu svårare 

framöver (se bl a Dagens Samhälle nr 1 2016).  

 

Om medellönen inom vår kommun försämras jämfört med medellönen i närliggande 

kommuner och landstinget (våra konkurrenter om arbetskraften), vilket fallet blir med 

nuvarande nivå av avsatta medel för löneökningar i budgeten, får detta till följd att 

rekryteringsläget ytterligare förvärras. Risken för en ”flykt” av befintliga medarbetare 

från Karlshamn till andra närliggande kommuner som betalar bättre löner är uppenbar. 

I en förlängning så tvingas då Karlshamns kommun att ”köpa över” och gå utanför 

befintlig lönestruktur för att kunna anställa och klara vårt uppdrag. En löneglidning 

uppstår alltså som är obudgeterad och mycket svår att hantera.  

Kostnaden för ökade löner kommer alltså så småningom ändå oavsett om vi budgeterat 

för dem eller inte! 
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Utifrån ovanstående förutsättningar fördes i januari 2016 en dialog om behov av 

ytterligare medel för löneöversyn med kommunstyrelsens ordförande. Där beslutades att 

undertecknad skulle genomföra löneöversyn 2016 med samtliga fack (förutom 

Kommunal), med utgångspunkten 2,5 % (motsvarande 32,5 Mkr) i löneökningsnivå 

inklusive särskilda satsningar på lärare, socialsekreterare, specialutbildade 

sjuksköterskor, enhetschefer inom äldreomsorg samt ingenjörer. 

 

Nu med Kommunals avtal står det klart att ytterligare medel behövs. Hittills har c:a 13,5 

Mkr använts i löneöversynen. Kommunals avtal kostar c:a 12,7 Mkr. I budget finns 

avsatt 22,5 Mkr. Alltså saknas c:a 9,3 Mkr för att kunna genomföra löneöversyn 2016 

inom Kommunals område. 

 

 

Jag föreslår därför att ytterligare medel för nivåhöjning gällande löner 2016 avsätts med 

motsvarande 9,3 Mkr (8 månaders effekt). Avsättningen finansieras med eget kapital 

vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar. 

 

 

I tjänsten 

 

 

 

Jonas Jönsson    

Personalchef    

Karlshamns kommun   
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag och att finansiering sker ur det egna kapitalet på 0,7 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kreativum som drivs i företagsform startades 1999 av den ideella föreningen Kreativt & 
Tekniskt Forum med syfte att öka intresset för naturvetenskap, teknik och hållbar 
utveckling hos såväl allmänhet som skolelever och lärare. Kreativum är ett av 15 science 
center i landet som får statsbidrag genom Skolverket. Samverkan sker bl. a. med: 
 

 Karlshamns skolor 
 Skolor i Olofström, Karlskrona, Bromölla och Sölvesborg 
 Näringslivet 
 Övriga science center 
 BTH 

 
Överväganden 
 
För att kunna fullgöra det uppdrag gentemot Karlshamns kommun som finns idag och i 
framtiden är det enligt Kreativum nödvändigt att Karlshamns kommun står för följande 
ersättning för ökat mervärde av tjänster för 2016 motsvarande 0,7 mnkr. Karlshamns 
kommun har köpt fler tjänster av Kreativum än budgeterat och det innebär ökade 
kostnader för Karlshamns kommun. 
 
Förslag till finansiering 
 
Finansieringsförslaget är att ta 0,7 mnkr ur det egna kapitalet och finansiera de ökade 
kostnaderna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Chefsekonomen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag och att finansiering sker ur det egna kapitalet på 0,7 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kreativum som drivs i företagsform startades 1999 av den ideella föreningen Kreativt & 
Tekniskt Forum med syfte att öka intresset för naturvetenskap, teknik och hållbar 
utveckling hos såväl allmänhet som skolelever och lärare. Kreativum är ett av 15 science 
center i landet som får statsbidrag genom Skolverket. Samverkan sker bl. a. med: 
 

 Karlshamns skolor 
 Skolor i Olofström, Karlskrona, Bromölla och Sölvesborg 
 Näringslivet 
 Övriga science center 
 BTH 

 
Överväganden 
 
För att kunna fullgöra det uppdrag gentemot Karlshamns kommun som finns idag och i 
framtiden är det enligt Kreativum nödvändigt att Karlshamns kommun står för följande 
ersättning för ökat mervärde av tjänster för 2016 motsvarande 0,7 mnkr. Karlshamns 
kommun har köpt fler tjänster av Kreativum än budgeterat och det innebär ökade 
kostnader för Karlshamns kommun. 
 
Förslag till finansiering 
 
Finansieringsförslaget är att ta 0,7 mnkr ur det egna kapitalet och finansiera de ökade 
kostnaderna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Chefsekonomen 
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kommun 2016-11-14 Dnr: 2016/3895 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 228 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 247 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 8 

 
 

Finansiering av ökade kostnader gällande köpta tjänster från Kreativum AB 
under 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag och att finansiering sker ur det egna kapitalet på 0,7 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Kreativum som drivs i företagsform startades 1999 av den ideella föreningen Kreativt & 
Tekniskt Forum med syfte att öka intresset för naturvetenskap, teknik och hållbar 
utveckling hos såväl allmänhet som skolelever och lärare. Kreativum är ett av 15 science 
center i landet som får statsbidrag genom Skolverket. Samverkan sker bl. a. med: 
 

 Karlshamns skolor 
 Skolor i Olofström, Karlskrona, Bromölla och Sölvesborg 
 Näringslivet 
 Övriga science center 
 BTH 

 
Överväganden 
 
För att kunna fullgöra det uppdrag gentemot Karlshamns kommun som finns idag och i 
framtiden är det enligt Kreativum nödvändigt att Karlshamns kommun står för följande 
ersättning för ökat mervärde av tjänster för 2016 motsvarande 0,7 mnkr. Karlshamns 
kommun har köpt fler tjänster av Kreativum än budgeterat och det innebär ökade 
kostnader för Karlshamns kommun. 
 
Förslag till finansiering 
 
Finansieringsförslaget är att ta 0,7 mnkr ur det egna kapitalet och finansiera de ökade 
kostnaderna. 
 
 
Beslutet skickas till 
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Ekonomichefen 
Chefsekonomen 
 
Hans Hyllstedt  
Chefsekonom  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 875 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 315 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 526 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal borgensram för år 2017 om 
sammanlagt 1 981 mnkr. Karlshamns kommun har även en borgensram till moderbolaget 
Stadsvapnet i Karlshamn om 306 mnkr. 
 
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2017 ingår en nettoökning med 217 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består dels av Karlshamn Energi AB:s 
investeringar med 10 mnkr och Karlshamn Energi Elförsäljning AB minskning med 10 
mnkr och dels Karlshamnsbostäders AB:s ökning med 175 mnkr för objekten Ekegården 
och nybyggnation i Mörrum, Asarum m m. Karlshamns Hamn AB har under 2016 fått en 
utökad ram om 31 mnkr och begär en utökad ram för investeringar med 42 mnkr. 
Karlshamnsfastigheter AB har under 2016 fått godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medförde en utökad ram med 156 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Borgensram 2017 
 
 

-�71�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga helägda bolag 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 243 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 9 

 
 

Borgensram 2017 för dotterbolagen i Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 875 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 315 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 526 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal borgensram för år 2017 om 
sammanlagt 1 981 mnkr. Karlshamns kommun har även en borgensram till moderbolaget 
Stadsvapnet i Karlshamn om 306 mnkr. 
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I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2017 ingår en nettoökning med 217 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består dels av Karlshamn Energi AB:s 
investeringar med 10 mnkr och Karlshamn Energi Elförsäljning AB minskning med 10 
mnkr och dels Karlshamnsbostäders AB:s ökning med 175 mnkr för objekten Ekegården 
och nybyggnation i Mörrum, Asarum m m. Karlshamns Hamn AB har under 2016 fått en 
utökad ram om 31 mnkr och begär en utökad ram för investeringar med 42 mnkr. 
Karlshamnsfastigheter AB har under 2016 fått godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medförde en utökad ram med 156 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Borgensram 2017 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga helägda bolag 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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§ xx Beslutsärenden 

 

1. Borgensram 2017 

 

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige  

 

att kommunfullmäktige beslutar 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, låneför-

pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader, 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 875 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 315 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader, 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp om 526 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305 800 000 kr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. 

 

 

 

Sammanfattning 

Vice VD redovisar att dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal borgensram 

för år 2017 om sammanlagt 1 981 mnkr. Karlshamns kommun har även en borgensram till 

moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn om 306 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2017 ingår en nettoökning med 217 mnkr 

jämfört med föregående år. Förändringen består dels av Karlshamn Energi AB:s investeringar 

med 10 mnkr och Karlshamn Energi Elförsäljning AB minskning med 10 mnkr och dels 

Karlshamnsbostäders AB:s ökning med 175 mnkr för objekten Ekegården och nybyggnation i 

Mörrum, Asarum m m. Karlshamns Hamn AB har under 2016 fått en utökad ram om 31 mnkr 

och begär en utökad ram för investeringar med 42 mnkr. Karlshamnsfastigheter AB har under 

2016 fått godkänt för byggnation av hela etapp 5 på Östra Piren vilket medförde en utökad 

ram med 156 mnkr. 
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  2014  2015 2016 2017 

Karlshamn Energi AB  150  160 190 200 

Karlshamn Energi Elförsäljning AB  60  70 60 50 

       

Karlshamnsbostäder AB  590  600 700 875 

Karlshamns Hamn AB  230  215 273 315 

Karlshamns Kombiterminal AB  0  15 15 15 

Karlshamnsfastigheter AB  226  370 526 526 

Summa  1 256  1 430 1 764 1 981 

       

Stadsvapnet i Karlshamn AB  286  306 306 306 

Totalsumma  1 542  1 736 2 070 2 287 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva dokumentet om bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och 
pensionsskuld, Kf § 19, 1994-03-07. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut om bestämmelser för kommunens medelsförvaltning 
och pensionsskuld enligt beslut 1994-03-07 § 19. 
 
Dokumentet har inte uppdaterats efter detta beslut. De delar som berör medelsförvaltning 
finns med i kommunens finanspolicy fullt ut. 
 
De delar som berör pensionsskulden är hänförbar till det ”gamla” sättet att redovisa 
kommunens pensionsskuld före 1998 när omläggningen skedde. De delar som finns i 
dokumentet stämmer därför inte med dagens sätt där Karlshamns kommun har försäk-
ringslösning och den gamla pensionsskulden ligger som en ansvarsförbindelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 7.31 Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och pensionsskuld 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva dokumentet om bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och 
pensionsskuld, Kf § 19, 1994-03-07. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut om bestämmelser för kommunens medelsförvaltning 
och pensionsskuld enligt beslut 1994-03-07 § 19. 
 
Dokumentet har inte uppdaterats efter detta beslut. De delar som berör medelsförvaltning 
finns med i kommunens finanspolicy fullt ut. 
 
De delar som berör pensionsskulden är hänförbar till det ”gamla” sättet att redovisa 
kommunens pensionsskuld före 1998 när omläggningen skedde. De delar som finns i 
dokumentet stämmer därför inte med dagens sätt där Karlshamns kommun har försäk-
ringslösning och den gamla pensionsskulden ligger som en ansvarsförbindelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 7.31 Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och pensionsskuld 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
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Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och pensionsskuld (Beslut KF 
§ 19, 1994-03-07) 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva dokumentet om bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och 
pensionsskuld, Kf § 19, 1994-03-07. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut om bestämmelser för kommunens medelsförvaltning 
och pensionsskuld enligt beslut 1994-03-07 § 19. 
 
Dokumentet har inte uppdaterats efter detta beslut. De delar som berör medelsförvaltning 
finns med i kommunens finanspolicy fullt ut. 
 
De delar som berör pensionsskulden är hänförbar till det ”gamla” sättet att redovisa 
kommunens pensionsskuld före 1998 när omläggningen skedde. De delar som finns i 
dokumentet stämmer därför inte med dagens sätt där Karlshamns kommun har försäk-
ringslösning och den gamla pensionsskulden ligger som en ansvarsförbindelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 7.31 Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och pensionsskuld 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KF § 19, 1994-03-07 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bestämmelser för kommunens 

medelsförvaltning och 

pensionsskuld 

 
 

 

 

 

Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning 

och pensionsskuld 
 

 

Bakgrund 
 

I 1991 års kommunallag stadgar kapitel 8 rörande ekonomisk förvaltning följande om 

medelsförvaltning. 

 

-2§ Kommunen och landstinget skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 

avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 

 

-3§ Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 

Kommunen bör förvalta sina medel så att de ger en god avkastning. Medlen bör enligt förarbetena 

till lagen emellertid inte riskeras genom placeringar, som är tveksamma eller svårbedömda från 

rättslig synpunkt eller som fordrar sådana specialkunskaper, som kommunen kan ha svårt att leva 

upp till. För en trygg och rimlig användning av de hjälpmedel som finns på finansmarknaden för att 

åstadkomma en framgångsrik förmögenhetsförvaltning är det naturligtvis nödvändigt att kommunen 

även utanför sin sakkunskap anlitar extern kompetens, när så erfordras. Denna policy tillämpar 

kommunen redan idag. 

 

I anslutning till 8 kap 3 § i kommunallagen har riksdagen uttalat att fullmäktigeföreskrifter bl. a                

bör avse placering och upplåning av medel samt även sådana organisatoriska regleringar, som kan 

vara påkallade. 

 

Ekonomisk förvaltning i kommunen 
 

I det av kommunfullmäktige, 1993 09 06, § 134, antagna reglementet för kommunstyrelsen vad 

avser ekonomisk förvaltning, § 31, framgår följande: 

 

- Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens (koncernens) hela  medelsförvaltning och 

följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

 

- Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. 
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I kommunstyrelsens delegationsplan, antagen 1993 09 21, § 179, är följande ärenden delegerade             

till chefen för ekonomi- och personalförvaltningen: 

 

- Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

 fastställer. 

 

- Medelsplacering 

 

- Konvertering och inlösen av lån. 

 

- Förvaltning av donationsfonder. 

 

Strategi för kommunens (koncernens) medelsförvaltning 
 

1 Övergripande mål 

 

Kommunen skall ha en effektiv och affärsmässig penninghantering som säkerställer kommunens 

krav på en tillfredsställande betalningsberedskap samt det mest optimala räntenettot med beaktande 

av bl a kredit- och ränterisk. 

 

Kommentar: 

Överensstämmer med kommunallagen 8 kap 2 § rörande medelsförvaltning. 

 

2 Likviditetsförvaltning 

 

Ekonomi- och personalförvaltningen inom kommunstyrelsen svarar för planering och förvaltning av 

kommunens likviditet. Målsättningen är, att under iakttagande av innehållet i denna policy samt 

sunt affärsomdöme, åstadkomma bästa möjliga avkastning på kommunens likviditet. 

 

Kommunen skall alltid ha en god betalningsberedskap. 

 

Likviditetsplanering är ett nödvändigt moment för en effektiv penninghantering. 

Den skall bestå av en finansieringsbudget för budgetåret och en likviditetsplan för 

planeringsperioden. Uppföljning skall ske fortlöpande. 

 

Förvaltningarna skall till ekonomi- och personalförvaltningen rapportera större avvikelse i 

penningflödet i förhållande till inlämnad likviditetsplan t ex vid ändring av betalplan för större 

investeringar, förändringar av statsbidrag m m. 

 

Kommentar: 

Kommunstyrelsen har, som tidigare påpekats, i sin delegationsplan, 1993 09 21,§ 179, delegerat 

likviditetsförvaltningen till ekonomichefen. 

 

I kommunens budget finns finansieringsbudgeten intagen. Ekonomi- och personalförvaltningen gör 

vid varje årsskifte upp en likviditetsplan för kommunen i sitt arbete med likviditetsförvaltningen. 
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3 Betalningsströmmar 

 

In- och utbetalningsströmmarna skall hanteras så effektivt som möjligt i syfte att frigöra kapital. 

Antalet dagar i inbetalningskedjan skall minskas i möjligaste mån och antalet dagar i 

utbetalningskedjan ökas, dock ej så att kommunen åsamkas lagstadgade dröjsmålsräntor. Rutinerna 

skall vara så utformade att kommunens fordringar debiteras så snabbt som möjligt. 

 

Detta innebär följande när det gäller kommunens inbetalningar: 

 

Stats- och landstingsbidrag Rekvisition skall göras så snabbt som möjligt av berörd 

förvaltning. Förvaltningen skall också bevaka att stats- och 

landstingsbidraget kommer in i rätt tid. Förskott skall sökas om 

detta är möjligt. Kopia av gjord rekvisition skall tillställas 

ekonomi- och personalförvaltningens kassaenhet. 

 

Avgifter och hyror Debitering skall i möjligaste mån ske månadsvis i förskott. 

Förfallodagen bör infalla i anslutning till månadsskiftet. Enkla 

avgifter och taxekonstruktioner bör eftersträvas för att begränsa 

administrationskostnaderna. 

 

Betalning för externa arbeten För arbeten som pågår under längre tid och är av större 

omfattning skall debitering ske á conto månadsvis i förskott. 

Andra arbeten skall faktureras omedelbart efter arbetets 

färdigställande. 

 

Allmänt Om avgift, hyra eller betalning för faktura erläggs för sent skall 

kommunen debitera dröjsmålsränta samt eventuell påminnelse- 

och kravavgift enligt gällande lag. 

 

Vad gäller utbetalningar är det av största vikt att kommunen utnyttjar de kredittider som 

överenskommits och att betalning för kommunens skulder sker på förfallodagen. 

 

Följande gäller: 

Leverantörsfakturor Betalning sker per 30 dagar räknat från en dag före fakturans 

ankomstdag. Alla fakturor skall därför ankomststämplas. Kortare 

kreditöverenskommelser skall om möjligt undvikas. 

Faktureringsavgifter och liknande accepteras inte.  

 

Dröjsmålsräntor betalas i förekommande fall enligt räntelagen. 

Avvikande villkor skall om möjligt undvikas. 

 

Kommentar: 

Kommunen tillämpar i stort redan idag denna policy i fråga om  betalningsströmmar. 

Fördelningspolitiska aspekter kan emellertid motverka enkla avgifter och taxekonstruktioner. 

Kommunstyrelsen har i beslut 1990 02 20, § 39, antagit kravpolicy. 
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4 Saldohantering 

 

Rutinerna skall vara så utformade att omsättningstillgångarna blir räntebärande 

i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Alla inflytande medel skall samma dag användas för utbetalningar eller sättas in på räntebärande 

bankkonto eller annan räntebärande placering som är lämplig. 

 

Detta innebär att 

- kommunen skall ha en central medelshantering 

- antalet kontantkassor bör minimeras 

- alla in- och utbetalningar skall samordnas till ett centralkonto 

- förhandling om räntevillkor skall genomföras regelbundet. 

 

Kommentar: 

Kommunen tillämpar redan ovanstående policy rörande saldohantering. Dock med det undantag att 

man ej har någon central medelshantering för hela koncernen. 

 

5 Finansiering 

 

Kommunens finansiering skall ske med beaktande av den lånevolymen som kommunfullmäktige 

beslutat om i budgeten, likviditetssituationen, penningmarknadsläget och investeringstakten. 

 

5.1 Upplåning 

 

Den beslutade volymen kan upplånas genom 

- lån hos bank eller annat finansinstitut 

- utgivande av kort- eller långfristiga skuldbrev på penning- och kapitalmarknaden 

- utlandslån 

- statliga lån med räntebidrag. 

 

Upplåning skall ske  på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande. Anbuden skall innehålla 

uppgift om den effektiva årsräntan inklusive alla kostnader. 

 

Kortfristig upplåning (löptid högst ett år) bör ske för att täcka tillfälliga likviditetsbrister eller i 

avvaktan på långfristig upplåning. 

 

De långfristiga lånen löper med en fast ränta under en bestämd tidsperiod. Därefter fastställs en ny 

räntesats för kommande tidsperiod, dvs lånet konverteras. Konverteringarna bör vara fördelade över 

tiden så att inte merparten av låneskulden skall konverteras samma år. 

 

Upptagande av lån inom den ram som kommunen fastställt samt upptagande av kortfristiga lån och 

konverteringar/omplaceringar handläggs av förvaltningschefen för ekonomi- och 

personalförvaltningen - ekonomichefen - i enlighet med av kommunstyrelsen antagen 

delegationsplan. 
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När kommunen har beslutat ta upp lån initieras tidpunkten för då lånet skall tas upp av 

ekonomichefen. 

 

Upptagande av lån av de kommunala aktiebolagen och stiftelserna skall alltid ske i samråd med 

kommunstyrelsens ekonomi- och personalförvaltning. 

 

 Leasing eller avbetalningsfinansiering som alternativ till inköp av lös egendom skall endast ske i 

undantagsfall och där särskilda skäl föreligger. Dessa finansieringsformer skall alltid ske efter 

samråd med ekonomichefen eller inköpschefen. 

 

5.2 Utlåning 

 

Vid utlåning från kommunen, skall räntan baseras på marknadsmässiga villkor, dvs lägst vad 

kommunen själv får betala för egen upplåning. 

 

Kommentar: 

Kommunen tillämpar redan ovanstående policy rörande finansiering med undantag av hantering vid 

leasing och avbetalningsfinansiering. 

 

6 Placering av likvida medel 

 

Likvida medel bör placeras så att bästa möjliga avkastning uppnås med beaktande av en 

tillfredsställande säkerhet. 

 

Löptiden för placerade medel skall avvägas mot kommunens likviditetsplan, kortfristiga 

lånemöjligheter samt möjligheter att snabbt avveckla placeringar i marknaden. 

 

Möjligheten att lösa lån eller göra extra amorteringar skall alltid avvägas mot 

avkastningsnivån på eventuella placeringar. Medelsplacering får ske i/hos följande 

former/kredittagare: 

 

- Utlåning till svensk bank. 

- Svenska staten, statliga verk och bolag, landsting och kommuner samt bolag med borgen av 

landsting eller kommuner. 

- Certifikat och andra löpande skuldebrev av banken helägda bolag samt Caisse (Stadshypotek). 

- Företagscertifikat där företagets kreditvärdighet klassats i rating K1 av Nordisk Rating. 

- Depå hos bank eller annan fondkommissionär. 

- Utlåning i övriga fall skall ske mot garanti av svensk bank, svenskt försäkringsbolag, svenska 

staten eller mot säkerhet i statspapper. 

 

Kommentar: 

Kommunen tillämpar sedan flera år tillbaka denna policy vid placering av 

likvida medel. 
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7 Risk 

 

För att skydda placeringar och lån samt uppnå en väl avvägd räntestruktur med avseende på 

ränteförväntningar skall penninghanteringen ske med noga beaktande de risker som är förknippade 

med penninghantering. Visst risktagande är ofrånkomligt på finansmarknaden och måste också 

accepteras i kommunal verksamhet. Det finns olika typer av finansiella risker som är t ex 

likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och valutarisk. 

 

7.1 Likviditetsrisk 

 

Med likviditetsrisk avses risken att andrahandsmarknaden för aktuellt värdepapper är sådant att 

värdepappret ej går eller är svårt att sälja vid önskvärda tidpunkter. 

 

7.2 Kreditrisk 

 

Med kreditrisk avses risken att en låntagare går i konkurs eller av annan anledning inte fullgöra sina 

betalningsförpliktelser mot kreditgivaren (kommunen). 

 

I syfte att begränsa kreditrisker får placering ske endast i värdepapper utgivna av kredittagare under 

punkt 6. 

 

7.3 Ränterisk 

 

Med ränterisk (risk att inte få bästa ränta) menas hur en låneportfölj påverkas av en förändring av 

ränteläget. Motsvarande gäller i fråga om en placering där värdet sjunker till följd av en 

räntehöjning. Ränterisken beror främst på löp- och räntebindningstiden. 

 

Att bedöma ränteutvecklingen är svårt och att förutse de dagliga svängningarna är nästan omöjligt. 

Ett sätt att avläsa marknadens samlade förväntningarna på längre sikt är att jämföra de olika 

löptidernas räntor. 

 

Genom att systematiskt följa ränteläget och anpassa låne- och placeringsportföljens utseende kan 

man begränsa ränterisknivån. 

  

7.4 Valutarisk 

 

Räntedifferensen mellan utländska och svenska räntor gör att det kan finnas skäl för upplåning i 

utländska valutor. 

 

Lån i utländsk valuta får aldrig överstiga 20 procent av koncernens totala upplåning. 

 

7.5 Minska risker 

 

För att minska riskerna i den finansiella verksamheten har olika instrument tillkommit på 

marknaden. Två sådana instrument är terminer och optioner. Affärer med terminer och optioner 

sker bl a i räntor och valutor. 
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I en osäkrad utlandsupplåning finns alltid vissa riskmoment. Dessa risker måste kalkyleras och 

avvägas mot de räntevinster som kan uppstå. Vid upplåning i utländsk valuta skall termins- och 

optionsaffärer kunna användas i syfte att skydda kommunen mot framtida kursförändringar eller 

devalveringar under avtalets löptid. Omfattning får endast motsvara kommunens lånevolym i 

utländsk valuta. 

 

Kommentar: 

Kommunens strategi avseende risker överensstämmer redan idag med den föreslagna strategin. 

Dock har inte någon uttalad strategi tidigare funnits beträffande valutariskerna för lån i utländsk 

valuta. 

 

8 Beslutsattest och redovisning 

 

Samtliga kvitton eller dylika handlingar från affärsmotpart, efter genomförd affär, skall lämnas till 

ekonomikontoret enligt följande: 

 

BANKEN                         

Bank eller 

annan 

motpart 

                                                                           Affärstransaktion         

KOMMUNEN                         

Ekonomi- 

och personal 

förvaltn 

Avräkningsnota                                                                                                

                                                                            

Intern nota                                            

Ekonomi- och 

personal    

förvaltn 

 

  

För ökad säkerhet skall den skriftliga bekräftelsen (avräkningsnotan) från motparten, gå direkt till 

kassaenheten för bokföring och ej till den tjänsteman som gjort affären.  

 

Kontinuerligt skall en avstämning ske mellan redovisningen och uppgifter erhållna från banker och 

andra affärsmotparter samt från ekonomikontorets egna register. 

 

Kommentar: 

Avräkningsnoterna går redan idag till kommunkassören och ej till den tjänsteman som gjort affären. 

 

9 Rapportering till kommunstyrelsen 

 

Med anledning av den aktiva finansförvaltning som eftersträvas och den delegering som därigenom 

krävs, skall en rapportering angående kommunens finansiella läge och aktiviteter kontinuerligt ske 

till kommunstyrelsen. 
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En gång per månad skall en rapport lämnas innehållande information om det övergripande 

finansiella läget. I rapporten skall bl a ingå uppgifter om upplånings- och placeringsvolymer. 

 

Kvartalsvis skall även lämnas rapport om det finansiella läget för den kommunala koncernen. 

 

 Kommentar: 

Sedan tio år tillbaka erhåller kommunstyrelsen i samband med anslagsavräkningen månatliga 

uppgifter om upplåning och amorteringar samt volymen på kommunens likviditet. 

 

Strategi för den kommunala pensionsskulden 
 

Bakgrund 

 

Kommunen har idag en långfristig pensionsskuld för sina anställda och redan pensionerade som i 

1992 års bokslut uppgick till 238 miljoner kronor. Pensionsskuldens årliga ökning för de aktivt 

anställda, exklusive pensionsskuldens förräntning, uppgår till omkring 10 miljoner kronor. Den 

långfristiga pensionsskulden täcks idag endast av kommunala anläggningstillgångar utan något 

direkt förräntningskrav. Med tanke på de för kommunen snabbt växande utgående pensionerna, 9,5 

miljoner kronor 1993, bör den årliga pensionsskuldökningen få en mer försäkringsteknisk 

behandling som motsvaras av finansiella anläggningstillgångar. 

 

Som lämplig hantering och som tillgodoses av kommunallagens krav på god långsiktig avkastning 

och betryggande säkerhet är att tillämpa de av kommunfullmäktige 1991 10 07, § 151, antagna 

placeringsföreskrifterna för kommunens donationsfonder. Placeringsföreskrifterna har medgivits av 

Kammarkollegiet. 

 

Ekonomi- och personalförvaltningen kommer i hanteringen av medelsförvaltningen i likhet med 

donationsförvaltningen anlita extern kompetens. 

 

Placeringsföreskrifter för kommunens pensionsskuld 
 

Den årliga pensionsskuldökningen skall placeras med hänsyn till intresset av riskspridning och 

avkastning. 

 

Pensionsskulden kan placeras i: 

 

1 Obligationer eller andra skuldförbindelser, som har utfärdats eller garanterats                               

             av staten eller av kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter. 

 

2 Obligationer eller andra skuldförbindelser, som har utfärdats av Sveriges allmänna  

            hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan,                    

            Svenska skeppshypotekskassan, Skeppsfartens sekundärlånekassa eller kreditaktiebolag,   

            dock inte förslagsbevis. 

 

3 Obligationer, som har utfärdats eller garanterats av svenska banker. 
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4 Obligationer, som utfärdats av svenska näringsföretag och som offentligen                                           

            har utbjudits av svenska banker. 

 

5          Andra skuldförbindelser med säkerhet i sådan panträtt i jordbruks-, affärs- eller   

            bostadsfastigheter i Sverige som ligger inom 75 procent av ett av kommunstyrelsen                  

            efter expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen eller tomträtten. 

 

6 Fordringar hos riksbanken eller riksgäldskontoret. 

 

7 Fordringar, som svenska banker, postgirot eller försäkringsföretag med                                       

            svensk koncession svarar för. 

 

8 Sådana aktier, förslagsvis, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade                         

            med optionsrätt till nyteckning som är inregistrerade vid Sveriges fondbörs. 

 

9 Andelar i aktiefonder som omfattas av aktiefondlagen (1974:931). 

 

10 Andra svenska värdehandlingar, som med hänsyn till sin art och till den säkerhet                           

            som de erbjuder kan anses jämförliga med någon av de värdehandlingar som anges                               

            under 1 - 9. 

 

11 Sådana värdepapper som anges i punkterna 8-10 får utgöra högst 60 procent                          

            av de placerade tillgångarna vid varje tillfälle. Slutlig avstämning skall ske mot                       

            bokfört värde varje bokslut. 

 

12 Sådana värdepapper som anges i punkterna 8-10 och har samma utgivare får förvärvas                   

             till högst 10 procent beräknat på placerade tillgångars totala marknadsvärde vid   

             förvärstillståndet. 

 

Rapport över placeringar skall ske till kommunstyrelsen vid varje halvårsskifte. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra reglemente för ekonomi-och verksamhetsstyrning i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Reglementet för ekonomi-och verksamhetsstyrning antogs av fullmäktige 2004 och har 
varit föremål för flera revideringar sedan dess. De nu föreslagna ändringarna beror på 
förändringar i rapporteringstillfällena. 
 
En fullständig revidering av reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning kommer 
att ske våren 2017. 
 
Förslag 

 

Nämnder och bolag har tidigare lämnat månadsrapporter/ resultatrapporter till 

kommunfullmäktige vid två tillfällen på våren, tre på hösten samt vid bokslut. 

 

Förslaget innebär att nämnder och bolag återrapporterar resultatrapporter till kommunfullmäktige 

efter april, augusti (delårsbokslut) och december (bokslut). 

 
Vid tillfällen därutöver ska nämnd, om avvikelser kvarstår efter att förvaltningschef och nämnd 

har uttömt alla åtgärder/anpassningar för att klara nämndens budgetram och KF mål, besluta om 

att lyfta ärendet till KS/KF. 

 

Förslaget kommer att arbetas in i kommande revidering av reglemente för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. 

 

Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra reglemente för ekonomi-och verksamhetsstyrning i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Reglementet för ekonomi-och verksamhetsstyrning antogs av fullmäktige 2004 och har 
varit föremål för flera revideringar sedan dess. De nu föreslagna ändringarna beror på 
förändringar i rapporteringstillfällena. 
 
En fullständig revidering av reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning kommer 
att ske våren 2017. 
 
Förslag 

 

Nämnder och bolag har tidigare lämnat månadsrapporter/ resultatrapporter till 

kommunfullmäktige vid två tillfällen på våren, tre på hösten samt vid bokslut. 

 

Förslaget innebär att nämnder och bolag återrapporterar resultatrapporter till kommunfullmäktige 

efter april, augusti (delårsbokslut) och december (bokslut). 

 
Vid tillfällen därutöver ska nämnd, om avvikelser kvarstår efter att förvaltningschef och nämnd 

har uttömt alla åtgärder/anpassningar för att klara nämndens budgetram och KF mål, besluta om 

att lyfta ärendet till KS/KF. 

 

Förslaget kommer att arbetas in i kommande revidering av reglemente för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. 

 

Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-11-21 Dnr: 2016/4128 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 255 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 264 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 11 

 
 

Revideringar av reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra reglemente för ekonomi-och verksamhetsstyrning i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Reglementet för ekonomi-och verksamhetsstyrning antogs av fullmäktige 2004 och har 
varit föremål för flera revideringar sedan dess. De nu föreslagna ändringarna beror på 
förändringar i rapporteringstillfällena. 
 
En fullständig revidering av reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning kommer 
att ske våren 2017. 
 
Förslag 

 

Nämnder och bolag har tidigare lämnat månadsrapporter/ resultatrapporter till 

kommunfullmäktige vid två tillfällen på våren, tre på hösten samt vid bokslut. 

 

Förslaget innebär att nämnder och bolag återrapporterar resultatrapporter till kommunfullmäktige 

efter april, augusti (delårsbokslut) och december (bokslut). 

 

Vid tillfällen därutöver ska nämnd, om avvikelser kvarstår efter att förvaltningschef och nämnd 

har uttömt alla åtgärder/anpassningar för att klara nämndens budgetram och KF mål, besluta om 

att lyfta ärendet till KS/KF. 

 

Förslaget kommer att arbetas in i kommande revidering av reglemente för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. 

 

Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-11-21 Dnr: 2016/4128 

 
 
Ekonomichefen 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upphäva sitt tidigare beslut 2016-11-08, § 125 om förslag till reviderade 
förbundsordningar för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra förbundsordningarnas 8 § för Räddningstjänsten Västra Blekinge och 
Miljöförbundet Blekinge Väst enligt följande: 
 
”Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner för 
direktionen och dess förtroendevalda. 
 
Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda 
i de utskott som direktionen inrättar enligt § 3. 
 
Samråd skall ske mellan medlemskommunerna inom samarbetet Blekinge Väst innan 
förändring av Karlshamns kommuns regler för ekonomiska ersättningar och övriga 
förmåner till förtroendevalda görs, vilka påverkar aktuellt förbund.” 
 
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av kommunfullmäktige i 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av nya bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Karlshamns 
kommun behöver förbundsordningarna för de båda kommunalförbunden justeras.  
 
Detta för att bättre harmoniera med Karlshamns kommuns Bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda, vilka ändrats under året. I dessa bestämmelser inkluderas 
bl a detaljerade regler för förmånerna för olika förtroendevalda inom det aktuella 
förbundet. 
 
Föreslagen lydelse, 8 § Arvoden: 
”Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner för 
direktionen och dess förtroendevalda. 
 
Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda 
i de utskott som direktionen inrättar enligt § 3. 
 
Samråd skall ske mellan medlemskommunerna inom samarbetet Blekinge Väst innan 
förändring av Karlshamns kommuns regler för ekonomiska ersättningar och övriga 
förmåner till förtroendevalda görs, vilka påverkar aktuellt förbund.” 
 
Besluten föreslås gälla under förutsättning av likalydande beslut av kommunfullmäktige i 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. 
 
När likalydande beslut fattats av alla medlemskommunerna gäller ändringen från det 
närmaste månadsskiftet därefter. -�94�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ändring av förbundsordningen för RVB 
2 Förslag om ändring av förbundsordningen för MBV 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-12-05 Dnr: 2016/3681 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 274 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 12 

 
 

Reviderade förbundsordningar för Räddningstjänsten Västra Blekinge och 
Miljöförbundet Blekinge Väst - ändring av tidigare beslut 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens föreslås besluta 
 
att upphäva sitt tidigare beslut 2016-11-08, § 125 om förslag till reviderade 
förbundsordningar för Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet Blekinge 
Väst 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra förbundsordningarnas 8 § för Räddningstjänsten Västra Blekinge och 
Miljöförbundet Blekinge Väst enligt följande: 
 
”Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner för 
direktionen och dess förtroendevalda. 
 
Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda 
i de utskott som direktionen inrättar enligt § 3. 
 
Samråd skall ske mellan medlemskommunerna inom samarbetet Blekinge Väst innan 
förändring av Karlshamns kommuns regler för ekonomiska ersättningar och övriga 
förmåner till förtroendevalda görs, vilka påverkar aktuellt förbund.” 
 
att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av kommunfullmäktige i 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av nya bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Karlshamns 
kommun behöver förbundsordningarna för de båda kommunalförbunden justeras.  
 
Detta för att bättre harmoniera med Karlshamns kommuns Bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda, vilka ändrats under året. I dessa bestämmelser inkluderas 
bl a detaljerade regler för förmånerna för olika förtroendevalda inom det aktuella 
förbundet. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-12-05 Dnr: 2016/3681 

 
 
 
Föreslagen lydelse, 8 § Arvoden: 
”Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner för 
direktionen och dess förtroendevalda. 
 
Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda 
i de utskott som direktionen inrättar enligt § 3. 
 
Samråd skall ske mellan medlemskommunerna inom samarbetet Blekinge Väst innan 
förändring av Karlshamns kommuns regler för ekonomiska ersättningar och övriga 
förmåner till förtroendevalda görs, vilka påverkar aktuellt förbund.” 
 
Besluten föreslås gälla under förutsättning av likalydande beslut av kommunfullmäktige i 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. 
 
När likalydande beslut fattats av alla medlemskommunerna gäller ändringen från det 
närmaste månadsskiftet därefter. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ändring av förbundsordningen för RVB 
2 Förslag om ändring av förbundsordningen för MBV 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
Författningssamlingen 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Kommunledningsförvaltningen 
Lars Ericsson, 0456-81 61 91 
lars.ericsson@solvesborg.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2016-11-29 

 

 

 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

Dnr 

2016/274 
 

 
  

 
 
    

 

 

Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Västra 
Blekinge (ersättningarna till förtroendevalda). 
(1 bilaga) 

Bakgrund 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har i protokoll 2016-09-14, får det 

uppfattas som, begärt att medlemskommunerna gör en förändring av 

förbundsordningens regler om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

anledning av ändringar i reglementet för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda  i Karlshamns kommun. 

 

Detta för att bättre harmoniera med Karlshamns kommuns Bestämmelser 

om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, vilka ändrats under året. I 

dessa bestämmelser inkluderas bl a detaljerade regler för förmånerna för 

olika förtroendevalda inom det aktuella förbundet. 

Bedömning 

För att skapa en smidig och följsam ordning där det aktuella förbundets 

regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda entydigt och direkt styrs 

av den största medlemskommunens bestämmelser på området föreslås 

nedan skrivning som en ändring av det aktuella stadgandet i 

förbundsordningen (§ 8): 

 

Nuvarande lydelse, 8 § Arvoden: 

”Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 

direktionen samt revisorer skall utgå enligt de regler som tillämpas av 

Karlshamns kommun”.  

 

”Årsarvode till ordförande utgår med 60 % av aktuellt kommunbasbelopp i 

Karlshamns kommun, till de två vice ordförandena utgår årsarvode med 30 

% av aktuellt kommunbasbelopp och till övriga ledamöter utgår årsarvode 

med 20 % av kommunbasbeloppet”.  

 

”Årsarvodet till revisorer utgår med 15 % av aktuellt kommunbasbelopp”.  

 

”Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de 

utskott som direktionen inrättar enligt § 3.”  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 

  
Sida 

2(2) 
 

 

 

Föreslagen lydelse, 8 § Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda: 
 

Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga 

förmåner för direktionen och dess förtroendevalda. 

 

Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till 

förtroendevalda i de utskott som direktionen inrättar enligt § 3. 

 

Samråd skall ske mellan medlemskommunerna inom samarbetet Blekinge 

Väst innan förändring av Karlshamns kommuns regler för ekonomiska 

ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda görs, vilka påverkar 

aktuellt förbund. 

 

Beslutsvillkor 

 

Beslutet föreslås gälla under förutsättning av likalydande beslut av 

kommunfullmäktige i alla tre medlemskommunerna (Karlshamn, Olofström 

och Sölvesborg). 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar om ändring av § 8 förbundsordningen för 

Räddningstjänsten Västra Blekinge enligt förslaget ovan. 

 

Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut i alla tre 

medlemskommunerna. 

 

När likalydande beslut fattats av alla medlemskommunerna gäller ändringen 

från det närmaste månadsskiftet därefter. 

Lars Ericsson 

Kommunchef 

 

Bilaga: 

1. Protokollsutdrag från Räddningstjänsten Västra Blekinge 2016-09-14. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Lars Ericsson, 0456-81 61 91 
lars.ericsson@solvesborg.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2016-11-29 

 

 

 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

Dnr 

2016/256 
 

 
  

 
 
    

 

 

Förslag om ändring av förbundsordningen för Miljöförbundet 
Blekinge Väst (ersättningarna till förtroendevalda). 
(1 bilaga) 

Bakgrund 

Miljöförbundet Blekinge Väst har i protokoll 2016-10-06, får det uppfattas 

som, begärt att medlemskommunerna gör en förändring av 

förbundsordningens regler om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

anledning av ändringar i reglementet för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda  i Karlshamns kommun. 

 

Detta för att bättre harmoniera med Karlshamns kommuns Bestämmelser 

om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, vilka ändrats under året. I 

dessa bestämmelser inkluderas bl a detaljerade regler för förmånerna för 

olika förtroendevalda inom det aktuella förbundet. 

Bedömning 

För att skapa en smidig och följsam ordning där det aktuella förbundets 

regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda entydigt och direkt styrs 

av den största medlemskommunens bestämmelser på området föreslås 

nedan skrivning som en ändring av det aktuella stadgandet i 

förbundsordningen (§ 8): 

 

Nuvarande lydelse, 8 § Arvoden: 

”Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 

direktionen samt revisorer skall utgå enligt de regler som tillämpas av 

Karlshamns kommun”.  

”Årsarvode till ordförande utgår med 100 % av aktuellt kommunbasbelopp i 

Karlshamns kommun, till de två vice ordförandena utgår årsarvode med 50 

% av aktuellt kommunbasbelopp”.  

 

”Till övriga ledamöter i direktionen utgår sammanträdesersättning med 1,2 

% av kommunbasbeloppet per sammanträde”.  

 

”Årsarvodet till revisorer utgår med 10 % av aktuellt kommunbasbelopp”.  

 

”Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de 

utskott som direktionen inrättar enligt § 3.”  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 

  
Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Föreslagen lydelse, 8 § Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda: 

 

Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga 

förmåner för direktionen och dess förtroendevalda. 

 

Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till 

förtroendevalda i de utskott som direktionen inrättar enligt § 3. 

 

Samråd skall ske mellan medlemskommunerna inom samarbetet Blekinge 

Väst innan förändring av Karlshamns kommuns regler för ekonomiska 

ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda görs, vilka påverkar 

aktuellt förbund. 

 

Beslutsvillkor 

 

Beslutet föreslås gälla under förutsättning av likalydande beslut av 

kommunfullmäktige i alla tre medlemskommunerna (Karlshamn, Olofström 

och Sölvesborg). 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar om ändring av § 8 förbundsordningen för 

Miljöförbundet Blekinge Väst enligt förslaget ovan. 

 

Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut i alla tre 

medlemskommunerna. 

 

När likalydande beslut fattats av alla medlemskommunerna gäller ändringen 

från det närmaste månadsskiftet därefter. 

 

Lars Ericsson 

Kommunchef 

 

Bilaga: 

1. Protokollsutdrag från Miljöförbundet Blekinge Väst 2016-10-06 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun 
 
att upphäva tidigare beslut om Riktlinjer/tillämpningsanvisningar för investeringar och 
leasing i Karlshamns kommun 
 
att överlämna denna beskrivning jämte policy och riktlinjer som svar till revisorerna på 
deras granskning av investeringsplanering i kommunen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att granska 
kommunstyrelsens investeringsplanering. 
 
Pwc har under hösten 2015 granskat hur kommunstyrelsen arbetar med sin 
investeringsplanering. Av rapporten uppdagades vid granskningen ett antal brister samt 
förslag till rekommendationer om vad som behöver förbättras. 
 
Kommunen har under en rad år haft en relativt omfattande 
investeringsverksamhet. Även kommande års investeringsutgifter bedöms vara 
omfattande. Av budgeten framgår ett årsgenomsnitt för perioden 2017-2019 på 234 mnkr. 
Investeringsplaneringen ställer krav på beredningsprocesserna inför kommunfullmäktiges 
hantering. 
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att inför beslut i 
kommunfullmäktige bereda beslutsunderlagen, svara för samordning och utöva 
uppsiktplikt över nämndernas verksamhet. 
 
De gamla riktlinjerna för investeringar i kommunen har arbetats om och renodlats utifrån 
innehållet. Av denna anledning har det blivit två dokument- en mer övergripande policy på 
kommunfullmäktigenivå samt ett mer praktiskt inriktat dokument- riktlinjer/ 
tillämpningsanvisningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy för investeringar och leasing 20161004 (003) 
2 Riktlinjer för investeringar och leasing 20161004 (003) 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Chefsekonomen 
Författningssamlingen 
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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 anta föreliggande förslag till Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun 
 
att upphäva tidigare beslut om Riktlinjer/tillämpningsanvisningar för investeringar och 
leasing i Karlshamns kommun 
 
att överlämna denna beskrivning jämte policy och riktlinjer som svar till revisorerna på 
deras granskning av investeringsplanering i kommunen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att granska 
kommunstyrelsens investeringsplanering. 
 
Pwc har under hösten 2015 granskat hur kommunstyrelsen arbetar med sin 
investeringsplanering. Av rapporten uppdagades vid granskningen ett antal brister samt 
förslag till rekommendationer om vad som behöver förbättras. 
 
Kommunen har under en rad år haft en relativt omfattande 
investeringsverksamhet. Även kommande års investeringsutgifter bedöms vara 
omfattande. Av budgeten framgår ett årsgenomsnitt för perioden 2017-2019 på 234 mnkr. 
Investeringsplaneringen ställer krav på beredningsprocesserna inför kommunfullmäktiges 
hantering. 
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att inför beslut i 
kommunfullmäktige bereda beslutsunderlagen, svara för samordning och utöva 
uppsiktplikt över nämndernas verksamhet. 
 
De gamla riktlinjerna för investeringar i kommunen har arbetats om och renodlats utifrån 
innehållet. Av denna anledning har det blivit två dokument- en mer övergripande policy på 
kommunfullmäktigenivå samt ett mer praktiskt inriktat dokument- riktlinjer/ 
tillämpningsanvisningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy för investeringar och leasing 20161004 (003) 
2 Riktlinjer för investeringar och leasing 20161004 (003) 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Chefsekonomen 
Författningssamlingen 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 254 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 263 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 13 

 
 

Policy för investeringar och leasing 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun 
 
att anta föreliggande förslag på Riktlinjer/tillämpningsanvisningar för investeringar och 
leasing i Karlshamns kommun 
 
att överlämna denna beskrivning jämte policy och riktlinjer som svar till revisorerna på 
deras granskning av investeringsplanering i kommunen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att granska 
kommunstyrelsens investeringsplanering. 
 
Pwc har under hösten 2015 granskat hur kommunstyrelsen arbetar med sin 
investeringsplanering. Av rapporten uppdagades vid granskningen ett antal brister samt 
förslag till rekommendationer om vad som behöver förbättras. 
 
Kommunen har under en rad år haft en relativt omfattande 
investeringsverksamhet. Även kommande års investeringsutgifter bedöms vara 
omfattande. Av budgeten framgår ett årsgenomsnitt för perioden 2017-2019 på 234 mnkr. 
Investeringsplaneringen ställer krav på beredningsprocesserna inför kommunfullmäktiges 
hantering. 
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att inför beslut i 
kommunfullmäktige bereda beslutsunderlagen, svara för samordning och utöva 
uppsiktplikt över nämndernas verksamhet. 
 
De gamla riktlinjerna för investeringar i kommunen har arbetats om och renodlats utifrån 
innehållet. Av denna anledning har det blivit två dokument- en mer övergripande policy på 
kommunfullmäktigenivå samt ett mer praktiskt inriktat dokument- riktlinjer/ 
tillämpningsanvisningar. 
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 2016-11-21 Dnr: 2016/3557 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy för investeringar och leasing 20161004 (003) 
2 Riktlinjer för investeringar och leasing 20161004 (003) 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Chefsekonomen 
Författningssamlingen 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg Hans Hyllstedt 
Ekonomichef Chefsekonom 
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1 Inledning 
Policyn gäller för investeringar och leasing i Karlshamns kommun. 
 

Syftet med denna policy är att skapa enhetliga regler för investeringsredovisningen, 
investeringsprocessen, avskrivningstider samt leasing.  Syftet är också att 
investeringarna ska föregås av väl genomarbetade underlag för att säkerställa att 
investeringarna sker i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutade mål samt 
kommunens övergripande strategiska planering. 
 
Se även de riktlinjer/ tillämpningsanvisningar som hör till denna policy. 
 

 
2 Investeringsprocessen  
I kommunens budgetprocess lämnar förvaltningarna budgetunderlagunderlag till 
ekonomiavdelningen som sammanställer dessa till budgetberedningen. 
 
Förvaltning som ser behov av investeringar ansvarar för att förslag till investeringen 
lämnas in till budgetberedning för att komma in i kommande budget. Beslutsunderlaget 
ska tydligt klarlägga lönsamheten och koppling till resultat, måluppfyllelse och andra 
styrdokument eller vilka andra effekter investeringen avser att åstadkomma. 
Möjligheterna att delfinansiera investeringsprojekt ska undersökas innan förslag till 
investeringar lämnas. 
 
 

2.1 Behov  
Beslutsprocessen ska normalt inordnas i kommunens årliga budgetprocess. För 
investeringsplaneringen gäller normalt en planeringshorisont om fem år. Detta bland 
annat för att möjliggöra avstämning utifrån kommunens översiktsplan och framtagande  
av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att skapa utrymme för  
de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga.  
 
Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt.  Politiska inriktningar eller verksamheten 
som ser behovet av en investering. Eftersom investeringsbesluten är av stor långsiktig 
betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl genomarbetade.  
 
2.1.1 Investeringsplaner  
Varje nämnd ska årligen, i samband med VP och internbudget, besluta om en 
investeringsplan som utgår från KF beslutade investeringsbudget för respektive nämnd. 
Vid vissa investeringar är det krav på samplanering och att projektgrupp/arbetsgrupp 
bildas för hantering av investeringen.  
 
Budget- och flerårsplanerna fungerar som sammanfattningar av situationen och  
identifierar de möjligheter och problem som ska lösas genom investeringar.  
Sådana totala översikter är viktiga både för att kunna få en uppfattning om de  
totala investeringsönskemålen och för att kunna prioritera mellan olika projekt.  
 
Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehoven och används i diskussioner  
med styrelse/nämnder kring finansieringsfrågor och resultat.  
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2.1.2 Resultatpåverkan  
I samband med investeringsplaneringen och inför beslut om igångsättning ska ett 
investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas fullt ut i resultatbudgeten. Även dess 
resultatpåverkan och måluppfyllelse av KF och nämndernas mål ska beskrivas tydligt. 
Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas till investeringens 
effekt på driftskostnaderna i form av ökat eller minskat personalbehov, höjda eller 
sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet med mera.  
 
  
2.2 Beslut  
Till varje investering hos respektive nämnd ska finnas ett dokumenterat  
beslutsunderlag.  
 
Respektive förvaltnings förslag till investeringsplan översänds till budgetberedningen  
för vidare beslut i samband med kommunens budget.  
 
Avvikelser från beslutade investeringsramar förutsätter nya beslut baserade på  
fullständiga underlag.  
 
2.2.1 Igångsättningsbeslut 
Som underlag inför igångsättningsbeslut ska anbud/offert inhämtas i enlighet med 
gällande lagstiftning och interna regelverk. 
Kommunstyrelsen beslutar om att lämna igångsättningsbesked på begäran av nämnd för 
investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften för projektet är 7 mnkr och högre 
eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är 1 mnkr och högre. 
 
Nämnd beslutar om igångsättning för investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften 
för projektet uppgår till max 7 mnkr eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är upp till 
1 mnkr. Nämnd kan delegera (anges i nämndens delegationsordning) beslut om 
igångsättning för investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften för projektet är upp 
till 2 mnkr eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är upp till 0,5 mnkr. 
 
För samtliga nivåer gäller att samplanering med förvaltningar/bolag har skett. 
 

2.2.2 Tecknande av entreprenadavtal 
Kommunstyrelsen beslutar, efter begäran från nämnd/styrelse, att lämna 
godkännandebeslut om entreprenadavtal får tecknas vid investeringsprojekt där 
bruttoinvesteringsutgiften är 7 mnkr och högre eller då driftskostnadspåverkan (brutto) 
är 1 mnkr och högre. 
 
Nämnd beslutar om att lämna godkännande till att entreprenadavtal får tecknas vid 
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är upp till 7 mnkr eller då 
driftskostnadspåverkan (brutto) är upp till 1 mnkr. 
 
Nämnd kan delegera beslut (anges i nämndens delegationsordning) om att lämna 
godkännande till att entreprenadavtal får tecknas då bruttoinvesteringsutgiften för 
projektet är upp till 2 mnkr eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är upp till 0,5 
mnkr. 
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 Inv upp till 2 mnkr 
Eller drift upp till 
0,5 mnkr 

Inv upp till 7 mnkr 
Eller drift upp till 1 
mnkr 

Inv från 7 mnkr och 
högre samt drift från 
1 mnkr och högre 

Beslutanderätt om 
att lämna 
startbidrag 

Eventuell 
delegation från 
nämnd enligt 
delegationsordning 

Nämnd KS 

Beslutanderätt om 
att lämna 
godkännandebeslut 
att teckna 
entreprenadavtal 

Eventuell 
delegation från 
nämnd enligt 
delegationsordning 

Nämnd KS 

 
 
 
2.2.3 Omfördelning av investeringsmedel 
Omfördelning av medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt får ske av 
nämnd upp till 7 mnkr eller med en maximal driftpåverkan på 1 mnkr. Omfördelning av 
medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt får ske av KS över 7 mnkr eller 
med en driftpåverkan på mer än 1 mnkr. 
 
 
2.3 Genomförande 
 
2.3.1 Driftanslag hos nämnd  
I de fall en planerad och beslutad investering ej genomförs ska investeringens 
förändrade driftkostnader ge motsvarande plus- eller minusresultat för 
nämnden/styrelsen.  
 
2.4 Uppföljning  
Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie rapportering under året 
enligt anvisningar för uppföljning. Avvikelser från den ursprungliga 
kostnadsberäkningen ska analyseras löpande och kommenteras med förslag till 
åtgärdsplan för att lösa befarad negativ avvikelse 
 
Om avvikelser från beslut avseende måluppfyllelse, inriktning, omfattning, ekonomi, 
tidpunkter med mera  föreligger eller kan befaras, ska anmälan ske till den som 
beslutade om igångsättning av investeringen även vid andra tidpunkter än i samband 
med ordinarie uppföljningar.  
 
Slutredovisning till kommunstyrelsen ska ske av alla större projekt (beräknad  
investeringsutgift överstigande 7 mnkr eller driftkostnadsökning med mer än 1 mnkr) 
för vilka godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas har beviljats. 
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3 Leasing 
Avtal om hyra/leasing av tillgång kan innebära stora ekonomiska åtaganden.  
 
Samma krav på ekonomisk bedömning och beslut gäller vid leasing av tillgång som vid 
investering. Ekonomisk kalkyl för jämförelse mellan alternativen leasing och investering 
ska alltid upprättas. Leasingavtal ska undertecknas av firmatecknare eller utsedd 
delegat. 
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Bilaga 

Investeringsbedömning i Karlshamns kommun.
Flödesschema vid anskaffning

nej

ja nej

ja

nej

ja

Är gamla komponenten

helt avskriven?

ja nej bedömning

*Vidmakthållande av en tillgångs egenskaper ska inte ses som återställande till

ursprungligt skick. Detta syftar istället till att upprätthålla och avhjälpa fel så att 

anläggningstillgången ska vara i fortsatt driftdugligt skick.

Aktivera 

komponent i 

anläggnings-

registret

Utrangera gamla

och aktivera den nya i 

anläggningsregistret

Prestandahöjande

åtgärder som 

förlänger nyttjande-

period och/eller 

ökar kapaciteten på

befintlig komponent

Reparation, lagning

och löpande 

underhåll (vidmakthålla*

tillgångens egenskaper)

Utbyte av befintlig

men tidigare ej

särredovisad

komponent

Aktivera på befintlig

komponent

Utrangera bedömt

kvarvarande rest-

värde på gamla

(ej särredovisade)

komponenten och

aktivera den nya

Del i större 

anskaffning med 

naturligt samband

Anskaffningen 

utgör en

driftkostnad
Direkt kostnad

Helt ny komponent
Utbyte av tidigare

särredovisad

komponent

Övriga utgifter

Anskaffningskostnad

exkl moms över

1/2 basbelopp

Nyttjandeperiod över tre år

(den tid under vilken en 

tillgång förväntas bli 

utnyttjad för sitt ändamål)
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7 Anskaffningsvärde 9 
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Se även Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun. 
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Investeringsbedömning i Karlshamns kommun.
Flödesschema vid anskaffning

nej

ja nej

ja

nej

ja

Är gamla komponenten

helt avskriven?

ja nej bedömning

*Vidmakthållande av en tillgångs egenskaper ska inte ses som återställande till

ursprungligt skick. Detta syftar istället till att upprätthålla och avhjälpa fel så att 

anläggningstillgången ska vara i fortsatt driftdugligt skick.

Aktivera 

komponent i 

anläggnings-

registret

Utrangera gamla

och aktivera den nya i 

anläggningsregistret

Prestandahöjande

åtgärder som 

förlänger nyttjande-

period och/eller 

ökar kapaciteten på

befintlig komponent

Reparation, lagning

och löpande 

underhåll (vidmakthålla*

tillgångens egenskaper)

Utbyte av befintlig

men tidigare ej

särredovisad

komponent

Aktivera på befintlig

komponent

Utrangera bedömt

kvarvarande rest-

värde på gamla

(ej särredovisade)

komponenten och

aktivera den nya

Del i större 

anskaffning med 

naturligt samband

Anskaffningen 

utgör en

driftkostnad
Direkt kostnad

Helt ny komponent
Utbyte av tidigare

särredovisad

komponent

Övriga utgifter

Anskaffningskostnad

exkl moms över

1/2 basbelopp

Nyttjandeperiod över tre år

(den tid under vilken en 

tillgång förväntas bli 

utnyttjad för sitt ändamål)

-�117�-



 4 

1 Inledning 
Nedan följer en sammanställning och förtydligande av de regler, anvisningar och 
rekommendationer som berör främst anläggningstillgångarna, inventarier och 
fastigheter. Immateriella tillgångar berörs översiktligt medan övriga 
anläggningstillgångar såsom värdepapper, bostadsrätter och fordringar ej berörs 
eftersom de inte är föremål för avskrivningar. 
 
Ansvaret för att bedöma vad som skall redovisas som anläggningstillgång respektive 
driftskostnad har beslutsattestanten. Vid tveksamhet, kontakta alltid din ekonom.  
 
Underlaget är hämtat från ”Rådet för kommunal redovisning” och anpassat för 
Karlshamns kommun. Redan anskaffade anläggningstillgångar berörs inte av ändrade 
avskrivningstider. 
 
Samma krav på ekonomisk bedömning och beslut gäller vid leasing av tillgång som vid 
investering. 
 
Se även Policy för investeringar och leasing. 
 

2 Investeringsprocessen  
 

Strategi- och beredandeprocessen startar genom att det finns interna eller externa 
behov av exploatering och etablering som bör uppfyllas.  
 
Behoven behandlas via ett mötesforum där alla förvaltningar finns representerade.  
Forumet som, benämns strategi- och beredanderådet, behandlar de mer långsiktiga och 
strategiskt viktiga förfrågningarna och behoven. Forumet har till syfte att planera och 
estimera kring framtiden när det gäller samhällsutveckling till exempel tillgång på 
bostäder, omsorg, skola, fritid och industrimark. 
 
2.1 Behov  
Se Policy för investeringar och leasing. 
 
2.1.1 Investeringsplaner  
Fastighetsavdelningen ansvarar för investeringsbudgeteringen av ägda verksamhets-
lokaler hos kommunstyrelsen (KS) och har samtidigt en samordnande roll för nämnder 
och verksamheter beträffande verksamhetslokaler.  
 
Vid investering rörande fastigheter krävs ett aktivt samråd mellan fastighetsavdelning 
och respektive berörd förvaltning.  
 
Se även Policy för investeringar och leasing. 
 
2.1.2 Resultatpåverkan  
Se Policy för investeringar och leasing.  
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2.1.3 Utredning  
Det är angeläget för kommunen att beslutsunderlaget är så genomarbetat som  
möjligt, eftersom detta då leder till minskad risk för felinvesteringar. Ett 
väldokumenterat ärende och kommande beslut blir betydligt enklare att följa upp.  
I samband med utredningen ska möjligheten att erhålla EU-bidrag som hel- eller 
delfinansiering undersökas. 
 
Samtliga investeringar, oavsett om det är ny- eller reinvestering ska hanteras  
på samma sätt.  
 
Beslutsunderlaget för större investeringar (>7 mnkr brutto eller driftspåverkan över 1 
mnkr) ska innehålla följande delar:  
 

• Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning.  
• Kategori  

o Expansion/exploateringar,  
o Anpassning- och  
o Reinvesteringar samt  
o Profilera kommunen och därmed öka dess attraktionskraft.  

• Status (Idé-/behovsfas, förstudie genomförd etc.). 
• Prioritet (1, 2, 3 osv). 
• Motiv till investeringen samt koppling till måluppfyllelse och resultat mot KF och 

nämndernas mål.  
• Investeringsbelopp.  
• Bedömning av kalkylens noggrannhet och efter genomförande, kompletterad  

med efterkalkyl med tillhörande analys.  
• Årlig effekt avseende kostnader och intäkter.  
• Eventuella engångseffekter.  
• Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering.  
• Samplanering 

 
I ärendet bör alternativ till investeringen listas. Det är angeläget att såväl ob- 
jektiva som subjektiva kriterier listas. För stort fokus på ekonomi och kalkyler  
riskerar att göra utredningen ensidig, varför det är viktigt att alla områden tas  
med. Beakta tidigt i utredningen hänsyn till övriga verksamheter som kan beröras av  
investeringen så att suboptimering undviks. 
 
Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning  
till om verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad  
tidplan. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att möjlig tid  
finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet,  
omflyttningar, konflikt med andra projekt. Detta för att investeringsplanen i så stor 
utsträckning som möjligt skall spegla kommande investeringsutgifter.  
 
Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att ta  
tillvara erfarenheter inför framtida investeringar.  
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Större investeringsprojekt (beräknad investeringsutgift överstigande 7 mnkr brutto + 1 
mnkr) ska alltid åtföljas av en betalningsplan som ska bifogas kalkylen i samband med 
begäran om godkännandebeslut att entreprenadavtal få tecknas.  
 
2.2 Beslut  
Se Policy för investeringar och leasing.  
 
2.2.1 Igångsättningsbeslut 
Se Policy för investeringar och leasing.  
 

2.2.2 Tecknande av entreprenadavtal 
Se Policy för investeringar och leasing. 
 
2.2.3 Omfördelning av investeringsmedel 
Se Policy för investeringar och leasing.  
 
2.2.4 Stora investeringsprojekt delas upp i mindre delar i redovisningen i för- och 
efterkalkyl 
Investeringsutgifterna i större projekt över 7 mnkr ska vid budgetering och uppföljning 
fördelas på projektering, byggledning, kontroll, byggentreprenad, byggherrens reserv 
för eventuella tillkommande utgifter, avgifter och anslutningar. 
 
2.2.5 Ändrings- och tilläggsarbeten  
Beloppsgräns för när kommunens ombud i byggprojektet ska inhämta godkännande av 
ett ändrings- och tilläggsarbete av överordnad chef. 
  
2.3 Genomförande 
 
2.3.1 Driftanslag hos nämnd  
Se Policy för investeringar och leasing.  
 
2.4 Uppföljning  
Se Policy för investeringar och leasing. 
 

3 Leasing 
Avtal om hyra/leasing av tillgång kan innebära stora ekonomiska åtaganden. 
Omfattningen av åtagandet beror dels på den förhyrda tillgångens värde men även på 
hur lång tid objektet hyrs. Exempel på tillgångar som ofta leasas är bilar och datorer. 
 
Samma krav på ekonomisk bedömning och beslut gäller vid leasing av tillgång som vid 
investering. En helhetsbedömning ska göras av det totala ekonomiska åtagandet samt de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippat med ägande respektive leasing 
av tillgången.  
 
Bedömning av restvärde och möjlighet att köpa tillgången efter avslutat leasingavtal ska 
beaktas och bedömas utifrån verksamhetens behov. 
 
Ekonomisk kalkyl för jämförelse mellan alternativen leasing och investering ska alltid 
upprättas då verksamheterna överväger att leasa en tillgång. Bedömning görs av 
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verksamheten tillsammans med ekonomiavdelningen. Leasingavtal ska undertecknas av 
firmatecknare eller utsedd delegat. 

 

4 Anläggningstillgångar 
4.1 Materiella anläggningstillgångar 
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En 
investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under 
nyttjandetiden. 
 
Anläggningstillgång är en tillgång som  

 är avsedd för stadigvarande bruk 
 har en nyttjandeperiod överstigande tre år och 
 inte är av ringa värde 

 
Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad understigande ½ basbelopp 
exklusive moms. 
 
Inventarier som har ett samband bör räknas som en investering, till exempel inredning 
till en skolsal. Detsamma gäller om anskaffningen är ett led i en större investering. 
 
Hur anskaffningen finansieras, det vill säga om investeringsbudget finns eller ej, 
påverkar inte bedömningen. 
 
Rätt drifts- och investeringsredovisning (rättvisande redovisning) har betydelse för hur 
kommunens verksamhet förhåller sig till skatte- och taxeuttaget över tiden och för 
möjligheterna till jämförelser mellan kommuner. 
 

4.1.1 Mark, byggnader och markanläggningar 
Mark 
Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärde ska i princip inte skrivas av då mark 
förutsätts ha en obegränsad livslängd och bestående värde. Om fastigheten förvärvats 
genom inköp och består av både mark och byggnad rekommenderas att inköpsvärdet, 
inklusive lagfartskostnaden, fördelas på respektive del genom proportionering utifrån 
taxeringsvärdet.  
 
Byggnad 
Som byggnad betraktas uppförda konstruktioner med vissa krav på storlek och 
varaktighet såsom hus, broar, vattentorn, cisterner med mera. Mindre anläggningar för 
tillfälligt bruk såsom skjul och anordningar avsedda att förflyttas mellan olika platser är 
inte byggnader. 
 
Till byggnad hör en rad olika byggnadstillbehör såsom  
 fast inredning som avbalkningar, ledstänger med mera  
 ledningar för uppvärmning, belysning och luftväxling samt vatten, avlopp och 

liknande  
 sådant som är inmurat eller fast anbringat i väggar, tak och golv 
 sådant som avser stadigvarande bruk för byggnaden, dörrar, fönster, spisar sanitära 

anordningar med mera 
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När det gäller gränsdragningen mot inventarier utgörs byggnaden av byggnadsstommen 
med stomkompletteringar och installationer samt till byggnaden hänförlig utrustning 
som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner.  
 
Pågående anläggningsarbeten rekommenderas inte ingå i avskrivningsunderlaget förrän 
anläggningen färdigställts. Karlshamns kommun tillämpar av praktiska och hanterings-
mässiga skäl aktivering av pågående arbeten. Detta innebär att avskrivning och ränta 
belastar driftbudgeten året efter arbetena utförts.  
 
Markanläggningar 
Med markanläggningar avses på marken uppförda anordningar av permanent natur som 
 olika anläggningar till exempel vägar, gator, parkeringsplatser, idrottsplaner, parker, 

planteringar och dylikt 
 vatten och avloppsnät samt brunnar, källare och tunnlar i den mån de inte är att 

hänföra till byggnad vid eventuell fastighetstaxering 
 
Förbättringsutgift på annans mark eller byggnad 
Vid investering i annans fastighet av värdehöjande slag ska årligen avskrivning ske med 
belopp som medför jämn fördelning över nyttjandetiden. Avskrivningen bestäms med 
hänsyn till investeringens nyttjandeperiod och hyresförhållande. Allmänt gäller att 
avskrivningstiden inte får överskrida kontraktstiden. Är fastigheten avsedd att användas 
under kortare tid än tre år ska förbättringsutgifterna kostnadsföras direkt.  
 

Exploateringar 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och/ eller 
arbetsområden. Mark och exploateringsverksamhet redovisas i Karlshamns kommun 
som anläggningstillgång, 
 

4.1.2 Maskiner och inventarier 
Som inventarier redovisas anskaffning av inventarier och maskiner. I anskaffnings-
värdet ska inräknas alla utgifter, inklusive värdehöjande förbättringar, fram till den 
tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk.  
 
Inventarielista 
Inventarier som klassas som stöldbegärliga skall märkas och förtecknas. Som exempel 
kan nämnas datautrustning, konst och verktyg. Särskild inventering och förteckning 
över kommunens datorer administreras av IT-enheten.  
 

5 Immateriella tillgångar 
Med immateriella tillgångar avses en tillgång utan fysisk form exempelvis nyttjanderät-
ter och programvaror. Avgörande för aktivering är att de ger upphov till framtida 
ekonomiska fördelar exempelvis kostnadsbesparing. 
 

6 Reparation, lagning och löpande underhåll 
Reparation, lagning och löpande underhåll (vidmakthålla tillgångens egenskaper), det 
vill säga åtgärder som syftar till att upprätthålla och avhjälpa fel så att anläggningen ska 
vara i fortsatt driftdugligt skick.  
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Som investering räknas helt ny komponent, utbyte av tidigare särredovisad komponent, 
prestandahöjande åtgärder på befintlig komponent och utbyte av befintlig men tidigare 
inte särredovisad komponent.  
 

7 Anskaffningsvärde 

Anläggningstillgångar tas upp i bokföringen till värdet vid anskaffningstillfället. I 
anskaffningsvärdet skall ingå samtliga utgifter för förvärvet. Indirekta kostnader i form 
av administration och projektering bör också ingå i anskaffningsvärdet.  
 
Investeringar över 200 mnkr och som löper över en längre tid kan påföras ränta under 
byggtiden.  
 
Eventuella investeringsbidrag skall reducera anläggningstillgångarnas värden. 
 
Rekommendationen avseende intäkter för anslutningsavgifter och försäljning av 
exploateringsmark är att dessa skall bokföras som intäkt i resultaträkningen. 
Karlshamns kommun hanterar dessa som investeringsbidrag.  
 

8 Avskrivning 
På anläggningstillgång, som fortlöpande minskar i värde på grund av ålder, nyttjande 
med mera ska årligen linjär avskrivning ske med belopp som avspeglar hur tillgångens 
värde och/eller servicepotential succesivt förbrukas.  
 
Avskrivningar bör påbörjas vid den tidpunkt en investering tas i bruk. Av praktiska och 
hanteringsmässiga skäl påbörjar Karlshamns kommun avskrivningen året efter det att 
investeringsutgiften bokförts.  
 
8.1 Komponentavskrivning 
Om en anläggningstillgång består av betydande komponenter, med väsentligt olika 
nyttjandetider, ska tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa komponenter. De 
olika komponenterna ska redovisas och skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. 
 
En fastighet är ett exempel på en tillgång som kan delas in i olika komponenter med 
skillnader i förbrukning, trots att den förvärvats som en enhet. Indelning bör ske i 
exempelvis stomme, stammar, fasad, tak och liknande. 
 
Kravet på indelning i komponenter gäller inte bara fastigheter utan även andra 
tillgångar. 
 
Ställningstagande om komponentavskrivning beslutas av ekonomichefen. 
 

9 Avskrivningstider 
Nyttjandeperioden utgör grunden för bedömningen av avskrivningstidens längd. De 
angivna avskrivningstiderna avser maximitider. Avskrivningstiden ska anpassas till den 
aktuella anläggningens speciella förutsättningar, till exempel verksamhetens art, 
utnyttjande av tillgången, geografiska förutsättningar och ålder vid förvärvstillfället.  
9.1 Immateriella tillgångar 
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3-5 år 
 System/plattformsutveckling, programvara och systemlicenser. 
 
Kriterium för aktivering av utgifter för nyttjanderätter, licenser mm är att de ger upphov 
till framtida ekonomiska fördelar, d.v.s. att tillgången direkt eller indirekt bidrar till att 
skapa intäkter eller kostnadsbesparingar. 
 

9.2 Maskiner och inventarier 
 

9.2.1 Maskiner 
Arbetsmaskiner och större specialverktyg. 
 
10 - 20 år 
 Ismaskiner, plogar, ishyvlar 
 Dressingmaskiner, gödselspridare, markluftare, saltspridare 
 Maskinell utrustning, till exempel pumpar, fläktar, injektorer, traverser 
 Slamtorkningsutrustning 
 Elektriska motorer 
 Vissa maskiner för yttre arbeten, till exempel väghyvlar, planeringsmaskiner, vältar, 

traktorgrävmaskiner, hjullastare 
 Maskiner för storkök, till exempel köksmaskiner, spisar, frys- och kylskåp, 

varmluftsugnar 
 Maskinell utrustning, till exempel rörinredning, pumpar, större kompressorer, 

skrapor (VA) 
 
5 - 10 år 
 Åkgräsklippare 
 Transportabel utrustning som svetsningsutrustning, belysningsaggregat, 

länspumpar 
 Golvvårdsmaskiner, till exempel skurmaskiner med vattensugare, 

kombinationsmaskiner och dylikt 
 Vissa maskiner för verkstäder, till exempel svetsaggregat, elsvets, 

sprutmålningsaggregat, mindre kompressorer, komprimeringsmaskiner 
 Övriga anläggningsmaskiner 
 

9.2.2 Inventarier 
Annan icke fast utrustning än maskiner. 
 
Obegränsad livslängd (ingen avskrivning) 
 Konstnärlig utsmyckning, exempelvis tavlor och skulpturer 
5 - 20 år 
 Möbler och inredningsartiklar, till exempel stolar, bord, hyllor, diskar, kassa- och 

arkivskåp 
 Mätapparater och mätinstrument, till exempel elektrooptiska totalstationer, 

avvägningsinstrument, GPS-instrument och vattenmätare 
 VVS-utrustning 
 Distributionsmätare 

-�124�-



 11 

 El-utrustning 
 Annan utrustning, till exempel automatik-, doserings-, filter- och 

laboratorieutrustning (VA) 
 Utrustning till lekplatser, till exempel sandlådor, gungor och lekställningar 
 Anläggningar för trafiksignaler och belysning 
 
5 – 15 år 
 Maskiner och apparater för mångfaldigande 
 Skolmöbler, gymnastikredskap 
 Musikinstrument, böcker (större nyuppsättning) 
 Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap med mera 
 Övriga kontorsmaskiner och övrig kontorsutrustning 
 Inlärningsapparater, handikapphjälpmedel 
 Medicinska instrument, vårdutrustning 
 Dyrare verktyg och liknande handredskap, till exempel tryckluftsverktyg 
 Alarmeringsutrustning, till exempel larm  
 Sop- och latrinkärl 
 Parkeringsautomater 
 Övriga instrument för mätning och sotning, stöldskydd, mattor, gardiner, böcker med 

mera 
 
3 år  
 Persondatorer, IT-inventarier och serverutrustning,  
 
 

9.2.3 Bilar och andra transportmedel 
Här ingår motordrivna fordon. 
 
10 - 15 år 
 Traktorer och truckar 
 Större lastbilar och släpfordon, sopmaskin, spolbil och sophämtningsbil 
 
5 - 10 år 
 Minibussar 
 Sopfordon av påhängstyp 
 Bilar, till exempel person, skåp- och mindre lastbilar 
 Övriga transportmedel som släpvagnar- och kärror, cyklar 
 
 
 

9.3 Fastigheter 
 

9.3.1 Byggnader  
Med byggnad avses hus och likartade konstruktioner såsom broar, vattentorn med 
mera, det vill säga uppförd konstruktion med vissa krav på storlek och konstruktion. 
Komponentavskrivning ska tillämpas.  
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9.3.2 Förbättringsutgift på annans fastighet 
Se kapitel 4.1.1.  
 
9.3.3 Mark 
Obegränsad livslängd (ingen avskrivning) 
 Obebyggd mark 
 Naturreservat, kulturreservat och därpå uppförda byggnader som är K-märkta eller 

motsvarande 
 Annan mark, till exempel tomträttsmark, skogsmark 
 Exploateringsmark. Vad gäller exploaterad mark som inte kan avyttras (på grund av 

läge, efterfrågan eller liknande), ska bedömning göras huruvida eventuella 
markanläggningar bör avskrivas helt eller delvis.  

 
9.3.4 Markanläggningar 
Komponentavskrivning 
 Vatten- och avloppsledningar 
 Gator, vägar, broar, trafikleder, planer, lek- och parkanläggningar, naturparker 
 Offentliga belysningsanläggningar för gator, vägar och allmänna platser, till exempel 

nät, jordkabel och friledning, stolpar, armaturer, trafikmärkesbelysning 
 Kajer och bryggor av betong, sten och dylikt 
 Industrispår, parkeringsplatser, idrottsplaner, motionsspår, planteringar, 

inhägnader med mera 
 Brunnar, upplagsplatser 
 Kajer och bryggor av trä eller annat mindre varaktigt material 
 Belysning av motionsspår, trafikmärken och liknande 
 Bad- och båtplatsutrustning, exempelvis flytbryggor och dylikt 

 

10 Avyttring av anläggningstillgång 
Vid alla avyttringar gäller affärsmässighet, det vill säga bästa möjliga ekonomiska er-
sättning ska eftersträvas. Avyttringen ska dokumenteras. 
 
Avyttrad, kasserad eller utrangerad anläggningstillgång skall rapporteras till 
ekonomikontoret för justering i anläggningsregistret. 
 

10.1 Lös egendom 
Försäljning av lös egendom. Se kommunstyrelsens delegationsordning. 
Eventuell reavinst tillförs finansen i kommunen om objektet finns redovisat i 

anläggningsreskontran. 

 

10.2 Fast egendom 
Försäljning av fast egendom. Se kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

11 Nedskrivning 
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det 
engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och 
kraftiga värdeminskningar. En nedskrivning ska belasta resultatet som en rörelse-
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främmande post om den är av väsentlig storlek. I annat fall redovisas den bland 
avskrivningar. Kommunstyrelsen beslutar om nedskrivning. 
 
Vid oförutsedda och kraftiga värdeminskningar ska nedskrivningar ske med belopp som 
anses erforderliga enligt god redovisningssed.  
 

 
12 Uppskrivning 
Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde, som 
väsentligt överstiger bokfört värde, får skrivas upp till högst detta värde om det står i 
överensstämmelse med god redovisningssed. Beloppet får inte tas upp i resultat-
räkningen utan förs direkt mot eget kapital i balansräkningen. I samband med 
uppskrivningen skall det i not lämnas upplysning om storleken på det uppskrivna 
beloppet. Uppskrivningar förekommer mycket sällan. Beslut om uppskrivning av 
finansiell tillgång fattas av kommunstyrelsen. 
 

13 Internränta 
Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden. För VA-
verksamheten tillämpas föregående års genomsnittliga inlåningsränta per 31/12. 
 
Internräntan utgörs av den av SKL årligen angivna rekommenderade internräntan för 
varje enskilt år. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy för representation och gåvor 
 
att policyn ska omfatta kommunens helägda bolag 
 
att Policy för representation och gåvor gäller från dagen när detta beslut vinner laga kraft 
och vid samma tidpunkt upphör Representationspolicy (antagen 2009-02-02) och Regler 
för utdelning av hedersgåva (antagna 1985-06-30) att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Policy för representation och gåvor har 2016-10-21 tagits fram. Förslaget är 
anpassat till Skatteverket regler och ersätter Representationspolicy och Regler för 
utdelning av hedersgåva, som på detta sätt slås samman till en policy.  
 
Beslutsunderlag 
 
Policy för representation och gåvor 
7.17 Regler för utdelning av hedersgåvor 
7.18 Representationspolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga bolag 
Samtliga förvaltningar 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy för representation och gåvor 
 
att policyn ska omfatta kommunens helägda bolag 
 
att Policy för representation och gåvor gäller från dagen när detta beslut vinner laga kraft 
och vid samma tidpunkt upphör Representationspolicy (antagen 2009-02-02) och Regler 
för utdelning av hedersgåva (antagna 1985-06-30) att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Policy för representation och gåvor har 2016-10-21 tagits fram. Förslaget är 
anpassat till Skatteverket regler och ersätter Representationspolicy och Regler för 
utdelning av hedersgåva, som på detta sätt slås samman till en policy.  
 
Beslutsunderlag 
 
Policy för representation och gåvor 
7.17 Regler för utdelning av hedersgåvor 
7.18 Representationspolicy 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga bolag 
Samtliga förvaltningar 
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kommun 2016-10-24 Dnr: 2016/3715 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 246 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 261 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 14 

 
 

Policy för representation och gåvor 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy för representation och gåvor 
 
att Policy för representation och gåvor gäller från dagen när detta beslut vinner laga kraft 
och vid samma tidpunkt upphör Representationspolicy (antagen 2009-02-02) och Regler 
för utdelning av hedersgåva (antagna 1985-06-30) att gälla. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Policy för representation och gåvor har 2016-10-21 tagits fram. Förslaget är 
anpassat till Skatteverket regler och ersätter Representationspolicy och Regler för 
utdelning av hedersgåva, som på detta sätt slås samman till en policy.  
 
Beslutsunderlag 
 
Policy för representation och gåvor 
7.17 Regler för utdelning av hedersgåvor 
7.18 Representationspolicy 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga bolag 
Samtliga förvaltningar 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Ann Åstrand 
Administrativ chef Kommunjurist 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KF § ??, 2014-??-??.  

Upphävda beslut: Representationspolicy KF § 5, 2009-02-02, Regler för utdelning av hedersgåva KF § 98, 1985-06-30 

och § 143 2011-11-07.  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Regler för representation och gåvor 

   FÖRSLAG 2016-10-21 

 

 

Policy för representation och gåvor 
A  Representation 

Representation innebär att kommunen är värd för måltid eller dylikt. Representationen kan vara 

extern eller intern. Den externa representationen är en viktig del i Karlshamns kommuns relationer med 

andra kommuner, samarbetspartner, företag, vänorter med flera. Den externa representationen är motiverad 

när den är till nytta för kommunen direkt eller indirekt. Det är även en fråga om artighet och anpassning till 

sedvanligt umgängessätt. Kommunens representation ska vara uttryck för gott värdskap och alltid präglas av 

måttfullhet och gott omdöme. Intern representation riktar sig inåt mot kommunens anställda och har främst 

karaktär av personalfrämjande åtgärder. 

Vid representation företräds kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller bolag av ordföran-

den eller av den som ordföranden lämnat detta uppdrag till. 

Förvaltningschef har rätt att representera när kostnaderna uppgår till lägre belopp, vid studiebesök, 

myndighetsbesök, förhandlingar och dylikt. Vid sådan representation av större omfattning beslutar 

ansvarig nämnd. Kostnaderna för representationen betalas av den nämnd/styrelse/bolag/förvaltning 

som är värd.  

Representation i samband med pågående upphandling eller i samband med myndighetsutövning får 

inte förekomma och samtidigt erinras om risken för mutor och korruption genom att låta sig bli bju-

den i motsvarande situationer. (Se även Policy mot mutor och andra oegentligheter) 

Reglerna för representation utgår från vad som enligt skattelagstiftningen utgör en avdragsgill kost-

nad i näringsverksamhet. För närvarande gäller följande beloppsramar för varje representationstill-

fälle. Avdrag för moms utöver dessa belopp medges inte utan blir en kostnad för kommunen. 

Lunch eller motsvarande  90 kronor/person 

Lunch utomlands   112,50 kronor/person 

Middag eller supé   320 kronor/person 

Andra måltidsutgifter     60 kronor/person 

Kringkostnader   180 kronor/person  
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Vid flerdagsbesök är varje dag ett nytt representationstillfälle. Beloppsramen avser kostnad exklu-

sive moms. Om kostnaderna för representationen beräknas till ett högre belopp än det fastställda ska 

anhållan om överskridande göras hos kommunstyrelsen. Kringkostnader avser exempelvis kostna-

der för gemensam transport eller underhållning vid en måltid. 

Restriktivitet ska iakttas vid servering av alkoholhaltiga drycker. Vin och öl får serveras i samband 

med måltid. För övriga alkoholdrycker gäller högsta restriktivitet men möjlighet till undantag i spe-

ciella fall. Vid intern representation är endast alkoholfria drycker tillåtna som måltidsdryck. Arbets-

givaren kan dock i samband med middagsmåltid vid personalfest, inklusive julbord, tillåta att det 

serveras alkohol, som bekostas av arbetstagaren själv. Vid middag i samband med utdelning av 

minnesgåvor kan kommunen servera och bekosta vin och öl. 

Representationen ska redovisas med datum, verifikation för kostnaden med påskrift om anledning 

till representationen med namn på personer, företag, organisation eller myndighet som deltagit, an-

tal deltagare samt namn på värden. 

B Uppvaktningar och gåvor 

Gåvor till förtroendevalda och arbetstagare betraktas inte som representation utan som en skatte-

pliktig löneförmån eller en skattefri jul-, minnes- eller jubileumsgåva. En gåva är skattefri så länge 

gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger av Skatteverket fastställda be-

loppsgränser. Om värdet överstiger gränsbeloppet är gåvan skattepliktig från första kronan. Skatte-

friheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel 

som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. 

Julgåva 

Julgåvor är bara skattefria om de är av mindre värde och ges till alla arbetstagare. 

Minnesgåva 

Minnesgåvor är gåvor av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda (minst 6 år) i samband 

med att den förtroendevalde/anställde fyller 50 år, längre tids anställning (hedersgåva) eller när an-

ställningen upphör. En minnesgåva är skattefri om värdet håller sig inom den fastställda belopps-

gränsen, om den lämnas till varaktigt anställd och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställ-

ningen upphör. Övriga gåvor, utöver julgåvor, jämställs med ersättning för utfört arbete och en så-

dan gåva är skattepliktig för den anställde. 

Hedersgåva överlämnas till förtroendevald, som under minst 15 år varit ordförande eller minst 18 år 

varit ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunal nämnd (behöver inte vara 

sammanhängande). Hedersgåva överlämnas till arbetstagare, som varit anställd under minst 25 år 

eller i särskilt fall prövas likvärdig.  

Hedersgåva till förtroendevald överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande. Hedersgåva till ar-

betstagare överlämnas av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med arbetstagarens för-

valtningschef. Hedersgåvorna utgörs av diplom för långvarig och gagnerik verksamhet åt kommu-

nen samt en gåva enligt något av följande alternativ: 

 

 Dam- eller herrur i guld 

 Kristallskål med schatull 
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 Konstverk/konsthantverk    13,5 % av prisbasbeloppet  

 Dam- eller herrcykel + hjälm   13,5 % av prisbasbeloppet 

 Presentkort, som inte kan bytas mot pengar  13,5 % av prisbasbeloppet 

För övriga minnesgåvor gäller följande beloppsgränser:  

Uppvaktning på 50-årsdagen, anställd minst 6 år 3 % av prisbasbeloppet 

Pensionsavtackning, anställd mer än 20 år  13,5 % av prisbasbeloppet  

Pensionsavtackning, anställd 10-20 år  10 % av prisbasbeloppet  

Pensionsavtackning, anställd 6-10 år  7 % av prisbasbeloppet  

Avtackning, anställd minst 6 år   7 % av prisbasbeloppet  

Bortgång    5 % av prisbasbeloppet  

Kostnaden för gåvor baseras på det av regeringen årligen fastställda förhöjda prisbasbeloppet. Be-

loppet avrundas till närmast hela hundratal kronor och avser kostnaden inklusive moms. 

Minnesgåva, med undantag av hedersgåva, överlämnas till förtroendevald av respektive styrelse el-

ler nämnd. Ordföranden och förvaltningsledningen uppvaktar. Kommunfullmäktigeledamöter som 

inte har andra uppdrag och nämndsordförande uppvaktas av kommunfullmäktiges ordförande. 

Minnesgåva, med undantag av hedersgåva, överlämnas till anställd av respektive förvaltnings-

ledning. Förvaltningschef uppvaktas av kommundirektören och kommundirektören av kommun-

styrelsens ordförande.  

Har den förtroendevalde eller arbetstagaren undanbett sig uppvaktning ska detta respekteras. 

Vid förtroendevaldas eller arbetstagares bortgång representeras kommunen av berörd styrelse eller 

nämnd och förvaltning. Förvaltningen ombesörjer krans, blomma eller insättning på anbefallt in-

samlingskonto till motsvarande belopp. 

Uppvaktning av föreningar och organisationer vid jubileer, kongresser och dylikt ombesörjs av 

kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande eller annan berörd styrelse- eller nämnd-

ordförande efter samråd dem emellan. 

______ 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KF § 98, 1985-06-30 

Reviderad: KS § 159, 2005 

Reviderad: KF § 143, 2011-11-07 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Regler för utdelning av hedersgåva 

Regler för utdelning av hedersgåva 

Karlshamns kommuns hedersgåva överlämnas till: 

 

1. Kommunalt förtroendevald, som under en tid av minst 15 kalenderår haft förtroendeuppdrag som 

ordförande eller minst 18 kalenderår som ledamot. Tiden behöver ej vara sammanhängande. 

 

Som kommunalt förtroendeuppdrag räknas i detta sammanhang ordförande eller ledamot i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller någon av kommunens nämnder och helägda bolag samt 

revisorer (uppdrag som ersättare eller uppdrag i ”statliga” nämnder, delägda kommunala bolag, 

kommunalförbund och ej heller donationsstyrelser eller andra organ med ringa verksamhet utgör 

inte grund för beräkning av tid för åtnjutande av hedersgåva). 

 

2. Arbetstagare hos kommunen, som varit anställd under minst 25 år och under huvuddelen av denna 

tid omfattats av kommunens eller statens pensionsreglemente, eller för särskilt fall haft fortlöpande 

sysselsättning. Tiden behöver ej vara sammanhängande. 

 

3. Hedersgåvan utgörs av diplom för långvarig och gagnerik verksamhet åt kommunen samt gåva 

enligt punkt 4 nedan. Den överlämnas vid en särskild sammankomst i december månad. 

 

4. Anställda och förtroendevalda i Karlshamns kommun som erhåller hedersgåva enligt dessa regler, 

kan välja mellan följande alternativ: 

 

 Herrur i guld med skinnarmband 

 Damur i guld med skinnarmband + länk/smycke för högst 1 500 kronor inkl moms 

 Ur/smycke för högst 6 000 kronor inkl moms 

 Kristallskål och kristallvas 

 Kristallskål och schatull 

 Cykel och cykelhjälm för högst 6 000 kronor inkl moms 

 Konstverk eller konsthantverk från en i Karlshamn boende och verkande 

konstnär/konsthantverkare som är ansluten till Konstnärernas Riksorganisation (KRO), 

Sveriges konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) eller Svenska tecknare, för högst 6 000 

kronor inkl moms. 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2009-03-01 

Beslut: KF § 5, 2009-02-02.  

Upphävda beslut: KF § 32, 1988, KF § 30, 1995, KF § 109, 2005. 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Representationspolicy 

 

 

Representationspolicy 
A  Representation 

Representation är en viktig del i Karlshamns kommuns relationer med andra kommuner, samarbets-

partner, företag, vänorter med flera. Representationen är motiverad när den är till nytta för kommu-

nen direkt eller indirekt. Det är även en fråga om artighet och anpassning till sedvanligt umgänges-

sätt.  

Restriktivitet ska iakttas vid servering av alkoholhaltiga drycker. 

Representation innebär att kommunen är värd för måltid eller dylikt. 

Vid representation företräds kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller bolag av ordföran-

den eller av den som ordföranden lämnat detta uppdrag. 

Förvaltningschef har rätt att representera när kostnaderna uppgår till lägre belopp, vid studiebesök, 

myndighetsbesök, förhandlingar och dylikt. Vid sådan representation av större omfattning beslutar 

ansvarig nämnd. Kostnaderna för representationen betalas av den nämnd/styrelse/bolag/förvaltning 

som är värd. 

Följande beloppsram gäller för varje representationstillfälle 

Lunch eller motsvarande  90 kronor/person 

Lunch utomlands   112,50 kronor/person 

Middag eller supé   320 kronor/person 

Andra måltidsutgifter     60 kronor/person 

Kringkostnader   180 kronor/person  

Vid flerdagsbesök är varje dag ett nytt representationstillfälle. Beloppsramen avser kostnad exklu-

sive moms. Om kostnaderna för representationen beräknas till ett högre belopp än det fastställda ska 

anhållan om överskridande göras hos kommunstyrelsen. Kringkostnader avser exempelvis kostna-

der för gemensam transport eller underhållning vid en måltid. 

 I skattelagstiftningen finns allmänt hållna bestämmelser om avdragsrätt för representationskostna-

der. Dessa regler kompletteras av allmänna råd. Avdragsramen för lunch, middag eller supé är 90 
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kronor/person, för andra måltider 60 kronor/person och för kringkostnader 180 kronor/person. Av-

drag för moms utöver dessa belopp medges inte utan blir en kostnad för kommunen. 

Representationen ska redovisas med datum, verifikation för kostnaden med påskrift om anledning 

till representationen med namn på personer, företag, organisation eller myndighet som deltagit, an-

tal deltagare samt namn på värden. 

B Uppvaktningar och gåvor 

Förtroendevalda uppvaktas med lämplig gåva av respektive styrelse eller nämnd på 50-årsdagen. 

Ordföranden och förvaltningsledningen uppvaktar. Kommunfullmäktigeledamöter som inte har 

andra uppdrag och nämndsordförande uppvaktas av kommunfullmäktiges ordförande. 

Arbetstagare med tillsvidareanställning uppvaktas på 50-årsdagen med lämplig gåva. Uppvakt-

ningen ombesörjs av respektive förvaltningsledning. Förvaltningschef uppvaktas av kommundirek-

tören och kommundirektören av kommunstyrelsens ordförande. På motsvarande sätt, efter samråd 

med personalenheten, uppvaktas arbetstagare som slutar sin anställning. 

Vid förtroendevaldas eller arbetstagares bortgång representeras kommunen av berörd styrelse eller 

nämnd och förvaltning. Förvaltningen ombesörjer blomma med band i kommunens färger grönt, 

gult och rött med text. 

Uppvaktning av föreningar och organisationer vid jubileer, kongresser och dylikt ombesörjs av 

kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande eller annan berörd styrelse- eller nämnd-

ordförande efter samråd dem emellan. 

Kostnaden för uppvaktning baseras på det av regeringen årligen fastställda förhöjda prisbasbelop-

pet. Kostnaden för uppvaktning vid 50-årsdagar och när arbetstagare slutar sin anställning utgör 2 

% och kostnaden för begravningsblomma utgör 3 % av det förhöjda prisbasbeloppet. Beloppet av-

rundas till närmast hela krontal och avser kostnaden exklusive mervärdesskatt. 

______ 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till policy för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 
 
Sammanfattning 
 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har prövats i flera kommuner i Sverige och betraktas 
i många fall som en bra modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Den 
beskrivs ibland som ett mellanled mellan upphandling och bidrag där IOP är en 
överenskommelse med avtal mellan en eller flera organisationer inom den idéburna 
sektorn och den offentliga. Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas 
när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.  
 
Förvaltningen har därför utarbetat ett förslag på policy för (IOP). Policyn ska utgöra stöd 
för hur kommunen och dess nämnder ska agera vid förfrågningar om partnerskap från den 
idéburna sektorn.   
 
Intresseorganisationen FORUM, som är en intresseorganisation för den idéburna 
organiseringen, har samlat information om IOP och bland annat listat aktuella partnerskap 
(http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap). 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy för Idéburna offentliga partnerskap - IOP 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till policy för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 
 
Sammanfattning 
 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har prövats i flera kommuner i Sverige och betraktas 
i många fall som en bra modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Den 
beskrivs ibland som ett mellanled mellan upphandling och bidrag där IOP är en 
överenskommelse med avtal mellan en eller flera organisationer inom den idéburna 
sektorn och den offentliga. Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas 
när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.  
 
Förvaltningen har därför utarbetat ett förslag på policy för (IOP). Policyn ska utgöra stöd 
för hur kommunen och dess nämnder ska agera vid förfrågningar om partnerskap från den 
idéburna sektorn.   
 
Intresseorganisationen FORUM, som är en intresseorganisation för den idéburna 
organiseringen, har samlat information om IOP och bland annat listat aktuella partnerskap 
(http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap). 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy för Idéburna offentliga partnerskap - IOP 

 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
Kommunens bolag 
Kommundirektören 
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kommun 2016-11-29 Dnr: 2016/4256 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙ ∙Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-06 268 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 275 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 15 

 
 

Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Karlshamns kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till policy för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 
 
Sammanfattning 
 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har prövats i flera kommuner i Sverige och betraktas 
i många fall som en bra modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Den 
beskrivs ibland som ett mellanled mellan upphandling och bidrag där IOP är en 
överenskommelse med avtal mellan en eller flera organisationer inom den idéburna 
sektorn och den offentliga. Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas 
när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.  
 
Förvaltningen har därför utarbetat ett förslag på policy för (IOP). Policyn ska utgöra stöd 
för hur kommunen och dess nämnder ska agera vid förfrågningar om partnerskap från den 
idéburna sektorn.   
 
Intresseorganisationen FORUM, som är en intresseorganisation för den idéburna 
organiseringen, har samlat information om IOP och bland annat listat aktuella partnerskap 
(http://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap). 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy för Idéburna offentliga partnerskap - IOP 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
Kommunens bolag 
Kommundirektören 
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Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Karlshamns kommun 

 

Bakgrund 

 
Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är en avtalsform mellan en eller flera organisationer 
inom social ekonomi och en eller flera offentliga aktörer. Det är en modell av finansiering 
som bygger på samverkan och partnerskap och som kan användas när varken traditionellt 
föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.  
 
När används IOP 
 
IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet som ägs av den idéburna organisationen, 
men som den offentliga sektorn vill medverka i och samarbeta runt. I avtalet bestäms vad 
partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla, 
hur tvistefrågor löses mm. 
 
Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en förening men det behöver inte 
vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att arbeta i partnerskap runt en specifik 
verksamhet och att de juridiska förutsättningarna finns för att använda IOP. Varje IOP måste 
kontrolleras mot kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och statsstödsreglerna.  
 

 Det måste vara ett område som är kompetensenligt enligt Kommunallagen.  

 Det får inte finnas en ekonomisk marknad med konkurrens som störs av att ett IOP-

avtal inrättas.  

 Det ekonomiska stöd som kommunen bidrar med ska inte kunna anses som ett 

otillåtet statsstöd.  

IOP avtal - förutsättningar 
 

 Verksamheten sker företrädesvis på initiativ av den idéburna organisationen.   

 Verksamheten bedöms bidra till en lokal utveckling och delaktighet i samhället.   

 Verksamheten ska bidra till mervärde för kommuninvånarna. 

 Kommunen värnar den idéburna organisationens självständighet och detaljstyr inte 
verksamheten men IOP-avtalet skapar förutsättningar för samverkan i ett ömsesidigt 
utbyte till gagn för medborgarna.   

 Parterna bidrar i någon form till att utveckla verksamheten, exempelvis genom 
finansiella resurser, lokaler eller ideellt arbete.   

 IOP-avtalet ska inte ses inte som en del av kommunens organisations-, projekt- eller 
verksamhetsbidrag till den idéburna organisationen.  

 
Idéburna organisationer som kan ingå partnerskap med kommunen 
 

• Organisationen ska ha en lokal anknytning och vända sig till invånarna i kommunen. 
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• Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, samt ta 
ställning för demokratin, kulturell mångfald och samhällsnyttan.   

• Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla som delar 
organisationens syfte.    

• Organisationens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer eller 
gällande lagstiftning.   

• All verksamhet ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet som 
kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.   

• Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder.   

• Organisationen ska inte ha skatteskulder. 
   
IOP-avtal – upprättande 
 
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter:   
 

 Bakgrundsförutsättningar för avtalet  

 Partnerskapets syfte och mål   

 Värdegrund för partnerskapet, d.v.s. gemensamma förhållningssätt för partnerskapet   

 Partnerskapets preciserade uppdrag och målgrupp   

 Beskrivning av de/n idéburna organisationens/ernas och kommunens respektive 
åtaganden  

 Kunskapsinhämtning och kunskapsöverföring 

 Samverkansformer, exempelvis gemensamma möten och uppföljningar   

 Former för dokumentation och redovisning till ansvarig nämnd/styrelse. Utvärdering 
och uppföljning, exempelvis inlämning av verksamhetsplan, avrapporteringar och 
uppföljningsbesök   

 Avtalslängd 

 Ekonomi - beskrivning av vilka ekonomiska ramar som reglerar partnerskapet i form 
av finansiering, tillgång till andra resurser och frivilligt arbete . Bidragsersättning och 
rutiner för utbetalning och redovisning 

 Omförhandling, hävningsrätt och tvist 

 Underskrift 
 

Möjligheterna till att teckna avtal om IOP ska ställas i relation till de utrymmen som gällande 
lagstiftning ger. Det är framför allt kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och 
Lissabonfördraget som anger möjligheterna. Om överenskommelsen om IOP med 
tillhörande avtal avser verksamhet på initiativ av föreningen, inte står i konkurrens med 
kommunallag eller lagen om offentlig upphandling, om ersättningen är av mindre omfattning 
(max 500 000 euro på 3 år), om verksamheteten är av icke-ekonomisk karaktär och det inte 
finns någon risk för snedvridning av konkurrensen kan överenskommelse om IOP med 
tillhörande avtal upprättas mellan den idéburna föreningen och kommunen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

 
att justera reglementena för kommunstyrelsen, socialnämnden, om-
sorgsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden i 
enlighet med upprättade förslag 

 
att justeringarna i reglementena gäller så snart beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-14, § 148, bland annat att 
den nuvarande omsorgsförvaltningen ska delas i två nya förvaltningar. Om-
sorgsförvaltningen med omsorgsnämnden som ansvarig nämnd och förvalt-
ningen för social utveckling med socialnämnden som ansvarig nämnd. Dessu-
tom fick kommundirektören i uppdrag att föreslå erforderliga förändringar i 
reglementen och andra styrdokument. 
 
Förslag till justeringar av reglementena för kommunstyrelsen, omsorgs-
nämnden, socialnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden har tagits 
fram och de är daterade 2016-10-21 respektive 2016-11-08.  

 
Omsorgsnämndens och socialnämndens reglementen har justerats i huvudsak i enlighet 
med den fördelning, som finns beskriven i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. Dock 
har skrivningarna och texten i övrigt anpassats till gällande lagstiftning och aktuell 
terminologi. Nämndernas ansvarsområden beskrivs på en enhetlig nivå och därför har inte 
alla detaljer i beslutet tagits med i reglementet.  

 
Arbetsmarknad och sysselsättning förs över från kommunstyrelsen till social-
nämnden. 

 
Mot bakgrund av konsumentverksamhetens naturliga placering i ser-
vicecentret föreslås konsumentverksamheten flyttas från kulturnämnden till 
kommunstyrelsen. 

 
Kommunernas skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuld-
satta personer kvarstår. Dock flyttas denna skyldighet från skuldsaneringsla-
gen till socialtjänstlagen (SOL 5 kap 12 § 1 st). Bakgrunden till förändringen är 
att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) endast bedriver tillsyn av social-
tjänstlagen. Med den nya lagen utökas IVO:s möjligheter att utöva tillsyn över 
en kommuns budget- och skuldrådgivning, även om kommunen hanterar råd-
givningsverksamheten utanför socialtjänstens område. Flytten innebär inte 
någon inskränkning av kommunens möjlighet att organisera sin verksamhet. I 
stället tydliggör det att budget- och skuldrådgivning utgör socialtjänst, oavsett 
i vilken del av den kommunala verksamheten som tjänsten erbjuds. Budget- 
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och skuldrådgivning innesluts därför i förslaget till justering av 
socialnämndens reglemente.  
 
Tekniska nämnden hyr in lokaler genom samordnad lokalförsörjning och såväl 
socialnämnden som omsorgsnämnden ges befogenhet att hyra in bostäder för 
sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-14, § 148 
 Förslag till revideringar av reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden, 

omsorgsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden. 
 
Bilagor 
 
1 2.1 Reglemente för kommunstyrelsen 2016-10-21 
2 2.5 Reglemente för kulturnämnden 2016-10-21 
3 2 10 Reglemente för omsorgsnämnden 161108 
4 2 11 Reglemente för socialnämnden 161108 
5 2.9 Reglemente för tekniska nämnden 2016-11-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, kulturnämnden och tekniska 
nämnden 
Författningssamlingen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar 
 

att konsument- och energirådgivningen överförs från utbildningsförvaltningen 
till kommunledningsförvaltningen 
 
att budget- och skuldrådgivningen till allmänheten överförs från 
utbildningsförvaltningen till förvaltningen för social utveckling. 

 
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

 
att justera reglementena för kommunstyrelsen, socialnämnden, om-
sorgsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden i 
enlighet med upprättade förslag 

 
att justeringarna i reglementena gäller så snart beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-14, § 148, bland annat att 
den nuvarande omsorgsförvaltningen ska delas i två nya förvaltningar. Om-
sorgsförvaltningen med omsorgsnämnden som ansvarig nämnd och förvalt-
ningen för social utveckling med socialnämnden som ansvarig nämnd. Dessu-
tom fick kommundirektören i uppdrag att föreslå erforderliga förändringar i 
reglementen och andra styrdokument. 
 
Förslag till justeringar av reglementena för kommunstyrelsen, omsorgs-
nämnden, socialnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden har tagits 
fram och de är daterade 2016-10-21 respektive 2016-11-08.  

 
Omsorgsnämndens och socialnämndens reglementen har justerats i huvudsak 
i enlighet med den fördelning, som finns beskriven i kommunstyrelsens ar-
betsutskotts beslut. Dock har skrivningarna och texten i övrigt anpassats till 
gällande lagstiftning och aktuell terminologi. Nämndernas ansvarsområden 
beskrivs på en enhetlig nivå och därför har inte alla detaljer i beslutet tagits 
med i reglementet.  

 
Arbetsmarknad och sysselsättning förs över från kommunstyrelsen till social-
nämnden. 

 
Mot bakgrund av konsumentverksamhetens naturliga placering i ser-
vicecentret föreslås konsumentverksamheten flyttas från kulturnämnden till 
kommunstyrelsen. 

 
Kommunernas skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuld-
satta personer kvarstår. Dock flyttas denna skyldighet från skuldsaneringsla-
gen till socialtjänstlagen (SOL 5 kap 12 § 1 st). Bakgrunden till förändringen är 
att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) endast bedriver tillsyn av social-
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tjänstlagen. Med den nya lagen utökas IVO:s möjligheter att utöva tillsyn över 
en kommuns budget- och skuldrådgivning, även om kommunen hanterar råd-
givningsverksamheten utanför socialtjänstens område. Flytten innebär inte 
någon inskränkning av kommunens möjlighet att organisera sin verksamhet. I 
stället tydliggör det att budget- och skuldrådgivning utgör socialtjänst, oavsett 
i vilken del av den kommunala verksamheten som tjänsten erbjuds. Budget- 
och skuldrådgivning innesluts därför i förslaget till justering av 
socialnämndens reglemente.  
 
Tekniska nämnden hyr in lokaler genom samordnad lokalförsörjning och såväl 
socialnämnden som omsorgsnämnden ges befogenhet att hyra in bostäder för 
sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-14, § 148 
 Förslag till revideringar av reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden, 

omsorgsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden. 
 
Bilagor 
 
1 2.1 Reglemente för kommunstyrelsen 2016-10-21 
2 2.5 Reglemente för kulturnämnden 2016-10-21 
3 2 10 Reglemente för omsorgsnämnden 161108 
4 2 11 Reglemente för socialnämnden 161108 
5 2.9 Reglemente för tekniska nämnden 2016-11-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, kulturnämnden och tekniska 
nämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-11-15 Dnr: 2016/2015 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 244 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 259 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 16 
 
 
Ändrad förvaltningsorganisation - justerade reglementen 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar 

 
att konsument- och energirådgivningen överförs från utbildningsförvaltningen 
till kommunledningsförvaltningen 
 
att budget- och skuldrådgivningen mot allmänheten överförs från 
utbildningsförvaltningen till förvaltningen för social utveckling. 

 
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

 
att justera reglementena för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, 
fritidsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden och kulturnämnden i 
enlighet med upprättade förslag 

 
att justeringarna i reglementena gäller så snart beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-14, § 148, bland annat att 
den nuvarande omsorgsförvaltningen ska delas i två nya förvaltningar. Om-
sorgsförvaltningen med omsorgsnämnden som ansvarig nämnd och förvalt-
ningen för social utveckling med socialnämnden som ansvarig nämnd. Dessu-
tom fick kommundirektören i uppdrag att föreslå erforderliga förändringar i 
reglementen och andra styrdokument. 

 
Förslag till justeringar av reglementena för kommunstyrelsen, omsorgs-
nämnden, socialnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden har tagits 
fram och de är daterade 2016-10-21 respektive 2016-11-08.  

 
Omsorgsnämndens och socialnämndens reglementen har justerats i huvudsak 
i enlighet med den fördelning, som finns beskriven i kommunstyrelsens ar-
betsutskotts beslut. Dock har skrivningarna och texten i övrigt anpassats till 
gällande lagstiftning och aktuell terminologi. Nämndernas ansvarsområden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-11-15 Dnr: 2016/2015 

 
 
beskrivs på en enhetlig nivå och därför har inte alla detaljer i beslutet tagits 
med i reglementet.  

 
Arbetsmarknad och sysselsättning förs över från kommunstyrelsen till social-
nämnden. 

 
Mot bakgrund av konsumentverksamhetens naturliga placering i ser-
vicecentret föreslås konsumentverksamheten flyttas från kulturnämnden till 
kommunstyrelsen. 

 
Kommunernas skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuld-
satta personer kvarstår. Dock flyttas denna skyldighet från skuldsaneringsla-
gen till socialtjänstlagen (SOL 5 kap 12 § 1 st). Bakgrunden till förändringen är 
att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) endast bedriver tillsyn av social-
tjänstlagen. Med den nya lagen utökas IVO:s möjligheter att utöva tillsyn över 
en kommuns budget- och skuldrådgivning, även om kommunen hanterar råd-
givningsverksamheten utanför socialtjänstens område. Flytten innebär inte 
någon inskränkning av kommunens möjlighet att organisera sin verksamhet. I 
stället tydliggör det att budget- och skuldrådgivning utgör socialtjänst, oavsett 
i vilken del av den kommunala verksamheten som tjänsten erbjuds. Budget- 
och skuldrådgivning innesluts därför i förslaget till justering av 
socialnämndens reglemente.  
 
Tekniska nämnden hyr in lokaler genom samordnad lokalförsörjning och såväl 
socialnämnden som omsorgsnämnden ges befogenhet att hyra in bostäder för 
sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-14, § 148 
 Förslag till revideringar av reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden, 

omsorgsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden. 
 
Bilagor 
 
1 2.1 Reglemente för kommunstyrelsen 2016-10-21 
2 2.5 Reglemente för kulturnämnden 2016-10-21 
3 2 10 Reglemente för omsorgsnämnden 161108 
4 2 11 Reglemente för socialnämnden 161108 
5 2.9 Reglemente för tekniska nämnden 2016-11-08 
6 2.8 Reglemente för fritidsnämnden 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, kulturnämnden och tekniska 
nämnden 
Författningssamlingen 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut  

Antagen: KF § 72, 2011-05-02  

Reviderat: KF § 25, 2012-03-05, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12- 01,  

§ 11, 2015-02-02, § 33, 2016-03-21      FÖRSLAG 2016-10-21 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

         

Reglemente för kommunstyrelsen 
 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar för kommunstyrelsen 

och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

Sammansättning och arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
l§ 
 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 
 
2§ 
 
Bland kommunstyrelsens ledamöter utser fullmäktige en ordförande, en förste vice 

ordförande och en andre vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsen ska överväga behovet och utse de utskott, beredningar och kommittéer, 

som behövs för att bedriva styrelsens arbete på ett effektivt sätt. 

 

Arbetsformer 
 
3§ 
 
För kommunstyrelsens sätt att arbeta gäller "Arbetsordning för styrelse och nämnder i 

Karlshamns kommun". 

 

Övergripande ansvar 

 
Ledning och samordning 
 
4§ 
 

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och har ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 
 

5§ 
 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 
 
-  utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet 

 

- insatser som främjar arbete och sysselsättning 
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- personalpolitiken 
 
- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologisk, ekonomisk och social 

synvinkel 
 
- den översiktliga planeringen av mark och vatten 
 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen 
 
- informationsverksamheten 
 
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse 
 

- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 
 
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen 
 
- utvecklingen av brukarinflytandet 

 

6§ 
 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 
 
- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen 
 
- räddningstjänsten och verka för ett tryggt och säkert samhälle 
 
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 

 

- den kommunala äldreomsorgs- och handikappverksamheten och verka för en 

god omsorgsverksamhet 
 
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård 
 
- den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och verka för att 

lagstiftningens mål inom området uppfylls 
 
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
 
- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen 
 
- integrations- och arbetsmarknadspolitiken och verka för en bra integration och 

arbetsmarknad i kommunen 
 
- den tekniska verksamheten och verka för en bra försörjning och service av kom-

munens fastigheter, parker, turist- och fritidsanläggningar, vatten- och avlopps-

anläggningar, gator mer mera 
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Styrning    

7§ 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

ramar för hela den kommunala verksamheten och initierar målfrågor, som inte är 

förbehållna annan nämnd 

 
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna och programmen 

för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning 

sköts rationellt med god ekonomi och kvalitet 
 
- se till att samtliga nämnder följer upp hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämnar redovisning till 

fullmäktige 
 
- ta ansvar för samordningsträffar med nämnder och förvaltningschefer för att 

utveckla relationerna mellan kommunstyrelsen och de övriga nämnderna 
 

- fortlöpande ha uppsikt över sådana kommunalförbund, gemensamma 

nämnder och andra samverkansorgan som kommunen är medlem i 
 

- fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 
 

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

liknande sammanträden i de företag kommunen helt eller delvis äger eller annars 

har intresse i 

 

- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 

kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 

äger eller har intresse i,  

 

- årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige  
 
- upprätta övergripande strategi och riktlinjer för hur säkerhetsarbetet ska bedri-

vas i kommunala verksamheter 

 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av regler och bestämmelser som 

rör kommunens förtroendevalda och andra politiskt utsedda uppdragstagare. 
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Övriga verksamheter 
 
 

Ekonomisk förvaltning 
 
8§ 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen 

enligt fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
 

- placering och upplåning av medel 
 

- bevakning av att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 

vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar 

 
9§ 

 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för att 
 
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta 

ansvar åvilar annan nämnd eller kommunalt företag 
 

- förvalta under kommunens vård ställda donations- och fondmedel 
 
- förvalta kommunens konstinnehav 
 
- kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt besluta i 

försäkrings- och skadeståndsärenden 

 

- upphandlingar inom styrelsens verksamhetsområde samt kommunövergripande upp-

handlingar inom varu- och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige 

antagen upphandlings- och inköpspolicy, övriga upphandlingar av stor principiell 

vikt och upphandlingar som sker samordnat med annan 
 
- föreningsbidrag och utdelning ur fonder 
 
- ärenden om kommunens heraldiska vapen. 
 
Personalpolitiken 
 
10 § 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgi-

vare och dess arbetstagare såsom: 
 
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor, som rör för-

hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 

gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verk-

samhetsområden 

 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 

- övergripande organisationsfrågor 
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- personalförsörjning 
 
- ansvar för likabehandlingsarbete och arbetsmiljöpolitik 
 
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
 
- besluta om stridsåtgärder 
 
- svara för information till kommunens personal. 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 
11§ 
 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbets-

löshetsnämnd.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor genom kommunförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
 
Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet enligt arkivlag (1990:782). 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens anslagstavla enligt lagen (1970:462) 

om vissa anslag på kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen 

(1994:1738), tillsyn med stöd av tobakslagens 12 §och 12a § (1996:941), kontroll 

av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket  att man bedriver handel med 

vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel, tillstånd enligt lotterilagen (1994: l 000) och som remissinstans till lotte-

riinspektionen avseende lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin 

verksamhet och förfogar över enligt personuppgiftslagen (1998:204). 

 
Verksamhetsbaserade ansvarsområden 
 
12 § 
 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 

 

-strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT, 

exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet 

 

- bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

planläggning och byggnadsprojekt med mera 
 

- bidra till en positiv utveckling av näringslivet 
 

- kommunens marknadsföring och centrala informationsverksamhet 
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- konsumentverksamhet  

 

- energirådgivning 
 
- turismverksamhet 
 
- Östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning 
 
- övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt 
 
- reformering och förenkling av kommunstyrelsens regelbestånd 

 

-beslut i frågor som rör tillämpningen av 2 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

 Kommunstyrelsen svarar dessutom för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt 

 som inte uppdragits åt annan nämnd. 
 
Fullmäktiges beredningsorgan 
 
13§ 
 
Styrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige. 
 
Delegering från fullmäktige 
 
14 § 
 
Kommunstyrelsen får besluta i följande grupper av ärenden. 
 
- ta upp lån samt konvertera och lösa in lån i enlighet med fullmäktiges riktlinjer 
 
- borgenshantering 
 
- på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgete-

rade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer 

 

- på begäran av nämnd omfördela medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt 

för nämnd/styrelse som så begär 
 
- på begäran av nämnd fatta startbeslut för investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften 

för projektet är 7 mnkr och högre eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är 1 mnkr och 

högre 

 

- på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid 

investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är 7 mnkr och högre eller då 

driftkostnadspåverkan (brutto) är 1 mnkr och högre 

 

- kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
 
- utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel 
 
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av dessa som 

tillhör kommunen eller tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt,  om inte 

denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd. 
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- köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt upplåtelse av tomträtt inom av 

fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 
 
- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter mm som inte avser utövande av för-

köpsrätt vid aktieöverlåtelse 
 
- mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på 

kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta avtal 
 
- yttrande som ankommer på kornmunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får dock besluta i 

sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att ärendet behandlas på 

ordinarie sammanträde med fullmäktige 
 
- yttranden enligt lagen om övervakningskameror mm 
 
- yttrande över antagande till hemvärnet. 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
15 § 
 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-

jer som kornmunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller för-

ordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklats 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
 
16 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid. 
 
17 § 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
 
- närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndsförvaltningen 

 

- uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivi-

tet samt att ta initiativ i dessa frågor 
 
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
 
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall 
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- företräda styrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och andra 

myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe. 
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18 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd, 

men inte delta i besluten. Kommunstyrelsens ordförande har också rätt att få sin särskilda 

mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighets-

utövning mot någon enskild. 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 

2015-02-02 FÖRSLAG 2016-10-21 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kulturnämnden 

Reglemente för kulturnämnden  

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

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

2 § 

Bland kulturnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och vice 

ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 

nämndernas arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För kulturnämndens sätt att arbeta gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 

kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Kulturnämndens ansvarsområden omfattar: 

- Kulturverksamhet med kulturarrangemang av olika slag såsom Alice Tegnérdagarna, 

Kulturnatten och aktiviteter i kulturkvarteren.  

- Konstverksamhet, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning, samverkan med museer och 

hembygdsgårdar samt kulturevenemang såsom film, teater, utställningar m.m. 

- Folkbibliotek. 

- Service till föreningar inom kulturområdet.                 

- Konsumentverksamhet  
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- Energisparrådgivning 

- Budgetrådgivning 

- Lokstallarna, Karlshamns kultur- och föreningshus 

      

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 

demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 

genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 

ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 

uppföljningsmånads utgång 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 

verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 

över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 

kommunstyrelsen 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 

grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 

berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 

framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 
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- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 

över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 

och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser 

behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 

olika kulturlokaler. 

Nämnden ska vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Nämnden svarar för upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med 

andra kommuner eller annars av stor omfattning och/principiell natur. 

Nämnden ska föra register över kommunens konstinnehav. 

Nämnden ska handlägga föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 

Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 

andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 

avtal.  

 

Samrådsskyldighet 

11 § 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Reglemente för omsorgsnämnden 

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

bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

2 § 

Bland omsorgsnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och 

vice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 

nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

 

Arbetsformer 

3 § 

För omsorgsnämnden gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun”. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområden omfattar stöd, omsorg och vård för: 

- äldreomsorg och  

- handikappomsorg. personer med funktionsnedsättning, 
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Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 

demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning,  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat, 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 

genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 

ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 

uppföljningsmånads utgång, 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten, 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 

verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 

uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 

kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 

grundas på bästa möjliga beslutsunderlag,  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 

berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 

framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 

och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden. 
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Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt socialtjänstlagen (SoL), 

med tillhörande lagstiftning såsom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag 

om assistansersättning (LASS) samt lag om bostadsanpassningsbidrag mm (LBAB) hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och där till hörande lagstiftning. Nämnden ska särskilt fokusera på att: 

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, 

- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 

föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden samt 

- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård. 

Därutöver ska nämnden: 

- svara för upphandling, som inte är kommunövergripande eller avser samordnad upphandling 

med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller principiell natur, 

- handlägga föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, 

- hyra in de bostäder som behövs för verksamheten, 

- verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser behov och 

genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av olika 

lokaler som används inom äldre- och handikappomsorg samt nämndens verksamhetsområden, 

- vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 

Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 

andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 

avtal.  

Samrådsskyldighet 

11 § 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
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Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Utgivare: Beslutsstöd Kansli 

Gäller från:  lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 tråder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12.01, § 11, 

2015-02-02 

 

Reglemente för socialnämnden

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

bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Socialnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

2 § 

Bland socialnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och vice 

ordförande.  

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 

nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

 

Arbetsformer 

3 § 

För socialnämnden gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun”. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

- individ- och familjeomsorg, 

- socialpsykiatri,  

- HVB-hem (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingungdomar samt mottagning 

och introduktion av nyanlända invandrare.  
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- arbetsmarknad och sysselsättning och 

- integration. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 

demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat månadsvis, med 

undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, genomföra 

budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi för 

redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive uppföljningsmånads 

utgång. 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 

verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 

över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 

kommunstyrelsen 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 

grundas på bästa möjliga beslutsunderlag.  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 

berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 

framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 

över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
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- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 

och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt socialtjänstlagen (SoL), 

lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM), lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, föräldrabalken, ärvdabalken, lag 

om psykisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykisk vård (LRV), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

och annan därtill hörande lagstiftning. Nämnden ska särskilt fokusera på att: 

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, 

- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 

föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, 

- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 

bistånd till familjer och enskilda som behöver det, 

Därutöver ska nämnden: 

- svara för upphandling, som inte är kommunövergripande eller avser samordnad upphandling 

med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller principiell natur, 

- handlägga föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet, 

- hyra in de bostäder som behövs för verksamheten, 

- verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser behov och 

genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av de lokaler 

som används inom verksamheten samt 

- vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 

Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 

andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

-�169�-



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för socialnämnden 

 4

 

Förande av talan 

10 § 

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 

avtal.  

Samrådsskyldighet 

11 § 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 

 

 

 

-�170�-
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr o m:  Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 

2015-02-02 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Tekniska nämnden  

 

 

 

Reglemente för tekniska nämnden 

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

bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

2 § 

Bland tekniska nämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och 

vice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 

nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För tekniska nämnden gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

 

Nämndens ansvarsområde 

4 § 

Nämndens ansvarsområde omfattar 

- huvudmannaskap för vatten och avlopp med undantag för frågor av stor principiell betydelse 

- förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, skogar, gator, gång- och cykelvägar, 

lekplatser (på skolor/förskolor men fritidsnämnden har ansvar för allmänna lekplatser) och 
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andra trafikanläggningar om inte förvaltningen uppdragits åt annan. Nämndens ansvar avser 

mark, byggnad och anläggning i den utsträckning som kommunstyrelsen fastställt i egenskap av 

ägare. Förändringar i ansvarsområdets omfattning är kommunstyrelsens angelägen-het. 

- i fråga om fritidsanläggningar omfattar ansvaret hela byggnaden eller anläggningen och inte 

bara drift och underhåll. Fritidsnämnden anger förutsättningar för verksamheten och har 

upplåtelse- och resultatansvar. 

- kommunens väghållning vad avser gata, väg och parkeringsplatser 

- trafiksäkerhet och trafikteknik 

- enskilda vägar 

- kommunens städservice, kostservice och dataservice 

- drift av sotningsverksamhet (inte myndighetsutövning) 

- upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med andra kommuner 

eller annars av stor omfattning och/principiell natur.      

 Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet. 

Särskilda uppgifter 

5 § 

Nämnden ska verka för att åstadkomma en från kommunalekonomiska utgångspunkter effektiv 

kommunal fastighetsförvaltning. Nämnden ansvarar därvid för att  

- genom samordnad lokalförsörjning anskaffa, upplåta, hyra in och säga upp lokaler utifrån en 

lokalförsörjningsplan  

- förvalta byggnader som ägs av kommunen 

- genomföra ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar inom tilldelad ekonomisk 

ram  

- förvalta skog och sköta mark, med undantag för anlagda parker, som ägs av kommunen,  

- upplåta nyttjanderätt till kommunal mark i de fall upplåtelsetiden understiger fem år,  

- inom samtliga ansvarsområden verka för att samråd och överenskommelser sker med dem som 

använder nämndens tjänster med avseende på tjänsternas omfattning och kvalitet, 

- vårda den lösa egendom som inom samtliga ansvarsområden står under nämndens förvaltning, 

samt 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

 

Uppgifter i samband med byggande och förvaltning 

6 § 

Nämnden ansvarar för förvaltningen av kommunala byggnader. I ärenden som avser uppförande av 

byggnad eller annan ändring (om- och tillbyggnad) åligger nämnden att 
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- avge yttrande över nämndernas förslag av lokalbehov såväl vid nybyggnad som 

ändringsåtgärder, 

- efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för byggnadsärende - svara för att 

beslutet verkställs, 

- bevaka bidragsmöjligheter inom sitt ansvarsområde samt 

- till berörd nämnd, kommunstyrelse och i förekommande fall kommunfullmäktige anmäla 

eventuella avvikelser från upprättade planer samt söka samråd om hur avvikelsen ska hanteras. 

 

 Nämndens arbetsuppgifter 

7 § 

Nämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt: 

- samordning av nämndens verksamhet med byggnadsnämnden och kommunstyrelsens mark- och 

exploateringsverksamhet 

- samordning av personal, lokaler, fordon och arbetsmaskiner 

- effektivitet i upphandling 

- bygg-, anläggnings-, och driftsekonomi 

- standard- och kvalitetsfrågor i projekt som genomförs av nämnden 

- underhållsplanering av fastigheter och anläggningar på såväl kort som lång sikt 

- konkurrensfrågor 

- avvägning mellan egenregiverksamhet och entreprenad 

- tillgänglighet 

- säkerhet och trygghetsfrågor 

- åtgärder för en effektiv energianvändning och särskilt beakta möjligheten att använda förnybar 

energi 

- att använda produkter och metoder som främjar en god miljö och långsiktigt hållbart samhälle 

- ge god service och verka för bekvämlighet och trivsel åt medborgarna 

       

Demokrati och medborgarinflytande 

8 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 

demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

9 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  
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- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 

genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 

ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 

uppföljningsmånads utgång. 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 

verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 

över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 

kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 

grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

10 § 

Utöver vad som anges i 4-9 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 

berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 

framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 

och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden. 

 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

11 § 

Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 

andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 
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Förande av talan 

12 § 

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 

avtal.  

Samrådsskyldighet 

13 § 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Beslut: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 

2015-02-02 

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Fritidsnämnden  

 

 

Reglemente för fritidsnämnden 

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

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

2 § 

Bland fritidsnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och vice 

ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 

nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För fritidsnämndens sätt att arbeta gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 

kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

 

Nämndens ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområde omfattar: 

- rörligt friluftsliv/skärgård 

- fritidsanläggningar (ej byggnader) och båthamnar 

- allmän service till fritids- och friluftsintresset  

- service till föreningar 
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- anlagda parker 

Nämndens verksamhetsansvar 

5 § 

Nämnden har ansvar för: 

- bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområde 

- upplåtelse av kommunens idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser och båtplatser    

- simhall, utomhusbad, allmänna badplatser, allmänna lekplatser och spontanidrottsplatser 

Demokrati och medborgarinflytande 

6 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 

demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

7 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 

ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 

genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 

ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 

uppföljningsmånads utgång 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 

verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 

över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 

kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 

grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

8 § 

Utöver vad som anges i 4-7 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 

berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 

framställningar som befinns påkallade, 
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- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 

och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden. 

 

Särskilda uppgifter 

9 § 

Nämnden ska dessutom 

- verka för att tekniska nämnden uppmärksammas på behov av tjänster som hör till drift, skötsel 

och underhåll av olika fritidsanläggningar 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med andra kommuner 

eller annars av stor omfattning och/principiell natur 

 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

10 § 

Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor.  

 

Förande av talan 

11 § 

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 

avtal. 

 

Samrådsskyldighet 

12 § 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Länsstrategin ANDT – alkohol, narkotika, doping och tobak, Blekinge län 
2016-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2015-2016 har Länsstrategin för ANDT 2016-2020 arbetats fram av länets 
beredningsgrupp på uppdrag från styrgruppen till Blekingesamverkan mot droger. 
Styrgruppen består av länsrådet, kommundirektörerna, landstingsdirektör och 
polisintendent. Samtliga kommuner har varit aktiva i framtagandet av strategin. 
 
Underlaget till Länsstrategin har varit på remiss i samtliga av Karlshamns kommuns 
nämnder och bolag utan några synpunkter om förändringar. 
 
Enligt överenskommelse önskas nu att det slutliga dokumentet antas i respektive 
organisations högsta instans, kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv, Länsstrategi ANDT, Blekineg län 2016-2020 
2 Länsstrategi ANDT, Blekinge län 2016-2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge 
ANDT-strateg 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Länsstrategin ANDT – alkohol, narkotika, doping och tobak, Blekinge län 
2016-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2015-2016 har Länsstrategin för ANDT 2016-2020 arbetats fram av länets 
beredningsgrupp på uppdrag från styrgruppen till Blekingesamverkan mot droger. 
Styrgruppen består av länsrådet, kommundirektörerna, landstingsdirektör och 
polisintendent. Samtliga kommuner har varit aktiva i framtagandet av strategin. 
 
Underlaget till Länsstrategin har varit på remiss i samtliga av Karlshamns kommuns 
nämnder och bolag utan några synpunkter om förändringar. 
 
Enligt överenskommelse önskas nu att det slutliga dokumentet antas i respektive 
organisations högsta instans, kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv, Länsstrategi ANDT, Blekineg län 2016-2020 
2 Länsstrategi ANDT, Blekinge län 2016-2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen Blekinge 
ANDT-strateg 
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Karlshamns kommun ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 240 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 257 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 17 

 
 

Antagande av Länsstrategi ANDT - alkohol, narkotika, doping och tobak, 
Blekinge län 2016-2020 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Länsstrategin ANDT – alkohol, narkotika, doping och tobak, Blekinge län 
2016-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2015-2016 har Länsstrategin för ANDT 2016-2020 arbetats fram av länets 
beredningsgrupp på uppdrag från styrgruppen till Blekingesamverkan mot droger. 
Styrgruppen består av länsrådet, kommundirektörerna, landstingsdirektör och 
polisintendent. Samtliga kommuner har varit aktiva i framtagandet av strategin. 
 
Underlaget till Länsstrategin har varit på remiss i samtliga av Karlshamns kommuns 
nämnder och bolag utan några synpunkter om förändringar. 
 
Enligt överenskommelse önskas nu att det slutliga dokumentet antas i respektive 
organisations högsta instans, kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv, Länsstrategi ANDT, Blekineg län 2016-2020 
2 Länsstrategi ANDT, Blekinge län 2016-2020 
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Förord
Arbetet med att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) samt att minska 
de skador och problem som denna användning för med sig är väsentligt för att skapa en trygg, välmåen-
de och attraktiv region. Det pågår redan ett aktivt arbete inom området men ett framgångsrikt  
ANDT-arbete bygger på insatser från många olika myndigheter och organisationer och kräver god  
samverkan och långsiktighet. 

Genom en gemensam strategi har Blekinge tagit ytterligare ett steg i att utveckla länets ANDT- 
förebyggande arbete. Syftet med den regionala ANDT-strategin är att förverkliga de nationella  
ANDT-politiska målen i Blekinge genom att skapa en gemensam plattform för arbetet där vi genom  
samverkan och tydliggörande av roller kan skapa ett långsiktigt och hållbart ANDT-förebyggande arbete. 
Vår regionala strategi följer samma målstruktur som den nationella strategin för alkohol, narkotika,  
dopning och tobak för perioden 2016-2020 (prop. 2010/11:47). Fokus i vårt arbete ligger på det  
förebyggande arbetet snarare än på det som görs inom vård och behandling. De mål och insatser  
som presenteras i detta dokument är resultatet av en process där vi kartlagt pågående arbete och  
försökt identifiera våra styrkor och utvecklingsområden inom länets ANDT-arbete. 

Grundat i de styrkor och utmaningar som finns just nu uttrycker vi härmed vår samsyn, när det gäller det 
ANDT-förebyggande arbetet i Blekinge län för åren 2016-2020. Strategin med dess årliga handlingsplan 
ska ses som en viktig del i arbetet med att uppnå intentionerna i såväl Blekingestrategin som i länets 
gemensamma folkhälsopolicy. Genom länsstrategin och en länsgemensam organisation för frågorna 
bidrar vi till ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för framtiden. 

Omfattningen på strategin är ansenlig, då ANDT-relaterade problem berör många och insatserna behöver 
därför ske på många områden för att bli framgångsrika. Vi ser att utvecklingspotentialen är enorm när vi 
nu tar ett första steg i vårt gemensamma arbete.

Styrgruppen för ”Blekingesamverkan mot droger”, bestående av nedanstående, har fastställt Blekinge 
läns länsstrategi ANDT 2016–2020. 

Namnteckningar

Länsstyrelsen Blekinge Län
Landstinget Blekinge
Polismyndigheten 
Karlshamns kommun

Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Ronneby kommun 
Karlskrona kommun
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Blekingesamverkan mot droger
På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom ANDT och brottsfö-
rebyggande arbete, kallad ”Blekingesamverkan mot droger”. Länsstyrelsen är initiativtagare till samverkan 
och har även samordnande ansvar. Arbetet regleras genom de regeringsuppdrag länsstyrelsen får inom 
området och gemensamma överenskommelser som exempelvis denna länsstrategi. Aktörer i Blekinge-
samverkan mot droger är: Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen samt länets fem kommuner.  

Styrgruppen består av ansvarig tjänsteperson i respektive organisation. Länsrådet, kommundirektörer, 
landstingsdirektör samt Polismyndighetens kanslisamordnare för Blekinge län. Syftet med styrgruppen 
är att gruppen ska ta strategiska inriktningsbeslut och fastställa prioriteringar för det länsgemensamma 
ANDT-arbetet. Därtill ansvarar styrgruppen för att fastställa regional strategi och handlingsplan och se till 
att dessa processas, prioriteras och genomförs inom respektive organisation. Länsrådet är ordförande och 
länsstyrelsens ANDT-samordnare samt alkohol- och tobakstillsynshandläggare är föredragande.

Referensgrupp chefer består av deltagande myndigheters och organisationers enhetschef eller mot-
svarande med ansvar för frågan, utsedd av styrgruppen. Gruppen ansvarar för att arbetet med strategin 
kontinuerligt återkopplas till den egna organisationens styrgruppsrepresentant och tillser att tillräckliga 
resurser för deltagande i arbetet ges till representanten i beredningsgruppen.

Beredningsgruppen består av deltagande myndigheters och organisationers strategiska funktioner 
med huvudansvar för frågan. Beredningsgruppen ansvarar för kartläggnings- och prioriteringsunderlag 
för framtagande av regional strategi och handlingsplan samt har genomförande- och uppföljningsansvar. 
Beredningsgruppens medlemmar utgör länken mellan det regionala arbetet och den egna organisationen 
och ansvarar för att kontinuerligt återföra information och uppgifter från strategi- och handlingsplansar-
betet till den egna organisationen. Beredningsgruppen tillsätter arbetsgrupper efter behov. Länsstyrelsen 
är sammankallande i beredningsgruppen. 

Arbetsgrupper kan vara permanenta eller tillfälliga och tillsätts av beredningsgruppen efter behov. 
Beredningsgruppen utser sammankallande aktör för sakfrågan. Referensgrupp idéburen sektor kommer 
på sikt att involveras i arbetet då de är en viktig aktör inom det ANDT-förebyggande arbetet. 

STYRGRUPP

REFERENSRUPP
Idéburen sektor

REFERENSGRUPP CHEFER

BEREDNINGSGRUPP

ARBETSGRUPPER
(formas och träffas 

utifrån behov)

ARBETSGRUPPER
(formas och träffas 

utifrån behov)

ARBETSGRUPPER
(formas och träffas 

utifrån behov)

ARBETSGRUPPER
(formas och träffas 

utifrån behov)

Arbetet organiseras enligt nedan:
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Från nationell till regional strategi
Nationell strategi 
I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och to-
bakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin avser perioden 2016–2020 och ersätter 
den första ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011 för perioden 2011–2015. Det övergripande 
målet för ANDT-politiken ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk” kvarstår för den nya strategiperioden.  
I regeringens nya strategi tydliggörs även att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra 
ANDT-arbetet samt att barn- och ungdomsperspektivet behöver stärkas ytterligare. 

De nationella målen för arbetet är:  
Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.

Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar 
tidigt med alkohol ska successivt minska.

Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller  
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsätt-
ningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 

Mål 6: En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt. 

Regional strategi
På regional nivå har länsstyrelsen regeringens uppdrag att samordna ANDT-arbetet och skapa förutsätt-
ningar för att den nationella ANDT-politiken förverkligas i länen. Det finns goda skäl för att prioritera 
ANDT-arbetet i Blekinge både ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande 
och rehabiliterande perspektiv. Genom att arbeta förebyggande med ANDT kan vi både uppnå bättre 
hälsa och folkhälsa samtidigt som vi kan öka tryggheten och minska brottsligheten i länet. 

Aktörerna i ”Blekingesamverkan mot droger” har därför gemensamt tagit fram en länsstrategi som följer 
samma målstruktur som den nationella strategin för perioden 2016 – 2020. Det sjätte nationella målet  
”En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt” behandlas dock inte inom ramen för 
länsstrategin. Länsstrategin inleds med ett syfte, en vision och ett övergripande mål, följt av strategipe-
riodens mål. De av regeringen beslutade målen har sedan kompletterats med uppföljningsbara regionala 
mål och insatsområden. Länsstrategins insatsområden har prioriterats utifrån länets styrkor och utveck-
lingsmöjligheter, aktuell statistik samt möjligheter till genomförande. Länsstrategin beskriver vad som ska 
göras, av vem och hur insatserna ska följas upp. I många fall kommer nya arbetsgrupper upprättas då det 
sällan är en ensam aktör som har ansvar för insatsen. 

Länsstrategin kommer årligen att kompletteras med en handlingsplan som anger specifika fokusområden 
utifrån aktuella behov. Detta för att intensifiera och konkretisera arbetet ytterligare. Varje enskild samver-
kanspart i Blekingesamverkan mot droger ansvarar för att förverkliga sin del i strategin med tillkommande 
handlingsplaner, samt för att i den egna verksamheten planera och följa upp prioriterade insatsområden.
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Syfte
Syftet med länsstrategin är att förverkliga de nationella ANDT-politiska målen i Blekinge genom att skapa 
en gemensam plattform för arbetet där vi genom samverkan, tydliggörande av roller och nyttjande av 
länets kompetens kan skapa ett långsiktigt och hållbart ANDT-förebyggande arbete. 

Vision
Att utveckla Blekinge till en attraktiv, trygg och hållbar region där alla ska kunna växa upp och leva utan 
risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak.

Övergripande mål
Ett Blekinge fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 

Regionala mål och insatsområden
De fem första målen som presenteras i länsstrategin utgår helt från den nationella målstrukturen för  
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Därtill finns ett sjätte mål tillagt som fokuserar på  
att bygga upp hållbara strukturer för Blekinges regionala arbete. All faktatext som presenteras i strategin 
är hämtad från den nationella strategin ”en samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaks-
politiken 2016-2020” 1  samt Folkhälsomyndighetens rapport ”Samlad uppföljning av ANDT-strategin” 3   
om inte annan källa anges. 
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Mål 1: 
Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
Tillgången till alkohol har sammantaget varit relativt oförändrad under de senaste sex–sju åren, trots att 
antalet serveringsställen med serveringstillstånd ökade under denna period. Sannolikt kan färre unga 
själva köpa ut från Systembolaget då andelen tillfällen då legitimation begärts har ökat under de senaste 
åren. Den samlade bilden av data inom tobaksområdet visar på minskad tillgång. Snusförsäljningen har 
dock inte minskat i lika hög utsträckning som cigarettförsäljningen och andelen elever som kan köpa 
tobak själva bland de som röker eller snusar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 är fortsatt hög. Tillgången 
till narkotika är svårbedömd på grund av brist på data och indikatorer för att följa tillgången till dopning 
saknas helt idag.

Begränsad tillgång och tillgänglighet till ANDT är den mest effektiva åtgärden för att minska ANDT- 
relaterade skadeverkningar och missbruk. Begränsad tillgänglighet har också stor betydelse för att  
skjuta upp debutåldern och öka tryggheten i offentliga miljöer. När det gäller det polisanmälda våldet 
är det många, både gärningsmän och brottsoffer, som är alkoholpåverkade. I 70 procent av fallen där en 
man blivit misshandlad uppges att gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger. Motsvaran-
de andel för kvinnor är 45 procent. 3  I många våldsbrott där ungdomar är inblandade finns alkohol med 
i bilden och det är därför betydelsefullt att arbeta för att minska ungdomars drickande i offentlig miljö, 
minskad illegal handel, för upprätthållande av åldersgränser och för att upprätta en nära samverkan 
mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete.  

Lägesbild Blekinge
Antal serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl per 10 000 invånare 15 år och äldre 
är något fler i Blekinge än i riket i övrigt 4. I Blekinge finns behov av att bibehålla kontinuiteten i utbild-
ningsinsatser inom ansvarsfull alkoholservering som en viktig del i efterlevnad av alkohollagen samtidigt 
som det finns ett behov av att utveckla arbetet ytterligare med att minska krogrelaterat våld och skapa 
trygghet och säkerhet i krogmiljö. Det finns också behov av att följa upp hur utbildningsinsatser inom 
ansvarsfull alkoholservering får genomslag i praktiken. 

Tillgången till ANDT är hög bland unga i Blekinge. Fler än 50 procent av eleverna i grundskolan uppger att 
de kan få tag på både alkohol, cannabis, tobak och dopning inom 24 timmar. Det finns ingen skillnad  
i anskaffningsmöjlighet mellan flickor och pojkar 5.  När det gäller anskaffning av tobak uppger nästan  
25 procent av de elever i grundskolan (årskurs 7 och 9) som röker eller snusar att de köper sin tobak själv 6.  
På gymnasiet uppger cirka 45 procent av pojkarna att de köper sin tobak själv, bland flickorna är det 
något lägre. Ett kraftfullt tillsyns- och informationsarbete till såväl beslutsfattare, detaljhandelsställen 
som till vuxna i allmänhet och föräldrar i synnerhet är därför fortsatt betydelsefullt. Ungefär sju till åtta 
av tio ungdomar i Blekinge uppger att de blir störda av rökning på allmänna platser som busshållplatser, 
entréer, skolgården eller uteserveringar 7.  Detta ökar angelägenheten om att verka för fler rökfria miljöer  
i Blekinge. 
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Regionala mål
1. 2020 ska andelen unga som uppger att de kan få tag på alkohol, tobak, dopning och cannabis 
inom 24 timmar ha minskat 

Hösten 2015 uppgav 50 procent av flickorna och pojkarna i grundskolans årskurs 7 och 9 i Blekinge att de 
kunde få tag på alkohol inom 24 timmar. Knappt 54 procent uppgav att de kunde få tag på hasch/mariju-
ana/spice inom 24 timmar. Cigaretter var det cirka 62 procent som uppgav att de kunde få tag på inom 
24 timmar. Anabola androgena steroider (AAS) var det lite drygt 50 procent av eleverna i såväl grundsko-
lan som gymnasiet som uppgav att de kunde få tag på. Tillgängligheten får därmed anses vara mycket 
hög bland ungdomarna i Blekinge. 

2. 2020 ska andelen unga under 18 år som uppger att de köper sin tobak själv ha minskat

Bland de som röker är det 29,1 procent som är under 18 år som köper cigaretter själv (28,1 procent bland 
flickorna och 30 procent bland pojkarna). Ser man till alla ungdomar, inkluderat de som inte röker, är det  
4 procent som köper sina cigaretter själv (3,5 procent bland flickorna och 4,4 procent bland pojkarna).

3. 2020 ska andelen serveringsställen som serverar alkohol till personer med ett ungt utseende utan 
att kräva legitimation ha minskat

I den åldergränsstudie som genomfördes på ett urval av länets nattklubbar under hösten 2015 visade det 
sig att 18-åringar fick handla alkohol utan att visa legitimation i fem av sju försök. Målsättningen är att alla 
personer med ungt utseende ska avkrävas legitimation.

4. 2020 ska det finnas fler rökfria miljöer på allmänna platser i länet

Det finns i dagsläget få rökfria miljöer på allmänna platser i länet som inte är reglerade enligt lag. 
Ronneby Brunnsbad är ett exempel. 
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Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning

Aktivt arbete med Kronobergsmodel-
len i länets alla kommuner genom att 
förverka alkohol från ungdomar samt 
ökad lagföring av de som tillhanda-
håller alkohol till ungdomar 

Polisen Antalet RAR-anmälningar brott mot alkohollagen

ANDT ska finnas med i samtliga 
samverkansöverenskommelser mellan 
kommun och polis

Kommunerna och 
polisen

Antal samverkansöverenskommelser som inbegriper ANDT

Tillsynsbesök vartannat år hos länets 
kommuner

Länsstyrelsen Antal genomförda tillsynsbesök

Bedriva samordnad, effektiv och lik-
värdig lokal alkohol- och tobakstillsyn

Länsstyrelsen, 
kommunerna 
och polisen

Antal gemensamma tillsyner tobak
Antal gemensamma tillsyner folköl
Antal gemensamma tillsyner folköl och tobak
Antal gemensamma tillsyner serveringsställen
Årsarbetskraft per kommun för: 
- tillståndsprövning och tillsyn   
   serveringsställen      
- handläggning och tillsyn folköl
- handläggning och tillsyn tobak

Vid ny mandatperiod erbjuda utbild-
ningsinsatser i Ansvarsfull tillstånds-
givning för förtroendevalda och 
tjänstemän för att öka kunskapen om 
alkohollagen

Länsstyrelsen Antal utbildningstillfällen

Andel förtroendevalda i berörda nämnder som deltagit vid utbild-
ningstillfällena

Implementera tillsynsmetoden Kon-
trollköp (folköl och tobak)

Kommunerna Antal kommuner som arbetar med tillsynsmetoden kontrollköp
Antal enskilda detaljhandelsställen där kontrollköp genomfördes 
(tobak)
Antal enskilda detaljhandelsställen där kontrollköp genomfördes 
(folköl)
Totalt antal genomförda  kontrollköp hos detaljhandelsställen för 
folköl och tobak i länet

Kontinuerliga utbildningar i Ansvars-
full alkoholservering för tillståndsha-
vare och deras personal*

Länsstyrelsen och
kommunerna

Antal genomförda utbildningar

Genomföra ungdomsstudier (ålders-
gränsstudier) respektive berus-
ningsstudier vartannat år på länets 
serveringsställen

Länsstyrelsen Rapporter från studierna

Verka för upprättande av sociala 
insatsgrupper för att fånga upp ung-
domar som riskerar att utveckla en 
kriminell livsstil 

Kommunerna och 
polisen

Antal sociala insatsgrupper i länet

Verka för upprättandet av fler rökfria 
miljöer på allmänna platser i länet

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen

Antal rökfria miljöer på allmänna platser upprättade under strate-
giperioden där aktuell lagstiftning inte efterlevs

Antal rökfria miljöer på allmänna platser upprättade under strate-
giperioden baserade på lokala initiativ

Etablera ökad samverkan med postut-
lämningsställen för att öka kunskapen 
om narkotika och posthantering

Polisen, 
kommunerna  
och Länsstyrelsen

Antal upprättade samverkansforum

Antal utbildningstillfällen riktade till postutlämningsställen

* Bedrivs av Glasklartgruppen, ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna, landstinget, polismyndigheten och BTH

MÅL 1
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Mål 2:
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med 
alkohol ska successivt minska
Utvecklingen under det senaste decenniet är positiv. Andelen skolelever som debuterat tidigt med 
alkohol och tobak har minskat. Dessutom har andelen elever som någonsin druckit alkohol eller rökt även 
minskat. Men fortfarande röker lite drygt var tionde elev i årskurs 9 och var fjärde elev i gymnasiet. Något 
fler flickor än pojkar röker. Snusningen bland elever har legat relativt stabilt de sista åren och inte minskat 
i samma takt som tobaksrökning. När det gäller snusandet står pojkarna för det största bruket och mer 
än var femte pojke i gymnasiet snusar. När det gäller narkotika syns nu en nedgång i narkotikaerfarenhet 
bland ungdomar, detta beror till stor del på pojkars minskade bruk. Andelen unga som uppger att de an-
vänt anabola androgena steroider (AAS) är fortsatt låg. Användningen av AAS är vanligare bland pojkar 8.

Föräldrar, skolan, fritidssektorn, socialtjänsten, polisen, idéburna organisationer med flera spelar alla vikti-
ga roller i att minska ungas bruk av ANDT. Arbetet med att göra föräldrar och andra vuxna medvetna om 
sin roll som förebilder och gränssättare är särskilt betydelsefullt. 

Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Genom sitt kunskaps- och 
värdegrundsuppdrag kan skolan bidra till arbetet med ANDT-prevention. Skolan har också en viktig roll 
genom att undervisa om riskerna med tobak, alkohol och andra droger. Eftersom debut med tobak van-
ligtvis sker under tonåren är skolan en självklar arena för tobaksprevention. 

Lägesbild Blekinge
Andelen elever i Blekinge som röker dagligen eller nästan dagligen i grundskolan och i gymnasiet ligger 
något lägre än riksgenomsnittet med undantag för pojkar i gymnasiet som ligger något över riksgenom-
snittet. Utöver dagligrökarna så anger också 17 procent av flickorna och pojkarna i gymnasiet att de röker 
sporadiskt. Även detta är högre än rikssnittet. Andel elever som uppger att de snusar frekvent ligger lägre 
än riket. Högst andel snusare finns bland pojkarna i gymnasiet som är cirka 22 procent (både frekventa 
och sporadiska). Stora skillnader föreligger mellan könen när det gäller snusning, få flickor i Blekinge an-
vänder snus. Det röks mycket på länets skolgårdar trots att rökförbud enligt tobakslagen gäller på  
skolgårdar 9. Sju av tio elever i grundskolan uppger att de störs av rökningen på skolgårdarna.  
Cirka 80 procent i grundskolan och 40 procent i gymnasiets år två har aldrig varit berusade men en 
betydligt större andel har druckit alkohol. Förhållandevis många anger att de var 13 år eller yngre när de 
drack alkohol eller använde tobak första gången. Andelen elever som någon gång testat narkotika ligger 
lägre i Blekinge i jämförelse med riket. Cannabis är den vanligaste drogen. 

När det gäller andelen med negativa attityder till alkoholen ligger den mycket lågt i Blekinge. Endast tre 
av tio i grundskolan och bara 12-14 procent av gymnasisterna ogillar att andra dricker alkohol. Den stora 
merparten av länets ungdomar har inte själva testat cannabis men en majoritet av ungdomarna ser inte 
så stora risker med att göra det. Det är även en stor andel unga som anser att riskerna med att berusa sig 
varje helg och/eller röka tio cigaretter om dagen inte är så stora. Det finns därför stora behov i länet av 
att öka kunskaperna om skadeverkningarna med ANDT 10. 
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I Blekinge finns det även stora behov av att implementera strukturerade arbetsmetoder för att förebygga 
ANDT-bruk bland unga, främst på lokal nivå. Samtidigt som det finns stora möjligheter att mer långsiktigt 
bygga upp arbetet genom upprättande av policydokument kopplade till ANDT-området. Det finns också 
ett aldrig sinande behov av att öka kunskaperna om ANDT och dess skadeverkningar bland föräldrar och 
vuxna som arbetar med ungdomar. Det är även betydelsefullt att vi kan erbjuda ett bra avvänjningsstöd 
till de ungdomar som vill sluta bruka tobak, då många unga själva uppger att de vill sluta 11.

Regionala mål
1. 2020 ska länets skolgårdar vara rökfria och tobaksfri skoltid ska gälla i hela länet

Hösten 2015 förekom rökning på 78 procent av högstadieskolgårdarna samt på 93 procent av gymnasie-
skolgårdarna.

2. 2020 ska andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som uppger att de aldrig testat narkotika 

ha ökat 

Hösten 2015 uppgav totalt 97 procent av flickorna och 96,5 procent av pojkarna i årskurs 7 och 9 att de 
aldrig provat marijuana/hasch. För gymnasiets år 2 var motsvarande siffror 91 procent för både flickor  
och pojkar. 

3. 2020 ska riskmedvetenheten när det gäller bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak ha ökat

Drygt sex av tio ungdomar i grundskolan och på gymnasiet anser att det är en stor risk att man tar skada 
om man röker 10 cigaretter eller mer per dag. Bedömningen av snusningens farlighet är betydligt lägre, 
cirka 45 procent av flickorna i grundskola och gymnasiet tycker att det är en stor risk att snusa tre dosor  
i veckan. Killarna ligger något lägre i sin riskbedömning. Att berusa sig varje helg eller testa cannabis  
ett par gånger i veckan upplevs inte speciellt farligt alls. 6 av 10 tjejer och 7 av 10 killar i gymnasiet  
anser att det är helt ofarligt att testa cannabis ett par gånger. Alkoholen ligger bara något högre  
i upplevd skaderisk.  
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MÅL 2

Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning

Verka för ett aktörer i Blekinge 
ställer sig bakom Tobacco Endgame 
Rökfritt Sverige 2025

Kommunerna, lands-
tinget, Länsstyrel-
sen, polisen

Antal aktörer i länet som ställt sig bakom Tobacco Endgame

Verka för ökad kunskap om narko-
tika, tobak, alkohol och dopning 
bland vuxna som möter ungdomar

Kommunerna, lands-
tinget, Länsstyrel-
sen, polisen

Genomförda utbildnings- och informationsinsatser riktade till 
vuxna som möter ungdomar

Verka för att kommunala grund- och 
gymnasieskolor ska ha
policydokument för skolans
hälsofrämjande och ANDT-förebyg-
gande arbete

Kommunerna, 
polisen och 
Länsstyrelsen

Andel kommuner som har policyer som inkluderar det ANDT- 
förebyggande arbete i den kommunala grundskolan och  
gymnasieskolan

Arbeta för att uppnå tobaksfri skol-
tid på samtliga skolor i länet

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen

Antal skolor med handlingsplan för tobaksfri skoltid

Implementera effektiva arbetssätt 
som till exempel MUMIN och Krogar 
mot knark i länet

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen

Antal utbildningstillfällen, antal deltagare,
utvärdering av utbildningstillfällena

Stötta Samverkansgruppen mot 
doping i Blekinge med att utveckla 
och implementera arbetsmetoder 
och insatser

Blekingesamverkan 
mot Droger

Antal lokala samverkansgrupper
Antal utbildningsinsatser
Antal anslutna gym

Utveckla skolornas ANDT-förebyg-
gande arbete genom implemente-
ring/förankring av materialet ”ANDT 
på schemat” och någon kontrakts-
metod eller annan strukturerad 
metod för att barn och unga inte ska 
använda tobaksprodukter

Kommunerna i 
samverkan med 
Länsstyrelsen

Antal kommuner som använder sig av strukturerad metod
Andel skolor som använder sig av strukturerad metod för att 
förebygga tobaksbruk i grund- och gymnasieskolan.
Andel elever som tecknat kontrakt
Antal utbildningstillfällen i materialet ANDT på schemat
Antal skolor som aktivt arbetar med ANDT på schemat

Utveckla arbetet med tobaksavvänj-
ning för ungdomar

Landstinget och 
kommunerna 

Antal utbildade/certifierade tobaksavvänjare? 
Andel ungdomar som får tobaksavvänjning?

Kontinuerlig tillsyn av rökförbudet 
på skolgårdar och motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och 
fritidshem

Landstinget och 
kommunerna

Antal utbildade/certifierade tobaksavvänjare? 
Andel ungdomar som får tobaksavvänjning?

Verka för att samtliga kommuner ska 
erbjuda föräldraskapsstöd till alla 
föräldrar med barn i åldern 0-17 år 

Kommunerna, 
landstinget och 
Länsstyrelsen

Ökat antal föräldrastödsaktiviteter 

Kompetensutveckling i tobak, 
alkohol och narkotika riktad till 
personal inom barnhälsovården, 
ungdomsmottagningen samt barn 
och ungdomskliniken

Landstinget Antal utbildningstillfällen samt deltagare per utbildning

Kontinuerliga informationsinsatser 
mot langning av alkohol och tobak 
till minderåriga

Kommunerna,  
polisen och  
Länsstyrelsen

Antal informationsinsatser riktade till föräldrar och unga  
vuxna uppdelat per organisation och i samverkan mellan  
organisationerna

Stötta länets idéburna sektor i deras 
ANDT-förebyggande arbete

Blekingesamverkan 
mot droger

Antal informations-/utbildningsinsatser
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Mål 3:
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska

En positiv utveckling syns när det gäller minskad risk-, intensiv-, och högkonsumtion av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk, både bland vuxna och bland skolelever. Men fortfarande är mer än var tionde kvinna 
i Sverige dagligrökare, något färre bland männen 12. Väsentligt färre röker bland de med hög utbildning 
jämfört med dem med låg utbildning 13. 

Var åttonde kvinna och var femte man (16-84 år) dricker så mycket alkohol att det innebär en förhöjd risk 
för skador till följd av drickandet 14.  Andelen med riskabla alkoholvanor är 5-10 procentenheter högre hos 
dem som står utanför arbetsmarknaden, jämfört med dem som har arbete. Andelen personer i åldern 16-
84 år som använt cannabis har ökat under det senaste decenniet. Användningen av dopning med AAS är  
i förhållande till övriga substanser låg i befolkningen. 

Genom att tidigt upptäcka och ge stöd för att förändra skadliga och riskabla levnadsvanor kan samhäl-
let bidra till att förhindra att individer, familjer och andra närstående skadas, men också till en positiv 
ekonomisk, social och mer hälsoinriktad samhällsutveckling. Det är betydelsefullt att arbeta för att upp-
märksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom 
andra arenor som arbetsplatser och skola. En av de mest effektiva metoderna för att i ett tidigt stadium 
förhindra att en person utvecklar ett risk- eller missbruk är tidig upptäckt och rådgivning inom primär-
vården. För att mer kraftfullt kunna minska bruket av dopningsmedel är det betydelsefullt att arbeta  
förebyggande inom motionsidrotten.

Lägesbild Blekinge
Dagligrökare i Blekinge ligger något över rikssnittet, både vad gäller män och kvinnor. Kvinnor röker  
i större utsträckning än männen. Högst andel rökare finns bland kvinnor i åldern 41–60 år (18,4 procent). 
Det motsatta gäller för snusning där närmare var femte man i Blekinge snusar dagligen medan det är  
en väldigt låg andel kvinnor som snusar. Snusande män i Blekinge ligger över rikssnittet. 

Riskkonsumenter (16-84 år) av alkohol ligger i länet lägre än riket och har stadigt minskat sedan 2005.  
I gruppen riskkonsumenter önskar 24 procent minska sin alkoholkonsumtion. Av dem i länet som dricker 
alkohol vill cirka 14 procent av männen och 7 procent av kvinnorna minska sitt drickande. Andelen som 
uppger att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna ligger på strax över 1 procent totalt bland 
vuxna män och kvinnor i Blekinge, männen ligger lite högre än kvinnorna. Totalt sett har färre Blekingebor 
någon gång testat cannabis i jämförelse med rikssnittet. Inom gruppen män 16–84 år i Blekinge har en 
dubbelt så hög andel någon gång använt cannabis 15.  

Missbruk och beroende av ANDT är ofta ett dolt problem eftersom användarna vill dölja sitt missbruk  
och därför inte söker adekvat hjälp. Det finns  behov av att i Blekinge i större utsträckning arbeta med 
tidig upptäckt inom exempelvis skola, på träningslokaler, i hälso- och sjukvård, socialtjänst och på arbets-
platser. För att nå dit behöver vi kontinuerligt arbeta för ökade kunskaper om dessa problem och hur man 
kan förebygga och identifiera ANDT-relaterad ohälsa. 
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Regionala mål
1. 2020 ska andelen vuxna som brukar tobak (röker och/eller snusar varje dag) ha minskat

Dagligrökare i Blekinge ligger något över rikssnittet, 12,1 procent av kvinnorna och 9,7 procent av  
männen röker. Cirka 19 procent av männen och knappt 2 procent av kvinnorna är dagligsnusare 16. 

2. 2020 ska andelen riskkonsumenter av alkohol fortsatt ha minskat

7,3 procent av kvinnorna och 14,3 procent av männen i Blekinge klassas som riskonsumenter. 
Blekinge ligger lägre än rikssnittet, både vad gäller kvinnor och män 17.

Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning

Uppsökande arbete kring barn och 
unga i riskmiljö/på väg in i miss-
bruk/kriminalitet

Polisen Ingår i det dagliga arbetet, ingen specifik indikator  
för uppföljning

Aktivt arbeta med Linköpings- 
modellen

Polisen Genomförda ärenden

Verka för att offentliga arbetsplatser 
har policy och handlingsplan för 
ANDT-relaterade frågor

Länsstyrelsen, lands-
tinget, polisen och 
kommunerna

Andelen arbetsgivare inom ”Blekingesamverkan mot droger”  
som har en (a) alkohol- och/eller drogpolicy, (b) en policy som  
rör rökfri arbetstid och (c) en policy som rör tobaksfri arbetstid

Utveckla det brottsförebyggande ar-
betet i idrottsrelaterade miljöer ge-
nom information och ökad kunskap 
för att hindra bruk, försälj¬ning och 
distribution av dopningspreparat 

Blekingesamverkan 
mot Droger

Upprättande och spridning av informationsmaterial

Utveckla ungdomsmottagningens 
arbete med att fånga upp barn och 
unga som riskerar hamna i ett skad-
ligt bruk, missbruk eller beroende

Landstinget Antal utbildningstillfällen

Ökad kunskap hos vårdpersonal om 
rådgivning kring levnadsvanor enligt 
Nationella riktlinjer för sjukdomsfö-
rebyggande metoder 

Landstinget Genomförda utbildningar
Andel patienter som identifierats och erbjudits åtgärd 
för levnadsvaneproblematik

Bättre nyttjande av den tobaksav-
vänjning som finns inom primärvår-
den

Lanstinget Andel som erbjudits tobaksavvänjning av de som  
identifierats med tobaksbruk

Målgruppsanpassade informations-
insatser till befolkningen om risker 
med tobaksbruk, alkohol, dopning 
och narkotika

Blekingesamverkan 
mot droger

Upprättande och spridning av informationsmaterial

MÅL 3
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Mål 4:
Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och 
behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet

Utvecklingen vad gäller tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet är svår att mäta. Nationellt visar 
statistik på minskad tillgänglighet till medicinsk behandling liksom begränsade effekter av vårdinsatser. 
Det sistnämnda hänger ihop med en hög andel återinskrivningar bland de som vårdats i slutenvård för 
alkohol- och narkotikadiagnos. Tillgången till kunskapsbaserade insatser har under de senaste åren  ökat 
och det är betydelsefullt att landsting och kommuner fortsätter ett uthålligt arbete för att genomföra 
kunskapsbaserade metoder samt öka kompetensen. Därtill är en väl fungerande samverkan mellan olika 
huvudmän avgörande för samordnade vård- och stödinsatser. I vårdkedjan är såväl preventiva som vår-
dande och behandlande insatser viktiga. Det är av extra stor betydelse att utveckla insatser för att  
nå personer som befinner sig i en socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk och dro-
ger. Personer som injicerar droger hör till de mest utsatta i samhället, speciellt utsatta är kvinnor då de 
exponeras för prostitution, våld och sexuellt våld. För att nå personer som samhället annars har svårt att 
nå behövs lättillgängliga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete utvecklas, ett exempel på 
detta är sprututbytesverksamhet. 

Lägesbild Blekinge
Andel vårdade som återinskrivs för alkoholdiagnoser ligger i Blekinge strax under rikssnittet. När det  
gäller återinskrivningar bland de som vårdats för narkotikadiagnos ligger Blekinge betydligt lägre än  
rikssnittet. Män återinskrivs i högre utsträckning än kvinnor 18. 

I länet finns behov av att fortsätta arbetet för en ökad helhetssyn på vården med samordnande insatser 
samt att säkerställa att vi erbjuder en jämlik och jämställd vård. Vissa utsatta grupper behöver få en mer 
samordnad vård till följd av missbruk eller beroende. Behov finns också av att öka tillgången till lågtrös-
kelverksamheter såsom sprututbytesverksamhet. Dessutom är ökat brukarinflytande, både över egna 
insatser och på verksamhetsnivå en viktig förutsättning för att uppnå en vård av god kvalitet. 
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Regionala mål
1. 2020 ska andelen vårdade med återinskrivning för alkoholdiagnoser under samma  
kalenderår ha minskat

Andel vårdade som återinskrivits med alkoholdiagnos var 36 procent bland männen och 24,5 procent 
bland kvinnorna år 2014 19.

2. 2020 ska andelen vårdade med återinskrivning för narkotikadiagnoser under samma kalenderår 
ha minskat

Andel vårdade som återinskrivits med narkotikadiagnos var 26,4 procent bland männen och 25,6 procent 
bland kvinnorna år 2014 20. 

Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning

Utveckling av sprututbytes- 
verksamhet 

Landstinget i 
samverkan med 
kommunerna

Antal personer som deltar i sprututbytesprogram

Säkerställa revidering och tillämp-
ning av regionala överenskommelser 
för missbruks- och beroendevården 

Landstinget och 
kommunerna

Regionala överenskommelser

Kontinuerlig kompetensförsörjning 
om kunskapsbaserat missbruks- och 
beroendevårdsarbete 

Landstinget och 
kommunerna

Antal utbildningstillfällen

Förbättrat omhändertagande av 
patienter med komplex levnadsva-
neproblematik

Landstinget och 
kommunerna

Antal patienter/klienter med förändrad levnadsvana

Öka skyddet för personer med miss-
bruk och samtidig utsatthet för våld 
i nära relation

Blekingesamverkan 
mot droger

Antal personer med missbruk och utsatthet i våld i nära relation 
som fått adekvat hjälp

MÅL 4
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Mål 5:
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk 
av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

Antalet döda på grund av eget alkoholbruk har minskat över tid men alkohol utgör den enskilt största 
riskfaktorn för dödsfall bland ungdomar. Antal skadade till följd av eget alkoholbruk har ökat. Detsamma 
gäller antalet döda och skadade till följd av eget narkotikabruk. Även antalet dödade på grund av eget 
tobaksbruk har en negativ utveckling med undantag från antalet män som dör i lungcancer, där en minsk-
ning har skett. Data saknas vad gäller skador av dopning och tobaksbruk. Antalet narkotikarelaterade 
dödsfall och antalet vårdade patienter (slutenvård och/eller specialiserad öppenvård) med narkotikadiag-
nos har ökat. Antalet avlidna har ökat med 59 procent under åren 2011-2014.

De negativa konsekvenserna drabbar inte bara den som själv brukar eller missbrukar ANDT utan även 
närstående och andra personer i omgivningen. Cirka 385 000 barn har föräldrar som dricker för mycket 
alkohol, vilket betyder att cirka 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen har ett riskbruk. 
Cirka 100 000 barn under 18 år bor med en förälder som har missbruks- och beroendeproblem 21.   Rökning 
bland gravida har minskat kraftigt under 2000-talet och snusanvändningen ligger på en låg men oföränd-
rad nivå. Andelen med riskbruk av alkohol bland gravida (17-29 år) är hög. I övrigt saknas data vad gäller 
barns utsatthet av vuxnas bruk. Att uppmärksamma och stötta barn som växer upp med missbruk eller 
annan omsorgssvikt är  av största betydelse. 

Av den vuxna befolkningen (17-84 år) påverkas ungefär 15 procent negativt av att personer i deras närhet 
dricker för mycket alkohol och ungefär 13 procent påverkas negativt av att ha dagligrökare i sin närhet. 
Kvinnor rapporterar mer utsatthet än män. 26 procent av alla omkomna i vägtrafiken under de senaste 
tre åren har omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka, trots att andelen nykter 
trafik är förhållandevis hög. 

Lägesbild Blekinge
Andelen gravida som röker är fortfarande hög i Blekinge, 6,1 procent i jämförelse med rikets 4,1 procent. 
Andelen gravida med riskbruk av alkohol var 4,5 procent 2014, vilket är i paritet med riksgenomsnittet 22.   
Tidig upptäckt av riskbruk och beroende bland blivande föräldrar i Blekinge är mycket viktigt. 

Narkotikadödligheten i Blekinge är högre än rikssnittet. Antalet polisanmälda misshandelsbrott utomhus 
med okänd gärningsperson har  stadigt minskat i Blekinge under en 10-årsperiod, dock med en uppgång 
2014 23.  I Blekinge misstänktes 138 personer för rattfylleribrott och 21 personer för drograttfylleri, 2015. 
Merparten av dessa var män. Cirka 20 procent av samtliga misstänkta blev erbjudna vård enligt SMA-
DIT-metoden 24.  Det finns  ett behov av att öka antalet SMADIT-erbjudande för att tidigt kunna erbjuda 
stöd till personer med riskbruk eller missbruk som upptäcks i trafiken. Positivt är också att personskadade 
och avlidna förare i singelolyckor nattetid har minskat under en 10-årsperiod och Blekinge skiljer sig inte 
från riket. 

Barn- och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende behöver förstärkas, vilket är en viktig del för 
att leva upp till FN:s barnkonvention. I Blekinge behöver även arbetet med att upptäcka och stötta barn 
som växer upp i riskmiljöer utvecklas och bli mer samordnat. Många gånger är problematiken sammansatt 
och utvecklingsarbete för stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsned-
sättning eller där våld förekommer behöver fortgå. Inom missbruks- och beroendevården finns också ett 
stort behov att föräldrar får stöttning i sitt föräldraskap.
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Regionala mål
1. 2020 ska andelen personer misstänkta för rattfylleribrott som har fått ett SMADIT-erbjudande  
ha ökat

2015 erbjöds cirka 20 procent av antalet misstänkta personer för rattfylleribrott SMADIT. Detta behöver 
öka för att skapa bättre förutsättningar för att rattfyllerister ska erbjudas snabb vård och behandling 25.

2. 2020 ska andelen vårdade med återinskrivning för narkotikadiagnoser under samma kalenderår 
ha minskat

År 2014 var andelen gravida med ett riskbruk av alkohol i Blekinge 4,5 procent. Detta låg då i paritet  
med riket. En fortsatt minskning är betydelsefull 26. 

3. 2020 ska andelen gravida med ett riskbruk av cigaretter ha minskat 

Andelen gravida som röker i vecka 30-32 av graviditeten är hög i Blekinge. 2013 var andelen rökande  
gravida i Blekinge cirka 6,1 procent i jämförelse med rikets 4,1. År 2020 ska Blekinge ligga på minst  
samma nivå som riket i övrigt 27.

4. 2020 ska den narkotikarelaterade dödligheten ha minskat 
Antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på tio år. I Blekinge är antalet döda 
per 100 000 invånare 15 år och äldre högre än riket. I Blekinge avled 11,6 personer i jämförelse med rikets 
9,4 28.

Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning

Utveckla arbetet med SMADIT Ledningsgrupp 
SMADIT (Länssty-
relsen, polisen, 
kommunerna, 
landstinget och 
kustbevakningen)

Andel SMADIT-erbjudanden i länet av totala antalet misstänka 
rattfylleribrott
Antal av de misstänkta personerna som tackat ja till SMADIT-er-
bjudande
Antal genomförda samtal samt påbörjade behandlingar

Regelbundna kontroller av alkohol- 
och narkotikapåverkade i trafiken 

Polisen Antal blås

Fortsatt implementering av natio-
nella riktlinjer för sjukdomsföre-
byggande metoder där man särskilt 
uppmärksammar riskbruk hos 
gravida och ammande

Landstinget Antal gravida med riskbruk, som fått hälsosamtal 

Screening och information till 
blivande och nyblivna föräldrar om 
skadeverkningar orsakade
av ANDT

Landstinget Arbete pågår men saknas mätmetoder   

Utveckla ett förstärkt barn- och för-
äldraperspektiv inom missbruks- och 
beroendevård

Landstinget och 
kommunerna

Antal personer med missbruk och utsatthet i våld i nära relation 
som fått adekvat hjälp

Kartläggning av aktörer som är in-
volverade i olika utvecklingsarbeten
som rör stöd till barn i riskmiljö

Länsstyrelsen och 
landstinget

Redovisning av kartläggning till länssamarbetet, kommunerna 
och involverade organisationer

MÅL 5
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Mål 6:
Utveckla ett hållbart och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete 

Ett effektivt ANDT-arbete kräver tydliga strukturer och långsiktighet. Förebyggande insatser bedrivs 
främst där människor lever och verkar och därmed utgör kommunerna den centrala arenan för det före-
byggande ANDT-arbetet. Stöd från regionala aktörer och en väl uppbyggd struktur på regional nivå utgör 
i sin tur en förutsättning för ett kraftfullt lokalt arbete. För att kunna arbeta långsiktigt är det viktigt att 
ha bra dataunderlag för prioritering och uppföljning. Det är angeläget att i allt ANDT-arbete beakta kön, 
ålder, socioekonomisk tillhörighet och boendeort eftersom dessa faktorer har avgörande betydelse för 
om förebyggande insatser ska få effekt eller inte. 

Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydliga när det gäller hälsoproblem orsakade  
av ANDT.  

Lägesbild Blekinge
I länets kommuner ser det väldigt olika ut hur det förebyggande ANDT-arbetet samordnas och vilka 
resurser arbetet ges. Det är av högsta vikt att resurserna på lokal nivå vidmakthålls eller utvecklas ytterli-
gare i de kommuner där resurserna är små. Behov finns också av att utveckla ett uppföljningssystem vad 
gäller ANDT och hälsa bland barn och unga. Ett utvecklingsarbete är påbörjat och under strategiperioden 
finns därför goda förutsättningar att få ytterligare data att prioritera utifrån. Länsstyrelsens stöd till kom-
munerna både vad gäller det ANDT-förebyggande arbetet samt tillsynsarbetet är betydelsefullt.  
I Länsrapporten för 2015 uppger kommunerna att de har stort stöd av länsstyrelsens arbete. 

Det finns ett behov av att integrera fler aktörer i länets ANDT-arbete, inte minst behöver samverkan med 
idéburen sektor och näringsliv förstärkas. I länet finns också ett behov att säkerställa att insatser riktas 
till de målgrupper som i störst utsträckning behöver det. Vi behöver därför i betydligt högre utsträck-
ning arbeta för att föra in jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet i såväl det regionala som i det lokala 
arbetet. 
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Regionala mål
1. 2020 ska den länsgemensamma organisationen ”Blekingesamverkan mot droger” vara väl  

förankrad och väl känd i länet

2. 2020 ska näringsliv och idéburen sektor ha en tydligare roll i det ANDT-förebyggande arbetet

Näringsliv och idéburen sektor saknas till stor del i länets ANDT-förebyggande arbete och samverkan ska 
under strategiperioden därför öka.

3. 2020 ska jämlikhetsperspektivet tydligare genomsyra länets ANDT-arbete

2020 ska vi tydligare kunna ta hänsyn till kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet och boendeort i det 
ANDT-förebyggande arbetet. Detta är av högsta vikt för att kunna minska hälsoklyftorna i länet orsakade 
av ANDT. 
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Insatsområde Ansvarig aktör Indikator för uppföljning

Regionalt nätverk som stöd för 
det förebyggande ANDT-arbetet i 
kommunerna 

Länsstyrelsen Antalet kommuner med drog-/ preventionssamordnare 
Antal träffar som genomförts årsvis 
Upplever kommunerna att nätverket gett stöd i det lokala 
arbetet

Regionala nätverk som stöd för 
alkohol- samt tobakstillsynsfrågor i 
kommunerna 

Länsstyrelsen Antalet kommuner som deltar 
Antal träffar som genomförts årsvis 
Upplever kommunerna att nätverket gett stöd i det lokala 
arbetet

Erbjuda kunskapshöjande insatser 
om alkohol, tobak, narkotika och 
dopning för kommunala samordnare 
och tillsynshandläggare

Länsstyrelsen Antal kompetenshöjande insatser som erbjudits kommunerna

Verka för ökat samarbete med idé-
burna organisationer/föreningar på 
regional och lokal nivå 

Länsstyrelsen samt 
CAN-ombud 
(regional nivå)
Kommunerna 
(lokal nivå)

Antal samverkansforum mellan Länsstyrelsen och idéburen 
sektor 
Antal samverkansforum mellan kommunerna och idéburen sektor 

Verka för ökat samarbete mellan 
kommuner och näringslivsaktörer i 
det ANDT-förebyggande arbetet 

Landstinget och 
kommunerna

Antal samverkansforum mellan kommuner och näringslivsaktörer

Utveckla ett uppföljningssystem 
kring barns och ungas hälsa, där 
ANDT utgör en del, genom upprät-
tande av länsgemensam undersök-
ning

Landstinget, 
Länsstyrelsen, och 
kommunerna inom 
ramen för den 
länsgemensamma 
folkhälsopolicyn

Genomförda undersökningar bland högstadie- och  
gymnasieelever 2017 och 2020 

Stöd till kommunerna i framtagande 
och revidering av ANDT-politiska 
dokument och handlingsplaner

Länsstyrelsen Antal insatser/processtöd

Utveckla arbetet med att tydligare 
integrera jämlikhetsperspektivet 
i såväl länets ANDT-arbete som 
folkhälsoarbetet i stort för att bättre 
kunna utforma målgruppsanpassade 
insatser

Blekingesamverkan 
mot droger

Antal utbildningsinsatser med fokus på jämlikhet och folkhälsa
Antal organisationer i Blekingesamverkan mot droger som  
i uppföljning och utvärdering kan presentera data för olika  
socioekonomiska grupper
Antal insatser som är tydligt riktade till särskilt utsatta grupper

MÅL 6
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Uppföljning

Länsstrategins insatsområden följs årligen upp genom de indikatorer för uppföljning som tagits fram. 
Länsstyrelsen tar varje år fram en kort årsrapport där länets utveckling inom ANDT-området och efter-
levnaden av länsstrategin följs upp. När det gäller de regionala målen och utvecklingen över tid utgår 
vår regionala uppföljning, i möjligaste mån, från nationellt framtagna indikatorer som är tillämpbara på 
regional nivå. Genom Folkhälsomyndighetens framtagna indikatorlabb www.andtuppfoljning.se kan vi på 
ett samlat sätt följa utvecklingen inom ANDT-området genom de indikatorer som är kopplade till läns-
strategins olika mål. Indikatorerna beskriver utvecklingen för bland annat tillgänglighet, konsumtion och 
användning, vårdkontakter, dödsfall och skador. Ett utvecklingsarbete pågår för att fler indikatorer ska 
kunna redovisas på läns- och kommunnivå, vilket kommer förändra förutsättningarna för uppföljningsbar-
heten i vårt regionala och lokala arbete framöver. I länsstrategin ingår även ett insatsområde som syftar 
till att utveckla ett uppföljningssystem med inriktning på barns och ungas hälsa och ANDT-användning på 
regional nivå. Ett sådant uppföljningssystem kommer underlätta framtida uppföljningar och utvärderingar 
av det regionala arbetet. 
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Begrepps- och metodförklaring
Ansvarsfull alkoholservering (AAS)
Metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på krogen. 
Det görs genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra  
alkoholservering till minderåriga.

ANDT
Alkohol, narkotika, dopning och tobak

ANDT på schemat
Ett webbaserat material för skolundervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

AUDIT
Standardiserat frågeformulär om alkoholkonsumtion

BHV
Barnavårdscentral

DUDIT
Standardiserat frågeformulär om droger

Kontraktsmetoden Smart Syd
Kontraktsmetoden är en evidensbaserad metod som utvärderas av Örebro universitet. Syftet med  
metoden är att med hjälp av positiv förstärkning förhindra tobaksdebuten samt avstyra att ungdomar 
börjar använda alkohol, dopning och narkotika. Genom belöning i form av olika förmåner uppmuntras 
ungdomen att skriva under ett kontrakt och följa det.

Kontrollköp
Kontrollköp är en tillsynsmetod som kommunen kan använda för att testa om det går att handla folköl 
eller tobak, utan att visa legitimation.

Krogar mot Knark 
Krogar Mot Knark (KMK) är en arbetsmetod som syftar till att minska och försvåra användandet av  
narkotika i krogmiljö. Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från  
krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. 

Kronobergsmodellen
Kronobergsmodellen syftar till att förebygga att ungdomar dricker alkohol i offentlig miljö och att det i 
förlängningen bidrar till att ungdomsvåldet i dessa miljöer minskar.
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Linköpingsmodellen
Metodiken siktar in sig på de ärenden där polisen fått kännedom om att en ung eventuellt missbrukar 
narkotika och där misstanken initialt inte når upp till skälig nivå vilket möjliggör tvångsmedel i form av 
kroppsbesiktning etcetera. Erfarna narkotikapoliser driver på ärendet och arbetar upp en skälig misstanke 
varpå beslut om tvångsmedel kan fattas. Arbetssättet är mycket effektivt och polisen kan nå en grupp 
ungdomar som annars är svår att upptäcka och som är i början av ett narkotikamissbruk.  

MUMIN 
Maria Ungdom Motiverande Intervention

SMADIT
Samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

Samverkansgruppen mot doping i Blekinge
Samverkansgrupp där Blekinge idrottsförbund, Länsstyrelsen Blekinge, polisen, Landstinget, socialtjänst, 
Tullverket och gymägare ingår.

TBU
Tobaksfria barn och unga i Blekinge: länsgemensamt tobaksprojekt 2015-2017.
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ANDT-strategi
Blekinge län 2016-2020
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 2016-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande bredbandsstrategi antogs 2010 och hade en målbild med sikte på år 2015. 
Därför har ett förslag till ny strategi utarbetats som ska ta vid där den förra slutade.  
 
Syftet med bredbandsstrategin är att ange Karlshamns kommuns målsättning för 
fiberutbyggnad inom kommunen och beskriva hur Karlshamns kommun kommer att 
arbeta för att nå målen. Strategin tydliggör också vikten av en väl utbyggd IT infrastruktur i 
kommunen.    
 
Målet är att det skall finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare 
och företag fritt och med konkurrens kan välja de tjänsteleverantörer man vill ha. 
Utvecklingen av nätet skall styras av nytta för medborgare och företag.    
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2016-2020 vers4 
2 Nuvarande bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar i första hand återremiss i syfte att säkerställa att 
konkurrensen på fibermarknaden inte hämmas samt att genomföra en ekonomisk 
konsekvensanalys för kommunen och koncernen. 
 

I andra hand att följande tas bort: 
”2.6 

Kommunen tar kontroll över processen för utbyggnad av bredband i kommunen. 
 

Genom att kommunen tar kontroll och bygger infrastruktur undvikes monopol som 
kommunen inte kan påverka i framtiden 
 

Och att följande ändringar skrivs in: 
2.5 

Karlshamns kommun genom Karlshamn Energi skall driva utbyggnaden av 
fiberinfrastruktur i Karlshamns kommun och verka för att säkerställa öppenhet och 
konkurrens på lika villkor för tjänsteleverantörer.” 
 

Ändringar i sammanfattningen i konsekvens med ovanstående. 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Ordförande ställer först proposition på Magnus Gärdebrings (M) återremissyrkande och 
finner att ärendet ska avgöras idag. Härefter ställer ordförande Marie Sällströms (S) 
yrkande mot Magnus Gärdebrings (M) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Marie Sällströms (S) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektören 
Karlshamns energi 
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att anta bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 2016-2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande bredbandsstrategi antogs 2010 och hade en målbild med sikte på år 2015. 
Därför har ett förslag till ny strategi utarbetats som ska ta vid där den förra slutade.  
 
Syftet med bredbandsstrategin är att ange Karlshamns kommuns målsättning för 
fiberutbyggnad inom kommunen och beskriva hur Karlshamns kommun kommer att 
arbeta för att nå målen. Strategin tydliggör också vikten av en väl utbyggd IT infrastruktur i 
kommunen.    
 
Målet är att det skall finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare 
och företag fritt och med konkurrens kan välja de tjänsteleverantörer man vill ha. 
Utvecklingen av nätet skall styras av nytta för medborgare och företag.    
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2016-2020 vers4 
2 Nuvarande bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 
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1 Sammanfattning och målsättning 
 
Denna Bredbandsstrategi gäller för 5-årsperioden 2016-2020.  
 
Följande mål gäller till 2020 och förtydligar vikten av tillgång, öppenhet, konkurrens och kommunens 
egen roll i utvecklingen.  
 

 År 2020 har minst 90 % av Karlshamns hushåll och företag tillgång till bredband om minst 
100Mbit/s. 

 År 2020 har alla Karlshamns offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om 
minst 100Mbit/s. 

 Det skall finnas många tjänsteleverantörer i öppna nät för att säkerställa konkurrens på 
lika villkor.  Nätägare ska vara obundna till en tjänsteleverantör för att långsiktigt skapa 
en tillfredställande konkurrenssituation. 

 Kommunen genom Karlshamn Energi skall äga fiberinfrastruktur i Karlshamns kommun 
för att säkerställa öppenhet och konkurrens på lika villkor för tjänsteleverantörer. 

 
Målsättningen i strategin möter även upp Regeringens Bredbandsstrategi och Bredbandstrategi för 
Blekinge län. För att uppnå målen krävs en ökad utbyggnad av det fiberbaserade nätet fram till varje 
enskilt hushåll, ofta benämnt accessnät eller byanät.  
 
Sammantaget ska åtgärderna i detta dokument säkerställa att målen uppfylls, men vi strävar 
långsiktigt efter att alla medborgare ska ha tillgång till digitala tjänster. 
 
Karlshamn Energi AB har ett ägardirektiv att ansvara för utbyggnaden av bredband inom Karlshamns 
kommun. Karlshamn Energi levererar även en tjänstevalsportal där slutkunden erbjuds tjänster. 
Dessa kan aktiveras från olika leverantörer i en öppen konkurrens i stadsnätet.  
 
Att kommunen genom Karlshamn Energi har kontroll över utbyggnaden är den mest strategiskt 
fördelaktiga lösningen på sikt. För att kunna finansiera utbyggnad även på landsbygden och i de 
mindre lönsamma områdena krävs en större marknadsandel som ger intäkter från de lönsamma 
tätortsnära områdena och flerbostadshusen. 
 
För att i största möjliga mån säkerställa tillgången till fiberbaserad IT-infrastruktur vid nyexploatering 
av bostads-, köpcenter- och industriområden finns tillägg som belyser detta område i PBL (Plan och 
bygglag) from maj 2011 
 
Uppföljning och utvärdering av Bredbandsstrategin kommer att genomföras årligen av Karlshamn 
Energi i samråd med kommunledningsförvaltningen. Vid behov kommer Bredbandsstrategin att 
revideras i samband med dessa utvärderingar. 
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2 Inledning 
Detta dokument ersätter Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun från 2010. 
  

2.1 Syfte 
Syftet med Bredbandsstrategin är att ange Karlshamns kommuns målsättning för fiberutbyggnad 
inom kommunen och beskriva hur Karlshamns kommun kommer att arbeta för att nå målen. 
Strategin ska också tydliggöra vikten av en väl utbyggd IT infrastruktur i kommunen.   
 

2.2 Målgrupper 
Bredbandsstrategin riktar sig till politiker och tjänstemän inom Karlshamns kommun men naturligtvis 
likaså till invånare och näringsidkare. Strategin riktar sig även till berörda politiker och tjänstemän i 
övriga kommuner i länet, Länsstyrelsen samt Region Blekinge. 
 

2.3 Bredbandsstrategi för Sverige 
Den 3 november 2009 offentliggjordes regeringens Bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande 
målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass där 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Utgångspunkten är att elektroniska 
kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden. Regeringen ska inte styra 
marknaden eller den tekniska utvecklingen. Regeringen slår fast att dess övergripande uppgift är att 
skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. En central 
ansvarsfråga är att se till att det finns en relevant reglering.  
 
I regeringens strategi framgår att kommunerna förväntas ta ett större ansvar än tidigare för 
samordning och utbyggnad av bredband. Bland annat har regeringen tydliggjort kommunernas 
planeringsansvar för elektroniska kommunikationer i nya Plan och Bygglagen. Vid nyexploatering av 
bostads-, köpcenter- och industriområden ansvarar Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
tillgången till fiberbaserad IT-infrastruktur i största möjliga mån säkerställs. 
 
Det finns stöd- och stimulansprogram där nätägare kan ansöka om bidrag för utbyggnad framförallt 
på landsbygden. Se bilaga 1 för en sammanställning av bidragsmöjligheter.  
 

2.4 Bredbandsstrategi för Blekinge Län 
En Bredbandsstrategi för Blekinge län antogs år 2015. Strategin utgår ifrån regeringens 
bredbandsstrategi och dess mål samt trycker på vikten av ett öppet och robust fibernät.  
Strategin pekar på vikten av samverkan inom regionen för att nå målen och slår fast att en väl 
utbyggd IT-infrastruktur i länet innebär ökad attraktionskraft och bidrar till regionens fortsatta 
utveckling.  
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2.5 Mål 
 
Det skall finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare och företag fritt och 
med konkurrens kan välja de tjänsteleverantörer man vill ha. Utvecklingen av nätet skall styras av 
nytta för medborgare och företag.  
 
Följande mål gäller till 2020 och förtydligar vikten av tillgång, öppenhet, konkurrens och kommunens 
egen roll i utvecklingen.  
 

 År 2020 har minst 90 % av Karlshamns hushåll och företag tillgång till bredband om minst 
100Mbit/s. 

 År 2020 har alla Karlshamns offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om 
minst 100Mbit/s. 

 Det skall finnas många tjänsteleverantörer i öppna nät för att säkerställa konkurrens på 
lika villkor.  Nätägare ska vara obundna till en tjänsteleverantör för att långsiktigt skapa 
en tillfredställande konkurrenssituation. 

 Karlshamns kommun genom Karlshamn Energi skall äga fiberinfrastruktur i Karlshamns 
kommun för att säkerställa öppenhet och konkurrens på lika villkor för 
tjänsteleverantörer 

2.6 Strategi 
 
Kommunen skall utveckla och tillhandahålla ett öppet bredbandsnät med ett konkurrenskraftigt 
tjänsteutbud som gör att målen nås. Kommunen tar kontroll över processen för utbyggnad av 
bredband i kommunen. Förvaltningar och bolag ges direktiv att verka för att handlingsplanen 
förverkligas och Karlshamn Energi har ett ägardirektiv att på affärsmässiga villkor ansvara och 
samordna utbyggnaden av bredband inom Karlshamns kommun. Genom att kommunen tar kontroll 
och bygger infrastruktur undvikes monopol som kommunen inte kan påverka i framtiden.  
 

3 Nuläge 
Karlshamns kommun har idag ett väl utbyggt fiberstamnät. Karlshamn Energi har även fiber till alla 
telestationer i kommunen. Marknadsaktörer har utöver detta även investerat i utbyggnad av fibernät 
inom kommunen.  
 
Merparten av flerfamiljshusen i Karlshamns kommun är idag fiberanslutna vilket innebär att de flesta 
invånare som bor i flerfamiljshus idag har tillgång till bredbandstjänster via fiber.  
 
Omkring 60 % av Karlshamns kommuns hushåll bor i småhus vilket till stor del utgörs av 
villaområden. Till skillnad från flerfamiljshus har många villaområden en kopparbaserad 
bredbandsinfrastruktur (ADSL) vilket ger lägre hastigheter och sämre kvalitet av digitala tjänster.  
 
Av uppskattningsvis 9 500 villor i Karlshamns kommun har strax över 2 000 st haft möjlighet att 
ansluta sig till (ca 20 % av hela beståndet) fiberbaserad access i slutet av år 2015. Ca 4 000 av villorna 
ligger i glesbygd som kräver någon form av offentlig finansiering för att bli utbyggt. Förutsättningen 
för att Karlshamns kommun ska nå bredbandsmålen är därför att en stor andel av villorna (småhus) 
uppgraderas/byggs ut med fiber.  
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3.1 Bredband via fiber 
Det finns en mängd anledningar till att investera i en bredbandsanslutning via fiber och skälen kan 
vara olika beroende på behov. Några av de grundläggande skälen är: 
 

 mycket hög, konstant och valbar kapacitet för dataöverföring 

 riktigt god drift- och datasäkerhet 

 mer framtidssäkert än andra teknologier 

 Internet, telefoni och TV via samma lösning gör det kostnadseffektivt för hushållen 

 öppet stadsnät möjliggör stort utbud och fri konkurrens  

 nyttotjänster såsom det uppkopplade smarta hemmet 

 högre värde på sin bostad och en större möjlighet att faktisk bo kvar då man blir äldre 

 användande av trygghetstjänster 
 

3.2 Bredband via kopparnätet 
Uppskattningsvis 20% av Karlshamns kommuns invånare är användare av ADSL-teknik för att koppla 
upp sig mot Internet i dagsläget år 2016. Kvaliteten hos ledningarna och avståndet till 
telefonstationen avgör vilken hastighet som kan erbjudas via ADSL till varje enskild abonnent, 
normalt ligger nedladdnings-hastigheten runt 8-15 Mbit/s och lägre för uppladdning. Användningen 
av kopparnät för leverans av bredband minskar och bedömningen är att fiber och i vissa fall mobilt 
bredband kommer att ersätta kopparnätet över tid. Telestationer som inte är fiberanslutna kommer 
troligen att läggas ned och kopparnätet har svårt att möta de krav på kvalitet och kapacitet som ställs 
på bredband framöver.  I och med att Karlshamn Energi äger fiber till alla telestationer så finns det en 
möjlighet att driva vissa vidare om behov finns. 
 
    

3.3 Bredband via mobilt bredband 
De stora teleoperatörerna är representerade i Karlshamns kommun och användningen av bredband 
via mobiltelefonnätet har ökat i rask takt under de sista åren, tack vare till viss del sänkta priser, mer 
användarvänliga tjänster men framförallt människors förändrade konsumtionsbeteende av medier 
långt ned och nu även upp i åldrarna. Det ökade behovet av ständig uppkoppling har inneburit att 
operatörerna har infört begränsningar på hur mycket data som får användas under en viss tid vilket 
inneburit att behovet för tillgång till trådlösa nät (wifi) har blivit större även för mobila enheter.   
 
4G kommer att leda till en omfattande utbyggnad av stadsnätens fiberinfrastrukturer. De flesta 
mobilmasterna i ett mobilnät måste anslutas med fiberkabel för att mobilkunderna ska kunna få 
tillräcklig bandbredd i sina mobiler eller bärbara datorer. Det innebär att tusentals mobilmaster 
kommer att fiberanslutas under de närmaste åren. 
PTS bedömning är att 4-6 % av hushåll och företag utöver de som inte har tillgång till 100 Mbit/s med 
trådbunden teknik år 2020, kommer att kunna få det via mobilnäten. 
 
 

3.4 5G, kommande mobil teknik 

5G är nästa generations mobilnätverk där hastighet på surf, täckning och allt annat vi använder 
dagens mobilnät till (lte, som oftast kallas 4G) ska förbättras markant. Ännu är ingen standard 
bestämd, men har börjat testas. Upp till 10-20 gigabit/sekund tros nätet klara när det är klart, men 
framför allt ska betydligt fler prylar kunna kopplas upp samtidigt. Hittills har bara frekvenser under 6 
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GHz reserverats för mobilnät, men för att kunna maxa hastigheterna rejält kommer 5G att göra 
anspråk på frekvensband mellan 6 GHz och 100 GHz. 

På grund av att 5G använder en hög frekvens får den per automatik också kort räckvidd 
och begränsad genomträngningsförmåga. Det mesta tyder därför på att 5G blir en teknik främst för 
städer och tätorter där masterna kan byggas mycket tätt. Sannolikt behövs även sändare inomhus. 
Dessa behöver då matning från en snabb fast uppkoppling för att 5G ska nå sin fulla potential. Det 
troliga är att det inte finns någon fullt utbyggd kommersiell 5G i Karlshamn förrän tidigast 2020.  

 

4 Handlingsplan 
 
Karlshamns kommunfullmäktige har beslutat att Karlshamn Energi från år 2010 har en framträdande 
roll som samordnare och huvudman för utbyggnaden av fiberinfrastrukturen i kommunen.  
För att nå målen gäller följande handlingsplan.  
 

 En aktiv dialog skall föras med kommuninvånare, företag och nätägare om behov, 
kvalitet och planering för utbyggnad 

 Det skall tillses att inga nya fastigheter bildas utan att tillgång till fiberanslutning 
samtidigt utreds 

 Nya kommunala tomter inom detaljplanelagt område skall ha tillgång till fiberanslutning  

 Kanalisation för fibernät byggs ut av Karlshamns energi vid alla markarbeten i kommunen 
och Karlshamns kommun skall stimulera samordnade markarbeten 

 Enligt markavtal skall man kalla till planeringsmöten. Till mötena skall företrädare för 
samtliga ledningsdragande verksamheter och aktörer på den lokala 
bredbandsmarknaden bjudas in 

 Kommunen ska söka samverkan inom bredbandsområdet med övriga kommuner i 
regionen 

 Där det är möjligt ska Karlshamn Energi ansöka om och utnyttja statliga medel och EU-
stöd för utbyggnad av bredband. 

 Karlshamn Energi upprätthåller en utbyggnadsplan för kommunen 
 

 

4.1 Tre olika processer att få bredband 
Beroende på var man bor finns det olika vägar att gå för att få tillgång till snabbt bredband 
Alternativen skiljer sig åt i tillvägagångssätt och ledtid men även till viss del i den tekniska lösningen. 
 
Alla är överens om att fiber är den mest framtidssäkrade tekniken för att förse företag och 
privatpersoner med bredband, men i de mest glesbebyggda delarna av kommunen kommer behovet 
att pröva olika kombinationer av tekniska lösningar för att hitta en lösning som är hållbar såväl som 
kvalitativt och ekonomiskt att finnas. 

 
Vi kan dela in kommunen i tre kategorier:  

1. Tätort 
2. Byanät 
3. Vita fläckar 
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4.1.1 Villaområde 
Det som klassificeras som villaområde är villabebyggelse i tätort, där nätägaren kan bygga inom 
ramen för sin egenfinansierade villamodell.  
 
Ur Post och Telestyrelsen perspektiv är dessa områden där marknadskrafterna kan bygga ut för egen 
kraft, dvs man får inga bidrag för dessa områden. Utbyggnaden sker baserat på strategisk utbyggnad 
och intresse, där intresseanmälningar samlas in via Karlshamn Energis hemsida. 

4.1.2 Byanät 
De områden som betecknas som potentiella byanät är de som kan bebyggas med hjälp av bidrag från 
Landsbygdsprogrammet, dvs att de ligger utanför det som klassificerats som tätort av Post och 
Telestyrelsen och som uppfyller kraven för ”projektstöd för bredband” i Landsbygdsprogrammet.  
                                     
Det finns två huvudspår för byanät.  Antingen driver man byanätet som i tidigare programperiod, 
ideellt med en ekonomisk förening som bas eller så söker Karlshamn Energi bidrag direkt i egenskap 
av nätägare.  
               

4.1.3 Vita fläckar 
Vita fläckar (White Areas) är ett av flera begrepp som används av EU för att beskriva 
bredbandsmarknaden. Vita fläckar är områden som saknar IT-infrastruktur och investeringar. Här kan 
offentligt agerande behövas för att främja både investeringar och konkurrens. Där det är så glest 
bebyggt att varken marknadskrafter eller bidrag räcker för att bygga fibernät måste andra tekniker 
prövas/tillämpas. Dessa lösningar kan innebära kreativa mix av fiber, trådlösa tekniker och mobilt 
bredband. 
 
I Karlshamns kommun finns det företrädelsevis områden som kan betecknas som vita fläckar. Vissa 
delar av norra kommunen och skärgården kommer troligtvis att ingå i de 5-10 % som inte nås av en 
större fiberutbyggnad som säkerställer regeringens bredbandsmål 2020. I dessa områden kan det bli 
aktuellt med en annan, mer kostnadseffektiv bredbandsteknik som innebär att fibern i stamnätet 
utnyttjas men med en annan anslutningsteknik sista sträckan till medborgaren.  
              

5 Samhällsnytta med bredband 
 
Tillgången till en digital infrastruktur med hög överföringskapacitet och uppkoppling till Internet är 
en förutsättning för god tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till ett hållbart 
samhälle och är grundläggande för de tre övergripande begreppen globalisering, urbanisering och 
digitalisering. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av digitala 
samhällstjänster och service. Det handlar om att ha en fungerande vardag och är i grunden en 
demokrati och rättighetsfråga i vårt moderna samhälle. 
Traditionella arbetsmetoder förändras och nya tjänster utvecklas där företag har möjlighet att vidga 
sina affärsområden. Produktföretag blir i allt större omfattning tjänsteföretag där service, support 
och kringliggande tjänster adderar värde för kunden och möjliggör längre kundrelationer för 
företagen. I en framtid förväntas att ca 50% av kapaciteten kommer att nyttjas av offentliga tjänster 
såsom sjukvård, skola och omsorg. 
 
Se den ekonomiska studien ”Effekter av digital tjänster i äldreomsorg” som genomfördes år 2014 av 
det svenska forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT AB på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen. 
Där anges mycket stora belopp i besparing av införande av E-tjänster inom hemtjänsten. Källan är Acreo 

Swedish ICT 
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6 Bilaga 1 -Sammanställning av bidragsmöjligheter 
 
 
Kanalisationsstöd 
Stöd för att lägga ner kanalisation/rör för bredband. Vanligtvis kan upp till 50 % av kostnaden 
ersättas. Ansökan och mer information hos Länsstyrelsen. 
 
Landsbygdsprogrammet 
Den 14 december 2015 beslutade Jordbruksverket om reglerna för bredbandsstödet. Det betyder att 
länsstyrelserna nu kan ta beslut om vilka ansökningar som ska få stöd. Kontakta länsstyrelsen i ditt 
län för närmare information om hur och när de kommer att ta beslut om bredbandsstöd. 
 
Du kan söka stöd till bredband om du är en juridisk person och kommer att bygga till fler än bara din 
egen verksamhet. Stödet kan du söka genom vår e-tjänst här på webbplatsen. Det är sedan 
länsstyrelsen i ditt län som handlägger och beslutar vilka projekt som ska få stöd. 
 
Leader 
Små lokalt förankrade projekt i uppstartsfas. Eget ideellt arbete kan i vissa fall vara del av 
medfinansiering. Sverige är indelat i ca 60st Leaderområden, kontaktinformation finns på 

Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se  
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7 Bilaga 2 - Definitioner och förklaringar 
 
ADSL 
En teknik för åtkomst av bredband. Oftast används Skanovas koppartrådar som finns mellan 
telestationen och hushållet. En överföringsteknik som är beroende av längden och kvalitén på 
koppartråden och som ger en asynkron överföring där nedladdningskapaciteten är högre än 
uppladdning. 
 
Kanalisation 
För att kunna förlägga en fiber i marken krävs tomrör. Dessa rör kan benämnas kanalisation. Ibland 
används begreppet i meningen, kanalisation = grävarbetet + nedläggning av tomrör. 
 
Kapacitetstjänst 
Ett företag/organisation som erbjuder överföringskapaciteter i sitt nät till kunder, vanligen 
tjänsteleverantörer som levererar Internettjänster till fiberanslutna företag. Kunden behöver då inte 
investera i ändutrustning eller övervakning då detta ansvaras av nätägaren i Stadsnätet. Jämför med 
svartfiber. 
 
Svartfiber 
Svartfiber är en förlagd fiber utan utrustning i ändarna. Den som hyr fiber sätter egen utrustning i 
ändarna och ”tänder upp” fibern med datatrafik. Svartfiber kan ses som en digital motorväg där den 
som hyr själv bestämmer och ansvarar över trafiken i fibern. Jämför med kapacitetstjänst. 
 
Kommunikationsoperatör (KO) 
Ett företag/organisation som svarar för att ”tända upp” fibernätet och svara för kommunikationen. 
KO ansvarar för avtalsmässiga relationer med tjänsteleverantören samt för installation, övervakning 
och drift av kommunikationsutrustning som behövs för att bredbandstjänster/samhällsnyttiga 
tjänster såsom t ex Trygghetslarm, Styr/Regler/Övervakningstjänster men också Internet, TV, 
Telefoni, videokonferenser mm ska kunna förmedlas. Ofta tar den lokala Stadsnätsoperatören (SO) 
ansvar för denna del om kompetenser och resurserna redan skapat synergier. Annars kan KO-rollen 
upphandlas helt eller till utvalda delar och kan då vara ett bra sätt att komma igång snabbt i sin 
kommun. 
 
Post- och telestyrelsen (PTS) 
PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. är den myndighet 
som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.  
 
Tjänsteleverantör (TL) 
Tjänsteleverantören levererar olika typ av digitala tjänster i öppna såväl som stängda infrastrukturer. 
TL tecknar samarbetsavtal med det öppna Stadsnätet/KO för att få åtkomst av de anslutna 
dataportar som hushållen och företagen. TL marknadsför sig och dess kunder aktiveras på den 
digitala marknadsplatsen; tjänstevalsportalen som Stadsnätet tillhandahåller men även genom 
marknadskanaler direkt med kunden. Aktiveringsbeställning görs därefter från TL till Stadsnät. 
 
Öppet nät 
Öppet nät är när nätägare ger tillträde till den egna infrastrukturen på skäliga och icke 
diskriminerande villkor. Detta kan gälla tillträde till kanalisation eller svart fiber. Öppet nät kan också 
vara när en kommunikationsoperatör erbjuder lika villkor för alla leverantörer av tjänster.  
När en kommunikationsoperatör själva är tjänsteleverantör i sitt nät så är det per definition inte ett 
öppet nät i och med att det inte är lika villkor för alla leverantörer. 
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8 Bilaga 3 - Länkar och referenser 
 
 
Karlshamns kommun  
www.Karlshamn.se    

Karlshamn Energi  
www.karlshamnenergi.se   
www.Karlshamnporten.net  

  
 
Boverket - Vägledning för elektroniska kommunikationer i planeringen 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/elektroniska-kommunikationer-i-planeringen.pdf  
 

Bredbandsforum  
www.bredbandivarldsklass.se  
 

Bredbandsforum - Regeringens bredbandsstrategi 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/33/61e77df0.pdf  
 

Swedish ICT 
https://www.swedishict.se/  
 

Länsstyrelsen i Blekinge 
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/bredband/ 
 

Jordbruksverket 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband.4.37e9ac46144f41921cd2c76
1.html 

 
Post och Tele styrelsen, (PTS) - Om bredband 
http://www.pts.se/sv/Lattlast/Bredband/Vad-ar-bredband/  
 

Region Blekinge 
- Regionala tillväxtprogrammet samt  
-Digital infrastruktur och IT 
http://www.regionblekinge.se/media/41137/tillvaxt_blekinge.pdf 
http://www.regionblekinge.se/infrastruktur-trafik/digital-infrastruktur-och-it/  
 

Svenska Stadsnätsföreningen  
www.ssnf.org   
 

Bredbandsstrategiför Karlskrona Kommun 2016-2020 
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Policy/IT-
infrastrukturprogram%20f%C3%B6r%20Karlskrona%20kommun%202016-2020.pdf 
 

Bredbandsstrategi för Ronneby kommun 2016-2020 
http://www.ronneby.se/Global/Dokument/Styrdokument%20NY/Strategier/Bredbandsstrategi%20f%C3%B6r%20Ronneby
%20kommun_2016_2020.pdf 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KS § 102, 2010-05-25  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bredbandsstrategi för  

Karlshamns kommun 

 

 

 

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 
– mot en konkurrenskraftig och framtidssäker 

kommunikationsplattform 

 

Bakgrund 

 

Tillgång till Internet och bredband är en viktig utvecklingsfaktor för Karlshamns 

kommuninvånare. En ny undersökning
1
 från EU visar att över 70% av Sveriges 

befolkning använder Internet i princip dagligen. Användningen har under senare år 

förändrats och Internet används idag som en integrerad del i både människors 

professionella och privata vardag - för informationssökning, för kommunikation med 

kunder, kollegor, vänner och familj, för att utöva hobbys, för att handla varor och för 

mycket mer. I takt med den närmast explosionsartade utveckling som Internet har stått för 

de senaste åren så ökar dessutom kraven alltjämt. Tjänster som exempelvis 

Internetbaserade TV-sändningar kräver allt större bandbredd. Den prognosticerade 

trafikökning
2
 som Post- och telestyrelsen gör med avseende på IP-trafik pekar på en 

flerfaldig dubblering på en 5-årsperiod från idag. 

 

Statliga direktiv 

 
Regeringen pekar i sin nya bredbandsstrategi

4
 på att tillgång till Internet och bredband är av stor 

betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle. 

 

"Även om tillgången till bredband är relativt god i dag är marknaden i ständig förändring. De 

närmaste åren kommer tekniken att utvecklas snabbt. Denna utveckling drivs bland annat av: 

 

 en ökad efterfrågan och ett ökat utbud av bredband med högre överföringshastigheter för 

att kunna erbjuda och ta del av nya och mer krävande tjänster via Internet,  

 ökade trafikvolymer då vi tillbringar allt mer tid på nätet och då alltmer data överförs 

mellan applikationer och/eller personer,  

 ett ökat behov av mobilitet och tillförlitliga Internetanslutningar för att möjliggöra 

tillgång till tjänster när som helst och var som helst, samt  
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 möjlighet för operatörerna att göra kostnadsbesparingar då ny teknik är mer 

resurseffektiv." 

 

För att skapa fungerande konkurrens inom sektorn elektronisk kommunikation pekar regeringen 

på vikten av att bygga parallell infrastruktur där det är möjligt. Enligt regeringens nya långsiktiga 

mål bör 90 % av Sveriges alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 

till 2020. 

 

Utveckling och nuläge i Karlshamn 

 
Kommunstyrelsen antog 2001 ett IT-infrastrukturprogram för kommunen som har fastställts av 

Länsstyrelsen. En komplettering och uppgradering av programmet, huvudsakligen för utbyggnad 

på landsbygden antogs av kommunstyrelsen och godkändes av Länsstyrelsen 2005. I programmet 

finns bl.a. följande mål formulerade: 

 

 ”Kommunen ser det som sin uppgift att göra det möjligt för kommuninvånare och 

företagen att fritt och med konkurrens kunna välja de operatörer och tjänster man vill ha. 

 Tillräcklig kapacitet för datakommunikation är en avgörande utvecklingsfaktor för både 

kommuninvånarna och företagen i Kommunen.”  

 

I en analys av situationen i kommunen som utförts av en konsultgrupp under 2009 konstateras att 

utbud av tjänster, konkurrens mellan operatörer och bredbandstillgång ej har blivit enligt uppsatta 

mål. Rapporten
3
 redovisar historik och nuläge för bredbandsutvecklingen och 

bredbandsmarknaden i kommunen varför detta endast sammanfattas här. 

 

Det kopparnät som idag används för att ge bredbandstillgång via ADSL, framförallt på 

landsbygden och i villaområden bedöms inte vara tillräckligt för framtidens tjänsteutbud. Det är 

därför av största vikt att en fortsatt utbyggnad av fibernät i kommunen sker. ADSL kommer med 

stor sannolikhet fortfarande att leva kvar men tjänster som exempelvis HD-TV och s.k. 

molntjänster (program och datalagring över Internet) kommer att kräva allt större bandbredd. 

Skanova ger dessutom oroande signaler om underhåll och kvalitet på kopparnätet. 

 

I ett 5-årsperspektiv är det viktigt att utbyggnad av fiber på landsbygden har kommit en bra bit på 

vägen. Statliga stöd för utbyggnad av bredband kommer kraftigt att minskas och kommunen 

måste aktivt hitta och stödja andra typer av initiativ och finansieringsmodeller. Ett exempel på 

sådana initiativ är s.k. byanät där privatpersoner, företag eller föreningar själva med visst 

samhällsstöd bekostar grävning, ledningsdragning och anslutning till en nod i befintligt fibernät. 

 

Proaktiva åtgärder som att förlägga kanalisation för framtida fiberdragning i samband med 

markarbeten har gjorts i mycket liten omfattning i Karlshamn. Detta är olyckligt då merkostnaden 

för kanalisation är liten vid exempelvis fjärrvärmearbeten. Markarbete för bredband allena är 

kostsamt och utgör ett stort ekonomiskt hinder för en fortsatt bredbandsutveckling i kommunen. 

 

I kommunen finns förutom Skanova idag huvudsakligen två ägare av fibernät, IP-Only och 

Svenska stadsnät. Nätet som ägs av Svenska stadsnät byggdes ut av kommunen och såldes 2002 

till bolaget. IP-Onlys nät byggdes ut 2006-2007 som en komplettering för att utnyttja ADSL-

teknik för bredbandstillgång på landsbygden. Kommunen har en återkommande dialog med 
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nätägarna. Svenska stadsnät har under de gångna åren gjort blygsamma investeringar trots goda 

vinster. IP-Only har nyligen anlitat en fristående kommunikationsoperatör för att främja öppenhet 

och konkurrens i sitt nät, vilket är i linje med målbilden i IT-infrastrukturprogrammet. 

 

Kommunen har stora områden utan tillgång till fibernät. Exempel på sådana områden är 

landsbygd och enfamiljsfastigheter inom detaljplanelagt område. Idag är fibernätet utbyggt till 

samtliga telestationer i kommunen och utgör därmed en grund för en fortsatt utbyggnad, bl.a. via 

byanätsatsningar. För privatpersoner finns också möjlighet att använda det s.k. husavdraget
1
 för 

en viss skattelättnad. 

 

Karlshamns kommun är den enda kommunen i Blekinge om inte är ägare till infrastruktur för 

bredband och är därför inte representerad i den grupp av nätägare som via Länsstyrelsen 

samverkar kring utbyggnad av fibernät i länet. Kommunen står i princip utan kontroll över denna 

infrastruktur och har därför svårt att påverka utvecklingen. 

 

 

Fortsatt bredbandsutveckling i Karlshamn 
 

Med anledning av utvecklingen från 2001 till idag bör kommunen ta en aktivare roll i att 

medverka till en framtida hållbar bredbandsinfrastruktur som kan möta behoven från kommunens 

invånare och företag och som förstärker Karlshamn som en attraktiv kommun att bo och verka i. 

 

Trots utveckling av den trådlösa tekniken för Internettillgång behövs en mer finmaskig utbyggnad 

av markförlagd fiber för att åstadkomma en hållbar utveckling. 

 

Vision – ”fiber hela vägen hem” 

 
Det skall finnas ett heltäckande

2
 fiberbaserat

3
 öppet nät där kommuninvånare och företag fritt och 

med konkurrens kan välja de operatörer och tjänster man vill ha. Utvecklingen av nätet skall 

styras av samhällsnyttan. Tillräckligt många tjänsteleverantörer skall finnas för att skapa en 

tillfredsställande konkurrenssituation. 

 

 

Mål 

 
Den målbild som formulerades i IT-infrastrukturprogrammet är fortfarande relevant. Kommunen 

bör ändå formulera om och detaljera den för att förtydliga vikten av tillgång, öppenhet, 

konkurrensneutralitet och sin egen roll i utvecklingen. Den nya målbilden gäller till 2015. 

 

                                                      
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/11257 

2
 Detta förutsätter initiativ av föreningar, privatpersoner och företag, exempelvis s.k. byanät 

3
 Trådlösa tekniker och utveckling av DSL-teknik kan vara alternativ för vissa områden men kräver ändå 

förtätning av fibernätet. 
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 Det skall finnas möjlighet till bredbands- och Internettillgång för minst 80%
2
 av alla 

företag och hushåll i Karlshamns kommun med lägst överföringskapacitet 100 Mb/s 

 Kommunen skall medverka till att brist på kapacitet i bredbandsnätet inte blir en 

hämmande utvecklingsfaktor för någon del av kommunen 

 Kommunen skall ställa krav på öppenhet och konkurrensneutralitet på samtliga nätägare i 

nuvarande och framtida nätinfrastruktur 

 Kommunen skall söka samverkan och samordning med övriga aktörer i och kring länet 

för att ytterligare stärka öppenhet och konkurrens. 

 Det skall i Karlshamns kommun finnas ett bredbandsnät utbyggt minst i nivå med de 

”ledande bredbandskommunerna” i Blekinge och Kronoberg 

 Bredbandsnätet i Karlshamns kommun skall ingå som en del i det regionala nätet 

 

Strategi 

 
Kommunkoncernen skall aktivt verka för ett framtida öppet bredbandsnät med ett 

konkurrenskraftigt tjänsteutbud som uppfyller vision och målbild. Kommunkoncernen tar kontroll 

över processen för utbyggnad av bredband i kommunen. Förvaltningar och bolag ges direktiv att 

verka för att handlingsplanen förverkligas. En central styrgrupp skapas för samordning i 

strategiarbetet med fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen, anpassat efter 

budgetprocessen. 

 

Handlingsplan 

 
För att nå målen bör följande handlingsplan gälla. Kommunen föreslås besluta att: 

 

 föra en aktiv dialog med kommuninvånare, företag och nätägare om behov, kvalitet och 

planering för utbyggnad 

 inga nya fastigheter bildas utan att tillgång till fiberanslutning samtidigt utreds 

 inga nya kommunala tomter inom detaljplanelagt område bildas utan att tillgång till 

fiberanslutning säkerställs 

 kanalisation för fibernät byggs ut av kommunkoncernen vid alla markarbeten i 

kommunen och kommunkoncernen skall stimulera samordnade markarbeten 

 kalla till planeringsmöten minst två gånger per år. Till mötena skall företrädare för 

samtliga ledningsdragande verksamheter och privata aktörer på den lokala 

bredbandsmarknaden bjudas in 

 ta fram en strategi för en byanätssatsning för att främja bredbandsutveckling i områden 

med eftersatt utbyggnad 

 söka samverkan inom bredbandsområdet med övriga kommuner i regionen 

 ansöka om och utnyttja statliga medel och EU-stöd för utbyggnad av bredband. 

-�229�-



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bredbandsstrategi för  

Karlshamns kommun 

  

 

Planerade aktiviteter 2010 

 
Informationsträffar och portal för byanätsatsning 
För att uppnå största möjliga utbyggnad av fibernätet på landsbygden är det nödvändigt 

med resurser och initiativ från privatpersoner och företag. Det finns flera goda exempel 

runt om i landet där s.k. byanät har bidragit till utbyggnaden av fibernät på landsbygden. 

Kronoberg har varit speciellt framgångsrika och kommer därför att användas som 

referensmodell för arbetet. 

 

I samarbete med andra berörda myndigheter, Leaderprojektet, Ett steg längre och LUKA
4
 

planerar kommunen informationsträffar för att informera och engagera privatpersoner och 

företag om de möjligheter som finns för en fortsatt utbyggnad av fiberbaserat bredband. 

Översyn av taxa för återställningsarbeten 

Ett problemområde som privata bredbandsaktörer har pekat på och som anges som ett 

skäl till att utbyggnaden av fibernätet i vissa fall inte har gjorts är kommunens nuvarande 

taxa för återställningsarbeten. Kommunen göra en översyn av taxan för att se om det 

finns skäl att ändra den för att stimulera till en snabbare utbyggnad av fibernäten. 

Analys av nyttjande av PTS-fibern 

Det regionala nätet som byggts genom norra Blekinge med medel från PTS (Post och 

Telestyrelsen) ingår fiberpar som Länsstyrelsen förfogar över och som bör kunna gå att 

utnyttja för samverkan mellan nätägare och operatörer. 

 

Med anledning av en förfrågan från en nätägare skall kommunen undersöka 

möjligheterna för att  tjänsteoperatörer skall kunna använda dessa fibrer för att få ett ökat 

marknadsunderlag och ett större tjänsteutbud till nytta för kommuninvånare och företag. 

                                                      
4
 Karlshamns kommunbygderåd LUKA - Landsbygdsutveckling i Karlshamns Kommun 
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Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående IT-chef Björn Igelström, Projektledare 
Lennart Henriksson och IT-strateg Linus de Petris under ledning av IT-strategen 

 

Referenser 

 
1 
Internet usage in 2009 - Households and Individuals, eurostat, Data in Focus 46/ 2009 

 
2 
Prognostiserad trafikökning för Västeuropa år 2008–2015, PTS 2009 

 
3 
En konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplatform för Karlshamns kommun, 

Langner C., och Åkerlund E., 2009 

 
4 
Bredbandsstrategi för Sverige, Regeringskansliet, 2009  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avtalet med Cura Individutveckling om samverkan avseende familjerättsliga 
frågor. 
 
Sammanfattning 
 
Cura Individutveckling har fått förfrågan från Karlshamns, Sölvesborgs och Ronnebys 
kommun om möjligheten att ta över familjerättslig verksamhet från och med 2017. Syftet 
med samverkan är att minska sårbarheten i familjerättsverksamheten, tillhandahålla 
gemensam intern och extern handledning samt kompetensutbildning. Syftet är vidare att 
verka för kvalitetsförbättringar inom familjerättsverksamheten till gagn för de 
samverkande kommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SN 2016-11-30 § 465 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga 

frågor i Cura Individutvecklings regi 2016/4142 
2 Protokoll Cura Individutveckling Direktionen 2016-10-27 
3 Kostnadsförslag 
4 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga frågor i Cura Individutvecklings regi för 

Karlshamns, Sölvesborgs och Ronnebys kommun 
5 Missiv till socialnämnder i Karlshamns, Sölvesborgs och Ronnebys kommun 
 
Yrkanden 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Socialnämnden 
Cura Individutveckling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-12-01 Dnr: 2016/4142 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 273 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 19 

 
 

Avtal om samverkan avseende familjerättsliga frågor i Cura Individutvecklings 
regi 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avtalet med Cura Individutveckling om samverkan avseende familjerättsliga 
frågor. 
 
Sammanfattning 
 
Cura Individutveckling har fått förfrågan från Karlshamns, Sölvesborgs och Ronnebys 
kommun om möjligheten att ta över familjerättslig verksamhet från och med 2017. Syftet 
med samverkan är att minska sårbarheten i familjerättsverksamheten, tillhandahålla 
gemensam intern och extern handledning samt kompetensutbildning. Syftet är vidare att 
verka för kvalitetsförbättringar inom familjerättsverksamheten till gagn för de 
samverkande kommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag SN 2016-11-30 § 465 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga 

frågor i Cura Individutvecklings regi 2016/4142 
2 Protokoll Cura Individutveckling Direktionen 2016-10-27 
3 Kostnadsförslag 
4 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga frågor i Cura Individutvecklings regi för 

Karlshamns, Sölvesborgs och Ronnebys kommun 
5 Missiv till socialnämnder i Karlshamns, Sölvesborgs och Ronnebys kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Socialnämnden 
Cura Individutveckling 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-12-01 Dnr: 2016/4142 

 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastigheterna Aplakärr 1:10, 1:11, 1:12: 1:19, 1:20, 1:24, 3:2, 7:1, 8:1, 8:1 samt 
Brorstorp 1:2, 1:7, 1:15 och 2:1, ska tas in i verksamhetsområde för vatten respektive 
spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande taxa 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-planen för Karlshamns kommun. I denna 
planlades utbyggnaden av vatten och spill till 2015-2016. 
 
Verksamhetsområde för vatten och spill föreslås utökas till att omfatta berörda fastigheter, 
vilket framgår av underlaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
egenskap av huvudman. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 152/2016 utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
2 Tjänsteskrivelse utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
3 Karta ingående fastigheter Brorstorp 
4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Brorstorp 
5 samråd inför utbyggnad 160426 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
VA-enheten 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastigheterna Aplakärr 1:10, 1:11, 1:12: 1:19, 1:20, 1:24, 3:2, 7:1, 8:1, 8:1 samt 
Brorstorp 1:2, 1:7, 1:15 och 2:1, ska tas in i verksamhetsområde för vatten respektive 
spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande taxa 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-planen för Karlshamns kommun. I denna 
planlades utbyggnaden av vatten och spill till 2015-2016. 
 
Verksamhetsområde för vatten och spill förslås utökas till att omfatta berörda fastigheter, 
vilket framgår av underlaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
egenskap av huvudman. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 152/2016 utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
2 Tjänsteskrivelse utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
3 Karta ingående fastigheter Brorstorp 
4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Brorstorp 
5 samråd inför utbyggnad 160426 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
VA-enheten 
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kommun 2016-11-15 Dnr: 2015/4594 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 233 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 252 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 20 

 
 

Utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande taxa 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-planen för Karlshamns kommun. I denna 
planlades utbyggnaden av vatten och spill till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområde 
för vatten och spill utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
egenskap av huvudman. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bilagor 
 
1 Protokollsutdrag TN § 152/2016 Tjänsteskrivelse utökat verksamhetsområde VA 

Brorstorp 
2 Tjänsteskrivelse utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
3 Karta ingående fastigheter Brorstorp 
4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Brorstorp 
5 samråd inför utbyggnad 160426 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
VA-enheten 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-11-15 Dnr: 2015/4594 

 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-10-26 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 17:40, ajournering 14:45-15:10  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Jan-Erik Abrahamsson (S) Katrin Johansson (S) 
Patrik Engström tom § 158 (S) Vakant plats (S) 
Mats Olausson tom § 157 
Bo Sandgren 
Per-Ivar Johansson from § 158 
Lennarth Malm from § 159 

(M) 
(S) 
(C) 
(L) 

Gunnar Fastén 
Stig Johansson 
Mats Olausson 
Patrik Engström 

(MP) 
(S) 
(M) 
(S) 

 

Övriga: Jonas Johansson 
Christer Martinsson 
Linda Holm 
Ida Schyberg 
Camilla Bengtsson 
Linnéa Persson 
Magnus Persson 
Per Ingströmer 
Per-Erik Karlsson 
Eva Persson 
Christina Svensson 

 

 

T.f. gatu- och parkchef §§ 146-147 
VA-chef §§ 146-147, 151-153 
VA-strateg §§ 146-147, 151-153 
Processing. §§ 146-147, 151-153 
Ekonom §§ 148, 150-154 
Utredningsingenjör § 154 
Fastighetschef §§ 150, 155 
Trafikingenjör §§ 155-158 
Städchef §§ 156-159 
Arbetsledare §§ 156-159 
Sekreterare §§ 146-148, 150-160 

 

Utses att justera: Britt Kilsäter (M)  

Paragrafer: §§ 146-148, 150-160 

Justeringsdatum:  2016-11-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
                                  Britt Kilsäter 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-10-26 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-11-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-11-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-11-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-10-26 

sid 3 av 3 

 
 
§ 152 Tjänsteskrivelse utökat verksamhetsområde VA Brorstorp, 2015/4594 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att listade fastigheter ska tas in i 
verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen delge berörda fastighetsägare beslutet 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-planen för Karlshamns kommun. I denna 
planlades utbyggnaden av vatten och spill till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområde 
för vatten och spill utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
egenskap av huvudman. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Peter Hammarström, Entreprenadingenjör 
VA-strateg Linda Holm 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-05-31 Dnr: 2015/4594 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Tekniska nämnden 2016-09-21  

 
 

Tjänsteskrivelse utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 
 

Förslag till beslut 
 
Att överlämna ärendet till kommunfullmäktige och att kommunfullmäktige ska besluta om 
att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten 
 
Att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande taxa 
 
Att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen delge berörda fastighetsägare beslutet 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-planen för Karlshamns kommun. I denna 
planlades utbyggnaden av vatten och spill till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområde 
för vatten och spill utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
egenskap av huvudman. 
 
Beslutsunderlag 
 
Denna tjänsteskrivelse med bilagor 
 
Bilagor 
 
Fastighetslista VO Brorstorp 
Karta VO Brorstorp 
Samrådsprotokoll  
 
Beslutet skickas till 
 
Peter Hammarström, Entreprenadingenjör 
Christer Martinsson, VA-chef 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-05-31 Dnr: 2015/4594 

 
 
Bakgrund och överväganden 
Om det med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten 
eller avlopp i större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse ska 
kommunen (§6 SFS 2006:412 Lagen om allmänna vattentjänster) 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten/tjänsterna behövs 
2. Snarast och så länge behovet finns kvar tillgodose dessa behov inom 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning 
 
Utbyggnadsområdet Brorstorp anges i VA-planen bli utbyggt 2015-2016 och omfatta ca 13 
fastigheter. 
 
För det exakta antalet har GIS-analys använts för detaljprojektering. Ett diariefört samråd 
har även ägt rum med Miljöförbundet Blekinge Väst för att få det miljömässigt grundade 
behovet utrett. Protokollet från detta möte återfinns som bilaga. De fastigheter som ingår i 
utbyggnadsområdet finns dels listade dels utmärkta på karta i bilagor till ärendet. 
 
För större fastigheter, tex jordbruksfastigheter omfattas endast bostadsdelen med 
intilliggande tomtmark. Dessa redovisas senare då de mätts in i fält och återges i 
kartmaterialet i bilaga med en ellips. 
 
Utökning av den allmänna VA-anläggningen sker genom att verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter eller del av fastigheter. 
Utbyggnaden finansieras därmed genom gällande VA-taxa 
 
Kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för Karlshamns kommuns allmänna VA-
anläggning behöver besluta om utökande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
för specificerade fastigheter. Detta för att utbyggnaden ska kunna genomföras enligt VA-
planen. 
 
 
Daniel Wäppling Linda Holm 
Förvaltningschef VA-strateg 
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Brorstorp VA-utbyggnad

Blå = Bebyggd vanlig tomt
Ring = Lantbruk, dvs del av fastighet
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Utbyggnadsområde Brorstorp- ingående fastigheter 

 

 

Fastighet Adress Ägare Ägaradress

Aplakärr 1:10 GRANEFORSVÄGEN 610-4

Aplakärr 1:11 GRANEFORSVÄGEN 614 

Aplakärr 1:12 GRANEFORSVÄGEN 616 

Aplakärr 1:19 GRANEFORSVÄGEN 610-5

Aplakärr 1:20 GRANEFORSVÄGEN 618 

Aplakärr 1:24 GRANEFORSVÄGEN 610-7 

Aplakärr 3:2 GRANEFORSVÄGEN 632

Aplakärr 7:1 GRANEFORSVÄGEN 631

Aplakärr 8:1 GRANEFORSVÄGEN 615 

Aplakärr 8:1 GRANEFORSVÄGEN 615 

Brorstorp 1:2 GRANEFORSVÄGEN 600

Brorstorp 1:7 GRANEFORSVÄGEN 621 

Brorstorp 1:15 GRANEFORSVÄGEN 611

Brorstorp 2:1 GRANEFORSVÄGEN 627
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Samråd inför utbyggnad, Tubbaryd 26 april 2016 kl 9:00 

 

Inbjudna: 

Miljöförbundet Blekinge Väst, VA-enheten, Stadsmiljö-plan 

Närvarande: 

Sofie Petersson och Emelie Larsson, MBV 

Peter Hammarström och Linda, VA-enheten 

 

Syfte med mötet: 

Att förankra och forma underlaget inför tjänsteskrivelse till berörd nämnd samt direktion.  

Granefors: 

I ÖP2030 anges att avsikten är att området ska användas för bebyggelse 

I det område som kommer att omfattas av utbyggnad pga samlad bebyggelse återfinns tre stycken 

avstyckade men osålda tomter där det är rimligt att anta att syftet är att sälja och bebygga dem, då 

intilliggande likartade tomter längs vägsträckan sålts och bebyggts. Ledningarnas dimension ska ej 

förhindra senare anslutning. Nuvarande ägare till dessa tre är Johan Löfqvist. 

Befintlig mätarbrunn och förbindelsepunkt för Granefors bruk ska skrotas. Hur vatten och avlopp ser 

ut inom bruksområdet med tidigare tillhörande byggnader är okänt. Ny(a) förbindelsepunkt(er) ska 

upprättas. Froarp 2:11 kommer att erbjudas att ansluta sig med egen förbindelsepunkt, liksom 

Asarum 27:1. 

Fastigheterna Froarp 2:12 till Froarp 2:15 finns i Karlshamnstornets tryckzon. Dessa fastigheter har så 

lågt tryck att man inte kan duscha på övervåningen. Åtgärden här blir att ansluta fastigheterna till 

utbyggnadsområdet, så att trycket istället kommer från Asarumstornet.  

Fastigheterna i området, förutom Tararp 3:4 och Asarum 8:31, har Mieån som recipient. Froarp 2:4 

till 2:7 har anläggningar som släpper avloppsvattnet till Mieån. Ån är idag påverkad av övergödning 

samt att den har måttlig ekologisk status och når inte upp till god kemisk status. Detta gör att 

situationen behöver förbättras. Froarp 2:4 till 2:7 samt Froarp 2:12 till 2:15 skulle inte ingå i 

utbyggnaden pga samlad bebyggelse, men kommer att inkluderas med hänvisning till miljöskälen, 

dvs den känsliga recipienten.  

Tararp 3:18 kommer först i nästa skede av utbyggnaden, då detta ansetts vara prioritet B i 

utbyggnadsplanen. Tryck-/Pumpstationen för område Granefors ska dimensioneras för att även klara 

Tararp.  

De fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet och därmed omfattas av utbyggnaden beskrivs i 

tabellen nedan. Där återfinns även information om vilka fastigheter i området som inte ska ingå. 

Fastighet Status idag kommentar 

Froarp 2:12 godkänd Ny anläggning 2012 

Froarp 2:7 godkänd Infiltration 2007 

Froarp 2:4 godkänd Kan ha en fräsch markbädd 
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Froarp 2:14  2:14 och 2:15 har en 
gemensam provisorisk 
anläggning där 
tidsbegränsningen har gått ut. 

Froarp 2:15  2:14 och 2:15 har en 
gemensam provisorisk 
anläggning där 
tidsbegränsningen har gått ut. 

Froarp 2:9   

Froarp 2:11   

Asarum 26:1   

Asarum 27:1  Granefors bruk 

Asarum 4:57 Torp utan VA. Torpet avses 
rivas för att bygga nytt. 

Förhandsbesked måste 
förnyas, alt bygglov.  

Froarp 2:10   Kommer att bygga ett eget nät 
och får en förbindelsepunkt 

Asarum 8:25   

Asarum 8:31   

Asarum 8:37   

Asarum 8:41   

Asarum 8:42 Osäker lösning VA tar reda på vad som finns 

Asarum 8:43 Osäker lösning VA tar reda på vad som finns 

Asarum 8:44   

Asarum 9:85   

Froarp 2:13  Ägaren kommer att erbjudas 
anslutning, men kan avböja ty 
obebyggd 

Froarp 2:5  Ägaren kommer att erbjudas 
anslutning, men kan avböja ty 
obebyggd 

Froarp 2:6  Ägaren kommer att erbjudas 
anslutning, men kan avböja ty 
obebyggd 

Tararp 2:10   

Tararp 3:4   

Tararp 3:5 Saknar vatten Byggnaden vid Tararps byväg 
står på ofri grund 

Tararp 2:16   

Tararp 2:15   

Tararp 2:13   

Tararp 2:6   

Tararp 2:8   

Tararp 7:1   

 

Graneforsvägen närmast Mieån kommer inte att få ersättning för onyttigbliven anläggning eftersom 

fastighetens avlopp runnit rakt ut på marken ner mot ån.  
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Brorstorp: 

Området omfattar ca 12 fastigheter. Det kommer att byggas ut i egen regi och om allt går enligt 

planen så kan första spadtaget tas sen höst 2016. Det är Trafikverkets väg som måste tas i anspråk 

och denna är väldigt smal, så troligtvis behöver vi stänga av vägen och leda om trafiken under tiden 

som arbete pågår.  

De fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet och därmed omfattas av utbyggnaden beskrivs i 

tabellen nedan. Där återfinns även information om vilka fastigheter i området som inte ska ingå. 

Fastighet Status idag kommentar 

Aplakärr 3:2 Ej godkänd anläggning Verkstad på ena sidan vägen 
och bostad på andra som har 
anslutningspunkt 

Aplakärr 1:10 Ej godkänd anläggning  

Aplakärr 1:19 Ej godkänd anläggning  

Aplakärr 1:11 Ej godkänd anläggning  

Aplakärr 1:12   

Aplakärr 1:20   

Aplakärr 1:24   

Apalakärr 3:3 okänd anläggning Men har anslutningspunkt. 
Fastigheten ingår ej i 
utbyggnad. 

Aplakärr 7:1   

Aplakärr 8:1   

Brorstorp 1:2 Ny godkänd anläggning  

Brorstorp 1:7   

Brorstorp 2:1   

Brorstorp 1:15   
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslaget till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 6:1, enligt 5 
kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Sammanfattning 
 
Ägarna till fastigheterna Bryggeriet 7,8,9,10,11 och 12 har ansökt om planläggning för del 
av fastigheten Karlshamn 2:1 på Bryggeritomten. Sökandens önskan är att kunna förvärva 
kommunal mark i direkt anslutning till bostaden för att utöka befintliga tomter/uteplatser. 
 
Kommunens bedömning är att det finns ett behov av att tydliggöra gränsen för det allmänt 
tillgängliga området utmed Mieån med en tydlig tomtavgränsning vid fastigheterna 
Bryggeriet 7-12, eftersom det idag är oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon 
och allmänt tillgänglig mark går. Syftet med planen är att med en tydligt avgränsande häck 
mellan privat och offentlig, allmän tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång till 
området genom att skapa en tydlig gräns mellan allmänt och privat. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag BN § 189 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 - beslut om 

antagande 
2 Inkomna yttranden 
3 Granskningsutlåtande 
4 Plankarta 
5 Planbeskrivning med bilaga 
6 Samrådsredogörelse 
7 Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB 
8 Fastighetsförteckning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslaget till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 6:1, enligt 5 
kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Sammanfattning 
 
Ägarna till fastigheterna Bryggeriet 7,8,9,10,11 och 12 har ansökt om planläggning för del 
av fastigheten Karlshamn 2:1 på Bryggeritomten. Sökandens önskan är att kunna förvärva 
kommunal mark i direkt anslutning till bostaden för att utöka befintliga tomter/uteplatser. 
 
Kommunens bedömning är att det finns ett behov av att tydliggöra gränsen för det allmänt 
tillgängliga området utmed Mieån med en tydlig tomtavgränsning vid fastigheterna 
Bryggeriet 7-12, eftersom det idag är oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon 
och allmänt tillgänglig mark går. Syftet med planen är att med en tydligt avgränsande häck 
mellan privat och offentlig, allmän tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång till 
området genom att skapa en tydlig gräns mellan allmänt och privat. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag BN § 189 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 - beslut om 

antagande 
2 Inkomna yttranden 
3 Granskningsutlåtande 
4 Plankarta 
5 Planbeskrivning med bilaga 
6 Samrådsredogörelse 
7 Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB 
8 Fastighetsförteckning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-11-14 Dnr: 2014/3297 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 235 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 254 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 21 

 
 

Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 - beslut om antagande 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslaget till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 6:1, enligt 5 
kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Sammanfattning 
 
Ägarna till fastigheterna Bryggeriet 7,8,9,10,11 och 12 har ansökt om planläggning för del 
av fastigheten Karlshamn 2:1 på Bryggeritomten. Sökandens önskan är att kunna förvärva 
kommunal mark i direkt anslutning till bostaden för att utöka befintliga tomter/uteplatser. 
 
Kommunens bedömning är att det finns ett behov av att tydliggöra gränsen för det allmänt 
tillgängliga området utmed Mieån med en tydlig tomtavgränsning vid fastigheterna 
Bryggeriet 7-12, eftersom det idag är oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon 
och allmänt tillgänglig mark går. Syftet med planen är att med en tydligt avgränsande häck 
mellan privat och offentlig, allmän tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång till 
området genom att skapa en tydlig gräns mellan allmänt och privat. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag BN § 189 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 - beslut om 

antagande 
2 Inkomna yttranden 
3 Granskningsutlåtande 
4 Plankarta 
5 Planbeskrivning med bilaga 
6 Samrådsredogörelse 
7 Beslutsunderlag för behovsbedömning MKB 
8 Fastighetsförteckning 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-11-14 Dnr: 2014/3297 

 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-10-26 

sid 1 av 4 

 
 

Plats och tid First Hotel Carlshamn, Hanö-rummet, klockan 13:15–15:30 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S)  
Claes Mårlind Ledamot (M) ej §§ 194, 196 
Mats Bondesson Vice ordförande (C)  
Kerstin Linde Ledamot (S)  
Magnus Olsson Ledamot (M) ej §§ 194, 196 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  
Kurt Kaarle Ledamot (S)  
Anders Thurén Ledamot (MP)  
Ingvar Andersson Ledamot (S)  
Staffan Olsson Ledamot (C)  
Johan Wolgast Ledamot (MP)  
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Magnus Sandgren (M) ersätter Claes Mårlind (M) §§ 194, 196 
Tommy Persson (S) ersätter Magnus Olsson (M) §§ 194, 196 

Närvarande 
ersättare: 

Gitte Ejdetjärn (S)  
Ulf Lind (SD) ej §§ 194, 196 
Kennet Bengtsson (S)  
Stefan Sörensson (L)  
 

Övriga: Ekonom Camilla Bengtsson §§ 181–184 
Landskapsarkitekt Anna Terning §§ 181–185 
Planarkitekt Jeanette Conradsson §§ 181–190 
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek §§ 181–198 
Byggnadsinspektör Thomas Norman §§ 186–197 
Teckentolk Janeth Gummesson  
Teckentolk Marie Järvensivu  
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Ingvar Andersson  

Paragrafer: §§ 181, 182, 184–201 

Justeringsdatum:  2016-11-02 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Ingvar Andersson  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-10-26 

sid 2 av 4 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Byggnadsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-10-26   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2016-11-03 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2016-11-25 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-10-26 

sid 3 av 4 

 
 
§ 189 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1 – beslut om antagande 2014/3297 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 2016-09-
30 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterat 
2016-09-30, och till denna hörande handlingar 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs  
 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Sammanfattning 
Ägarna till fastigheterna Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 har ansökt om planläggning för 
del av fastigheten Karlshamn 2:1 på Bryggeritomten. Sökandens önskan är att kunna 
förvärva kommunal mark i direkt anslutning till bostaden för att utöka befintliga 
tomter/uteplatser.  
 
Kommunens bedömning är att det finns ett behov av att tydliggöra gränsen för det allmänt 
tillgängliga området utmed Mieån med en tydlig tomtavgränsning vid fastigheterna 
Bryggeriet 7-12, eftersom det idag är oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon 
och allmänt tillgänglig mark går. Syftet med planen är att med en tydligt avgränsande häck 
mellan privat och offentlig, allmänt tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång till 
området genom att skapa en tydlig gräns mellan allmänt och privat. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 20 januari 2016 att samråd skulle genomföras. Samrådet 
genomfördes under tiden från och med den 8 februari till och med den 29 februari 2016. 
Samtliga, under samrådet, inkomna synpunkter finns återgivna och kommenterade i av 
stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse.  
 
Inför granskningen bedömdes planförslaget i allt väsentligt överensstämma med 
samrådsförslaget som byggnadsnämnden godkänt, varför stadsarkitekten beslutade om 
granskning den 23 augusti 2016. Granskning har genomförts från och med den 29 augusti 
till och med den 19 september 2016. Inkomna synpunkter finns återgivna och 
kommenterade i av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande. 
Planområdet ligger närmare än 100 meter från Mieån och för ett genomförande av 
planförslaget måste strandskyddet upphävas, då det återinträder i och med att gällande 
detaljplan ersätts av en ny. Enligt 7 kap. 18 § c miljöbalken får man som särskilt skäl vid 
prövning av upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta endast de sex 
särskilda skäl som är angivna i miljöbalken. I aktuellt ärende är det skälet 5 som är att 
beakta, vilket innebär att området som upphävandet avser behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
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sid 4 av 4 

 
 
Länsstyrelsen har ingen erinran mot att strandskydd upphävs på kvartersmarken inom 
planområdet. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att detaljplanen inte bedöms få betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) och att 
en miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-30 
Inkomna yttranden 
Granskningsutlåtande, daterat 2016-09-30 
Plankarta, daterad 2016-09-30 
Planbeskrivning med bilaga, daterad 2016-09-30 
Samrådsredogörelse, daterad 2016-08-23 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB,  
daterat 2015-10-20, uppdaterad 2016-08-23 
Grundkarta, skala 1:500, upprättad 2015, fastighetsredovisningen avser förhållandena 
2016-01-25, kontrollerad 2016-07-26, revidering av redaktionell karaktär 2016-09-18 
Fastighetsförteckning, daterad 2016-01-25, kontrollerad 2016-07-26, revidering av 
redaktionell karaktär 2016-09-18 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Charlotte och Kent Yxell, Garvaregatan 20, 374 38 Karlshamn 
Matts och Kerstin Persson, Garvaregatan 18, 374 38 Karlshamn 
Kennert och Helene Johansson, Garvaregatan 16, 374 38 Karlshamn 
Nicklas och Malin Sahlsten, Garvaregatan 14, 374 38 Karlshamn 
Jonas och Annelie Henriksson, Garvaregatan 12, 374 38 Karlshamn 
Carina Olsson, Garvaregatan 10, 374 38 Karlshamn  
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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GRANSKNINGSYTTRANDE 

2016-09-i4 
1 (2) 

Dnr 402-3186-16 

LÄNSSTYRELSEN 

BLEKINGE LÄN 

Marianne Örnblom 
samhällsbyggnadsavdelningen 

marianne.omblom@lansstyrelsen.se 

KARLSHAMNS l<OMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN arlshamns kommun

amhällsbyggnadsförvaltningen 

Postadress 

74 81 Karlshamn 

Granskning av detaljplan för Karlshamn 2:1 och 6:1, Bryggeritomten, 

Karlshamns kommun 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att med en tydligt avgränsande häck mellan privat och 
offentlig, allmänt tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång till området genom att 
skapa en tydlig gräns mellan allmänt och privat. 

Planförslaget strider inte mot Översiktsplan 203 0 

Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har upprättat en granskningshandling, daterad 2016-08-23. 
Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen. 
Länsstyrelsen instämmer med kommunen 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Strandskydd 
Planbestämmelse om att tomtmark ska förses med en tydligt avgränsande häck mellan 
kvartersmark och allmän-plats-mark, innebär att hemfridszonen kring bostäderna 
tydliggörs och minskar, varvid den upplevda allmänna platsen blir större än idag. 
Länsstyrelsen har ingen erinran mot att strandskydd upphävs på kvmtersmarken. 

Hälsa och säkerhet 
Planförslaget medger ingen byggrätt. Länsstyrelsen bedömer att planbestämmelse om 
särskild hänsyn vid schaktning och uppfyllnad, är tillfyllest. 

SE-371 86 KARLSKRONA 
Besöksadress 

Skeppsbrokajen 4 

Telefon/Telefax 

010-22 40 000

010-22 40 223 

E-posUwebbplats: 

blekinge@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/blekinge 

Org.nr 

202100-2320 
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LÄNSSTYRELSEN 

BLEKINGE LÄN 

Deltagare 

YTTRANDE 2 (2) 

Dnr 402-3186-16 

t.�
I detta yttrande har Lars Olsson beslutat och Marianne Örnblom varit föredragande. I
ärendet har även planarkitekt Carina Burelius deltagit. 

�afhr-
Lars Olsson 
avdelningschef

///(��LA 
Mariann�- - -
samhällsplanerare
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Christina Svensson 

Från: 
Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Bifogade filer: 

Örnblom Marianne <marianne.ornblom@lansstyrelsen.se> 
den 19 september 2016 08:40 
Byggnadsnamnden; Jeanette Conradsson 
detaljplan Bryggeritomten, Dnr 2014/3297 
20160919081300300.pdf 

Jag bifogar länsstyrelsens yttrande över planförslaget. 

Vänliga hälsningar 
Marianne 

LAN $STYR EtSE N 
BLEK! NGE LÄN 

Marianne Örnblom 
samhällsplanerare FPR/MSA 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
Avd. Samhällsutveckling 
371 86 KARLSKRONA 
Besöksadress: Skeppsbrokajen 4 

Telefon: 010 22 40 127 
e-post: marianne.ornblom@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/blekinge 

1 
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Karlshamns 

kommun 

KARLSHAMNS J<OMMUN 
PROTOKOLL 

SAMHALLSBYGGNADSFÖfiVALTNINCgjtj av 4 

2016-09-21 

DNR .... 2clL:i .J>�°.Ct..-:1.. 

d .\ I' /,. 1.uV 

Tekniska nä 
lj\�n

l@

OlB _ 9_ JO

§ 138 Tekniska nämndens yttrande över granskningshandling detaljplan på Bryggeritomten i

Karlshamn, 2016/538

Tekniska nämndens beslut 

att stödja de tekniska enheternas yttranden 

Sammanfattning 

Mellan 3 och 6 meter allmän platsmark från fastigheterna Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 
mot Mieån planläggs som tomtmark för tillägg till dessa fastigheter. 
Fastighetsägarna till Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 önskar förvärva kommunal mark i 
anslutning till deras fastigheter för att utöka befintliga uteplatser. För att detta ska vara 
möjligt måste planbestämmelsen ändras från allmän plats park till kvartersmark. 

Förändringen innebär att mellan 3 och 6 meter mark i riktning mot Mieån planläggs som 
kvartersmark och planhandläggaren bedömer att det inte inkräktar på allmänhetens 
tillgänglighet till å-rummet. 

Yttranden från de tekniska enheterna 
Trafikenheten, gatuenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. 

VA-enheten: 
Förändring som avses 
Planärendet avser att möjliggöra markinköp för det radhus som placerats längs med ån. 
Den inköpta marken ska inte bebyggas. 

Avtal, standarder etc. 
Markinköpet medför att beräkningen av VA-taxa förändras, då tomtyta ingår i denna. 
Fastighetsägaren behöver kontakta VA-enheten angående detta då marken köps in, så att 
taxan blir rätt. 

Befintliga ledningar 
En VA-ledning återfinns i området för parkmark. Eftersom ledningar i parkmark inte 
markeras med u-område blir det viktigt att information om ledningar i mark på annat sätt 
når berörda när behov uppstår, så att dessa ledningar inte skadas eller att underhåll 
försvåras. 

Havsnivå, skyfall och höga flöden 
Länsstyrelsen i Blekinge län visar i sin publikation 2012:11 på olika klimatscenarier fram 
till år 2100. Extrema flöden kan enligt denna publikation nå fram till den mark som avses 
att köpas in, samt till befintlig bebyggelse. 

Övriga upplysningar 
Fastigheterna kommer att vara anslutna till ett REVAQ-certifierat avloppsreningsverk. 
Detta innebär att slammet kan spridas på åkermark och det är därför viktigt att inte tillföra 
spillvattnet annat än normalt hushållsspillvatten. 

En avloppsledning placeras efter tekniska behov för att den allmänna avloppsanläggningen 
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KARLSHAMH 

Karlshamns 

kommun 

PROTOKOLL 

Tekniska nämnden 

2016-09-21 

sid 4 av 4 

ska fungera så optimalt som möjligt med utgångspunkt från de förutsättningar som finns, 
det vill säga med så god hushållning av resurser som möjligt sett till bl.a. driftkostnader, 
hållbarhet och miljö. För att kunna underhålla en ledning behöver man kunna komma åt 
ledningen samt att lägga massor vid sidan av graven och att gräva fram den utan att skada 

andra byggnader etc. 

Dag- och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet. VA-enheten har ingen 
kännedom om eventuella dagvattenledningars förläggning inom berörd fastighet bortom 
servisavsättningen. 

Fastighetsägaren är välkommen att kontakta VA-avdelningen om det finns frågor eller 
oklarheter i vattenrelaterade frågor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Trafikingenjör Per lngströmer 
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KARLSHAMN 

Karlshamns 

kommun 

Plats och tid 

Beslutande: 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Närvarande 
ersättare: 

Övriga: 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

sid 1 av 4 

Asarumssalen, klockan 13:15 -18:20 ajournering 14:50-15:20 

Mats Dahlbom 
Britt Kilsäter 
Anneli Bengtsson 
Lars Hasselgren 
Tor Billing 
Gunnar Fasten 
Magnus Dagmyr 
Stig Johansson 
Jörgen Kronsell 

Jan-Erik Abrahamsson 
Bo Sandgren 
Catarina Flod§§ 143-145 

Per-Ivar Johansson 
Lennarth Malm 

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 

Ordförande (C) 
Ledamot (M)tom §§142
Vice Ordförande (S)
Ledamot (M)
Ledamot (SD)
Ledamot (MP)
Ledamot (S)
Ledamot (S)
Ledamot (MP)

ersätter 
(S) Katrin Johansson (S)
(S) lvo Akum (S)
(M) Britt Kihlsäter (M)

(C) 
(L) 

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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PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-09-21 

KARLSHAMH 

Sekreterare 
Christina Svensson 

Ordförande 
Mats Dahlbom 

Justerande 
Jörgen Kronsell 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Tekniska 
nämnden 
2016-09-21 

2016-09-30 Datum då anslaget sätts 
upp: 
Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset 

Datum då anslaget 
tas ner: 

sid 2 av 4 

2016-10-24 

Underskrift: ___________________________ _ 
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Christina Svensson 

Från: 
Skickat: 

Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Christina Svensson <christina.svensson@karlshamn.se> 
den 30 september 2016 12:58 
Byggnadsnamnden 

TN § 138/2016 Yttrande från tekniska nämnden 
TN § 138 2016 Yttrande från tekniska nämnden.DOCX; Protokollsutdrag TN § 138 

2016 Tekniska nämndens yttrande över granskningshandling detaijplan på 

Bryggeritomten i Karlshamn.pdf 

1 
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KARLSHAMN 

Karlshamns 

kommun 

PROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

2016-09-22 

---------

KAi'iU. l/.\11/\i,0 f<OMMUN 
S/\MHÄl.l 

INK 2016 -0 - 2 8 sid 6 av 15 

DNR .• 0.0.l..'i .:'9..9.1.�:.�. 

§ 88 Synpunkter gällande granskning av ny detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 2:1

(Bryggeritomten) 2016/731

Fritidsnämndens beslut 

att ta yttrandet nedan som nämndens eget. 

Sammanfattning 

JJJ\) 

Den nya detaljplanen avser att delvis ersätta befintlig detaljplan med syfte att utöka 
kvartersmarken för fastigheterna Bryggeriet 7-12. Den utökade kvartersmarken innebär 
att berörda fastighetsägare ges en möjlighet att skapa tydliga uteplatser och utrymme till 
att avgränsa sin tomtyta och på så vis bättre tydliggöra gränsen mellan privat tomt och 
allmänt tillgänglig mark. En gräns som i dagsläget är diffus. 

Vidare ändras den tidigare planläggningen naturmark till park för att bättre samspela och 
överensstämma med områdets karaktär och skötsel. 

Parkenheten har inget att erinra i ärendet. 

Fritids enheten har inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
http://www.karlshamn.se/sv /Karlshamn/Bo /Bygg--bo /Planering /Aktuella-planarbeten
/D etalj p lan-fo r-d el-av-Karls h am n-8 2 4-S tarno-brytnings omra de/ 
FN beslut§ 3/2016 Yttrande över samråd om ny detaljplan för del av fastigheten 
Karlshamn 2:1 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Utredningsingenjör Dan Pålsson 
FritidschefThomas Nilsson{1J . 6'( 
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KARLSHAMN 

Karlshamns 

kommun 

Plats och tid 

Beslutande: 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2016-09-22 

Asarumssalen, klockan 13:15-15:00 

Andreas Saleskog 
Magnus Sandgren 
Annacarin Leufstedt 
Anna Kälvestam 
Per Atmander 
Henrik Häggblad 

Ordförande 
Ledamot 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Christer Martinsson (S) ersätter Siri Näslund (S) 

sid 1 av 15 

(S) 
(M) 
(S) 
(M) 
(MP) 
(C) 

Tjänstgörande 
ersättare: Gertrud Solding (SD) ersätter Görgen Lennarthsson (SD) 

Thomas Johansson (S) ersätter Mikael Erdtman (S) 

Närvarande 
ersättare: 

Övriga: 

Gun Hedlund (MP) 

Förvaltnings chef Daniel Wäppling 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
FritidschefThomas Nilsson 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson
Verksamhetschef Jörgen Svensson
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson
Sekreterare Filippa Sjöberg

Utses att justera: Per Atmander 

Paragrafer: §§ 85, 87-97 

Justeringsdatum: 2016-09-28 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

�:,jfi:; {;tii .... �L .........
cSM�

Saleskog 

.. ���-"'"''"'''"'"'"''""''"''' 
Per Atmander 

§§ 85-91
§ 85

§§ 90-97
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KARLSHAMN 

Karlshamns 

kommun 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sam manträdesdatum: 

Datum då anslaget sätts 

upp: 

Förvaringsplats för 

protokollet: 

PROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

2016-09-22 

Fritidsnämnden 

2016-09-22 

2016-09-29 

Rådhuset 

Datum då anslaget 

tas ner: 

sid 2 av 15 

2016-10-21 

Underskrift: -�i,_-flt--!l-/-+J:µ�1,.,�<1'-+'()�b_t_.�-1'7 _____________ _
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sid 3 av 3 

§ 192 Yttrande avseende granskning av ny detaljplan för Karlshamn 2:1 och 6:1,
Bryggeritomten 2016/547

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

att anta mark- och exploateringsingenjörens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för fastigheten Karlshamn 2:1 och 6:1, Karlshamn, Karlshamns 
kommun, Blekinge län finns för granskning under tiden från den 29 augusti till och med 
den 19 september 2016. Under samrådstiden ges tillfälle att lämna synpunkter på 
förslaget. 

År 2005 antogs en detaljplan för Bryggeritomten med syfte att skapa en attraktiv och 
varierad stads- och boendemiljö. Största delen av detaljplanen är genomförd och tomten 
rymmer idag såväl flerbostadshus som ett 20-tal radhus. Ägarna till fastigheterna 
Bryggeriet 7,8,9,10, 11 och 12 har ansökt om planläggning för del av fastigheten Karlshamn 
2:1 på Bryggeritomten. Sökandens önskan är att kunna förvärva kommunal mark i direkt 
anslutning till bostaden för att utöka befintliga tomter /uteplatser. 

Förslag till yttrande: 

Inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

1 Kungörelse om granskning 
2 Planbeskrivning 
3 Plankarta 
4 Samrådsredogörelse 
5 Behovsbedömning MKB 
6 Fastighetsförteckning 
7 Yttrande Karlshamn 2-1 (bryggeriet) Dp Granskning 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Karlshamns

� kommun 
KARLSHAMN 

PROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2016-09-20 

sid 2 av 3 
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KARLSHAMN 

PROTOKOLL Karlshamns 

kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-09-20 

Plats och tid Mörrumssalen, klockan 13:00 - 16:55 

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande 
Annika Westerlund Vice ordförande 
Gertrud lvarsson Vice ordförande 
Paul Hedlund Ledamot 
Anders Englesson Ledamot 
Magnus Gärdebring Ledamot 
Tommy Strannemalm Ledamot 

Övriga: Kommundirektör Daniel Wäppling 

Utses att justera: Tommy Strannemalm 

Paragrafer: 183-201 

Justeringsdatum: 2016-09-20 

Sekreterare 
Jens Ode vall 

Ordförande 
Per-Ola Mattsson 

Justerande 
Tommy Strannemalm 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
2016-09-20 
2016-09-21 Datum då anslaget sätts 

upp: 
Förvaringsplats för 
protokollet: 

Underskrift: 

Rådhuset 

Datum då anslaget 
tas ner: 

sid 1 av 3 

(S) 
(S) 
(C) 
(L) 
(MP) 
(M) 
(SD) 

2016-10-13 

----------------------------

-�299�-



KARLSHAMN 

2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

Yttrande avseende samråd av detaljplan för fastigheterna 
Karlshamn 2:1 och 6:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, 
Blekinge län 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för fastigheten Karlshamn 2:1 och 6:1, Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län, finns för samråd under tiden från den 
29 augusti till och med den 19 september 2016. Under samrådstiden ges 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

År 2005 antogs en detaljplan för Bryggeritomten med syfte att skapa en 
attraktiv och varierad stads- och boendemiljö. Största delen av detaljplanen 
är genomförd och tomten rymmer idag såväl flerbostadshus som ett 20-tal 
radhus. Ägarna till fastigheterna Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 har ansökt 
om planläggning för del av fastigheten Karlshamn 2: 1 på Bryggeritomten. 
Sökandens önskan är att kunna förvärva kommunal mark i direkt anslutning 
till bostaden för att utöka befintliga tomter/uteplatser. 

Bakgrund 

Ägarna till fastigheterna Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 har ansökt om 
planläggning för del av fastigheten Karlshamn 2:1 på Bryggeritomten. 
Sökandens önskan är att kunna förvärva kommunal mark i direkt anslutning 
till bostaden för att utöka befintliga tomter/uteplatser. Aktuellt område 
utgörs av allmän plats, natur, i gällande plan. Den nya detaljplanen ska 
delvis ersätta befintlig detaljplan. 

Kommunens bedömning är att det finns ett behov av att tydliggöra gränsen 
för det allmänt tillgängliga området utmed Mieån med en tydlig 
tomtavgränsning vid fastigheterna Bryggeriet 7-12, eftersom det idag är 
oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon och allmänt tillgänglig 
mark går. Syftet med planen är att med en tydligt avgränsande häck mellan 
privat och offentlig, allmänt tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång 
till området genom att skapa en tydlig gräns mellan allmänt och privat. 

Yttrande 

Inget att erinra. 

Karlshamns kommun 

Kommunledningsförvaltningen • Avdelningen för tillväxt och utveckling 
Rådhuset• 374 81 Karlshamn 

Sidan 1 av 2 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- Att anta ovanstående yttrande som sitt eget.

Karlshamn 2016-09-05 

Susanne Norlindh 
Mark- och exploateringsingenjör 

Sidan 2 av 2 
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KARLSHAMfl 

2016-09-21 Sida 1(1) 
Dnr: 2016/547 

Byggnadsnämnden 

Beslut KSAU § 192/2016 Yttrande avseende granskning av ny detaljplan för 

Karlshamn 2:1 och 6:1, Bryggeritomten 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-20. 

Rosita Wendell 
Förvaltningsassistent 

rosita.wendell@karlshamn.se 
0454-81110 

Karlshamns kommun ·Kommunledningsförvaltning ·Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset· 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-81000 · Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 
Till: 

Ämne: 

Bifogade filer: 

Med vänlig hälsning 
Rosita W endell 

Rosita Wendell <rosita.wendell@karlshamn.se> 

den 21 september 2016 11:29 
Byggnadsnamnden; Jeanette Conradsson; Rosita Wendell 
Beslut KSAU § 192/2016 Yttrande avseende granskning av ny detaljplan för 
Karlshamn 2:1 och 6:1, Bryggeritomten 

Beslut KSAU § 192 2016 Yttrande avseende granskning av ny detaljplan för 

Karlshamn 2 1 och 6 1, Bryggeritomten.pdf; KSAU § 192 Yttrande avseende 
granskning av ny detaljplan för Karlshamn 2 1 och 6 l, Bryggeritomten.pdf; Yttrande 
Karlshamn 2-1 (bryggeriet) Dp Granskning.pdf 

1 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Dnr:2014/3297 

Hej! 

ande rs.kn utsson@po I isen.se 
den 19 september 2016 13:06 
Byggnadsnamnden 
Detaljplan Bryggeritomten 

KARLSHA�ill'�S f<OMMUN 
SAMHÄU. SfJYGCiNi\DSFiJR',/1\Lli''<lNGEN 

2016 -0,- 1 9
DNR .. gQ/ .. 4.�1?.:�}-� .. <t )

JNK 

Polismyndigheten, lokal polisområde Karlshamn, har som tidigare anförts ej några synpunkter på förslaget till ny 
detaljplan på Bryggeritomten i Karlshamn. 

Hälsar 

Anders Knutsson 
Chef lokalpolisområde Karlshamn 
Polisregion Syd 
Polismyndigheten 

Tfn 010-56 200 70 

Mob 070-542 96 90 

Mail anders.knutsson@polisen.se 

www.polisen.se 

1 
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LANTMÄTERIET 
. . . ' . . . . 

�ARL�f:,AM�JS KOMMUNMHALL,)D' GGNADSFOFIV/,LTNlr\lGEN 

INK 
2016 -09- 1 9 

YTTRANDE 

2016-09-16 

DNR.)O.l.ql, :5).�.J.-:: 0.f?
. 

-

Karlshamns kommun 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset 

Dnr LMV404-2016/655 374 81 Karlshamn 

Förslag till detaljplan för Karlshamn 2:1 m.fl. 
(Bryggeritomten) i Karlshamns kommun 

Lantmäteriet har inte längre några synpunkter på planförslaget. 

"jj:.,"rerimJMi

' 

Malin Joelsson 

Lantmäteriet Division Fastighetsbildning Box 302, 291 23 KRISTIANSTAD 
Besöksadress: Residensgatan 1 Växel: 0771-63 63 63 

Internet: www.lantmateriet.se 

. 

1 (1) 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 
Till: 
Kopia: 

ma I i n.da h I be rg@trafi kve rket.se 

den 13 september 2016 14:46 

Byggnadsnamnden 

diariet. kristi a nstad@trafikverket.se 

KARLSHAMNS KOMMUN
. VALTNINGEN 

INK 2016 .. ag- 1 3

DNR .• id.� .. 3117 �- .0..� .. 
Ämne: Yttrande över detaljplan för del av Karlshamn 2_1 och 6_1 

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2016/74806 

Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1, Bryggeritomten, Karlshamns kommun 

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter över planförslaget. 

Med vänlig hälsning 

Malin Dahlberg 
,egional samhällsplanerare 
?lanering region syd 

malin.dahlberq@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 61 20 (även mobil) 

Trafikverket 

Ronnebygatan 2 
371 32 Karlskrona 
Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

1 
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-
KARLSHAMN 

Karlshamns ORDFÖRANDEBESLUT 
.-------,-----,,,,�CIALNÄMNDEN 

kommun KARLSHAMNS KOMMU 
SAMHÄLLSf3YGGNADSFÖf1VALTNl!SGE 16-09-12

Beslut 

Sida 1(2) 

Dnr: 2016/2027 

att inte ha något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan för fastigheterna 
Karlshamn 2:1 och 6:1 (Bryggeritomten). 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2: 1 och 6:1 i Karlshamn har 
tidigare varit ute på samråd och nu har kommunen bearbetat förslaget utifrån information 
och synpunkter som framkommit. Under tiden 29 augusti - 19 september 2016 ges tillfälle 
att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Kungörelse om granskning
2. Planbeskrivning
3. Plankarta
4. Samrådsredogörelse
5. Behovsbedömning
6. Fastighetsförteckning

Genom socialnämndens beslut den 27 augusti 2015 - under§ 264 • har nämnden delegerat 
sin beslutanderätt. 

Ärendegrupp 

Allmänt 

Sammanfattande benämning 

Besluta på socialnämndens vägnar i ärende som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut skall anmälas vid socialnämndens nästa sammanträde. 

På socialnämndens vägnar 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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Christina Svensson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

AttachmentCollectionEntryld: 

Hej, 

Cecilia Bernhardsson 
den 12 september 2016 17:18 
Byggnadsnamnden 
Delegationsbeslut - yttrande 
Ordförandebeslut 2016-09-12.pdf 

KARLSHAMNS l<OMMUN 
SAMHÄLLSf-WGGNADSF ör-N ALTN!i.JGEN 

INK 2016 -09- 1 2 

DNR .......................... . 

I C:\ U se rs\cec ber\App Data\Loca l\M i crosoft\ Windows\ T em pora ry Internet Fi les 
\Content.Outlook\2U KFV4DZ\Ordförandebeslut 2016-09-12.pdf 

Översänder här med ett delegationsbeslut på socialnämndens vägnar. 

Vänliga hälsningar 

Cecilia Bernhardsson 

Nämndsekreterare 
Karlshamns kommun 
0454-81099 
Cecilia. be rn ha rdsso n@ka rlsha m n. se 

1 
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KARLSHAMN 

Ka rl s ha m �-:-::-c-c:-:-:--:---:--:-:-,c:---�-:--:-:-'7:"""::�D FÖRAN DE BES LUT 
ARLSHAMNS f<OMMU� SORGSNÄMNDEN 

kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 
16-09-09

INK 2016 - - 0 g

DNR ... ;2d .. �. 29.9.Ji 

Sida 1(2) 

Dnr: 2016/1998 

Yttrande - samråd fastigheterna Karlshamn 2:1 och 6:1 (Bryggeritomten) 

Beslut 

att inte ha något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan för fastigheterna 
Karlsh.amn 2:1 och 6:1 (Bryggeritomten). 

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 6:1 i Karlshamn har 
tidigare varit ute på samråd och nu har kommunen bearbetat förslaget utifrån information 
och synpunkter som framkommit. Under tiden 29 augusti -19 september 2016 ges tillfälle 
att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Kungörelse om granskning
2. Planbeskrivning
3. Plankarta
4. SamrådsredogöreJse
5. Behovsbedömning
6. Fastighetsförteckning

Genom omsorgsnämndens beslut den 25 mars 2015 - under§ 45 - har nämnden delegerat 
sin beslutanderätt. 

Ärendegrupp 

Allmänt 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 

Sammanfattande benämning 

Besluta på omsorgsnämndens vägnar i ärende som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan awaktas. Sådana 
beslut skall anmälas vid omsorgsnämndens nästa sammanträde. 
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. ·--,-

Christina Svensson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

AttachmentCollectionEntryld: 

Hej, 

Cecilia Bernhardsson 
den 9 september 2016 14:23 
Byggnadsnamnden 
Delegationsbeslut - yttrande 
Ordförandebeslut 2016-09-09.pdf 

IC:\Users\cecber\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files 
\Content.Outlook\2UKFV4DZ\0rdförandebes1ut 2016-09-09.pdf 

Översänder här med ett delegationsbeslut på omsorgsnämndens vägnar. 

Vänliga hälsningar 

Cecilia Bernhardsson 

Nämndsekreterare 
Karlshamns kommun 
0454-81099 
Cecilia.bernhardsson@karlshamn.se 

1 
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BOX ·1200 

-� ... -

--
-
-· 

--
-�

=rrt1IIT'l' 14,::=

---

SVENSJ<A 
l<RAFTNÅJ 

Konees$loner och komnumlkation 
Vik Planhaitdluggare 
MatsBmric 
010-475 87 82
mats.bonie@svk.se

KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLLSGYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INK 2016 - 9- 0 8 

DNR .. P.d.4 . . �91.�.b/. 
Karlshamns k<Jmm m 
byggnailsn�mnden !J!kar!shamn,so 

YTTRANDE 

yttl'and" angående g1•a11aI0rlng ,,v ny detaljplan fih• del av I0!1,lshanm 2:1 m 
fl, Karlslmmns komm11n 

Ert dia1:.ii,1rnmmer: 201.1/32.97 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna fönubricerat ärende och har ingen

ting att erinra mot upprättat försfag. 

Ett�.rsom vi iutc har några synpnnkte1· och Svenska kraftnät inte har några ledning

m• i ansh1b1ing till aktuellt område !\JJSeT vi att detta fuende fu; avslutat från Svenskä 

kmftlläts sida. Dä:rn1ed önskar vi i11te medretka i det. fortsatta l'll!llfasförförandet 

fÖI' aktuellt: ärende, fönrts11tt att planmnrådet inte fi:Mlndms. VJ.d eventuella. :frågor 
funi välkomna att höra av er till oss. 

Svenska kfäftnåt vlll passa på ntt informefä om att vål'a anliigguingsobJekt finns att 

h�1.nta viit Geodat:aportalen ( www.geodata.se} som WMS eller som en shapclll. 

Inl'i:mnationen innehåller elen geografiska positionen för Svenska krafl:näts led

ni1.1gar, stolpa1·, stationer och stationsområdc:u. Utöver d(m geografäka positionen 

finns uppgift,�.' om födliggningssätt (htftlednh1g, kabel FJtc) och spfumlngsnivå för 

våra ledningar. Vid produktion av kmt01: däi· Svenska kmftnäts geografiska ituJligg • 

rlingsinforrnation används sl;a följande copy1•lghttext frmngå: "© Affilrsvm'ket 

Svenska krafu1ät". 

I?ör övergripancle information rlirande Svimska kraftnäts frarntl.d.a plam,r för stam· 

niitel'. för el hämriSar vi till Pe,•gpel<:tivplan 2025 och Nättctuecldin.g�plcm 

20.16 - 2025. Dessa dokument fö1us p1ibliccrnde via vår he1nsida,

http:/ /w1<1�v.svkse 

Med vänliga halsningar 

Mats Borrfo 

TEL 01{H75 80 00 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 
SJJNDBYB.H�G 

RE:GISTRATOF<@SVKBE 
WWW .SVI<. 8 E 
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Inform,ition =gllende remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vidremittering av kannn'lllde ijrnnden silnde1· full

ständigt matm:ial till oss via: tegistmtor@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 

Box 1200 172 24 Sundbyberg, 

2 (2) 

I 
I 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Bifogade filer: 

Hej igen, 

Sam hal Is planering <Sam ha I lsp I aneri ng@svk.se > 
den 8 september 2016 11:18 
Byggnadsnamnden 
Yttrande i ärende med dnr 2014/3297 

INK 2016 -09- 0 8 

Yttrande ang granskning av ny detaljplan för del av -��:i+2+m:fF·Kirr1sii�····��···· 
kommun.pdf 

Här kommer Svenska kraftnäts yttrande angående granskning av ny detaljplan för del av 
Karlshamn 2:1 m fl, Karlshamns kommun med själva yttrandet bifogat. Jag ber om ursäkt för att 
den ej bifogades i föregående mejl. 

Med vänlig hälsning 
Mats Borrie 

MATS BORRIE 

VIK. PLANHANDLÄGGARE 

SVENSKA KRAFTNÄT 
BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 
STUREGATAN 1 

TEL 010 475 87 82 

MATS.BORRIE@SVK.SE 

WWW.SVK.SE 

1 
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• 
Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Dnr: 201600085.3 

Karlshamn 2016-09-02

JJ/v 
fi;KriiA"i'iR.,;.LS;;:H-;-;A;;:M;;:N-:;:S;--;K-:-:0::-:M-,-,M-U-N�SAMHALLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

INK 2016 -09- 0 5 

.... L:t ... 32.9.·r.r:. 
Karlshamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsmiljöavdelningen 
Rådhuset, 374 81 Karlshamn 

Angående förslag detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 6:1 

Det är viktigt att det tas i beaktande att räddningstjänsten inte hindras från att genomföra en 
effektiv insats vid fastigheterna. Tomtgränsen bör därför uppföras på ett sådant sätt att 

räddningstjänsten har möjlighet att enkelt kunna nå fastigheterna. 

Utöver detta har räddningstjänsten inget att erinra i ärendet. 

Vänliga hälsningar 

Jens Andersson 

Brandingenjör 

Räddningstjänsten 

Västra Blekinqe 

Rörvägen 2 
374 32 Karlshamn 

Tel: 0454-30 51 00 
Fax: 0454-30 5116 

Org. nr: 222000-0935 www.raddning.com 
Bankgiro: 5099-3343 vastra.blekin9e@raddning.com 

-�314�-



Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Bifogade filer: 

Jeanette Conradsson 

den 5 september 2016 07:33 
Christina Svensson 

VB: Yttrande till detaljplan 

2016000853 - Förlsag detaljplan fastigheterna Karlshamn 2.1 och 6.1.docx 

Från: Jens Andersson [mailto:Jens.Andersson@raddning.com] 

Skickat: den 2 september 2016 17:37 

Till: Jeanette Conradsson <jeanette.conradsson@karlshamn.se> 

Ämne: Yttrande till detaljplan 

Hej, 

Räddningstjänsten har gjort ett yttrande angående förslag till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 

6:1. Se bifogad fil. 

Med vänliga hälsningar 

Jens Andersson 

Brandingenjör 

iens.andersson@raddning.com 
0454 30 51 00 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 
, ��- -R:WdDilflt;tstjänsten 
• \,i\!i@trn-iwftlffr:.90 

1 
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Jeanette Conradsson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Hej, 

Jens Andersson <Jens.Andersson@raddning.com> 
den 5 september 2016 13:19 
Jeanette Conradsson 
SV: Yttrande till detaijplan 

Vi ser inte den föreslagna åtgärden som några problem från vår sida. Det är dock viktigt att tillägga att våra 
räddningsvägar inte får blockeras av maskiner när tomtgränserna anläggs. De vägar som jag kan se på karta som är 
av betydelse för vår framkomlighet är Bryggaregatan och Garvaregatan. 

Med vänliga hälsningar 

Jens Andersson 

Brandingenjör 

jens.andersson@raddning.com 

0454 30 51 00 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

.. ·-·"'""v1w,""'°'f'1r 

Från: Jeanette Conradsson [mailto:jeanette.conradsson@karlshamn.se] 
Skickat: den 5 september 2016 13:08 
Till: Jens Andersson 
Ämne: SV: Yttrande till detaljplan 

Hej! 
Med anledning av ert yttrande så vill jag bara kolla så att ni inte ser den föreslagna häcken som något problem. Det 
finns ju redan idag den typen av avgränsning i tomtgränserna på Bryggeritomten, se bifogat foto. 

Med vänlig hälsning 

,7f!.atiettf!. 6Pnrat{ff Pn 
f'lM,C'.,rk.itekt 

tel 0454·816 57 
e-post iea nette .eon radsson@ka rlsham n.se

Karlshamns kommun 
Sam hä llsbyggnadsförva ltningen 
S ta dsm i ljöavd e In ingen 
Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
tel 0454·810 00 
www.karlshamn.se 

Från: Jens Andersson [mailto:Jens.Andersson@raddning.com] 
Skickat: den 2 september 2016 17:37 

1 
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Miljöförbundet Blekinge Väst YTTRANDE 

2016-09-02 

1(1) 

Ärende 

2016/2666-2 

Fastighet 

#Detaljplan 

Handläggare 

Ekolog 

Jonas Engzell 

jonas.engzell@miljovast.se 

0456-8167 96 

Karlshamns Kommun 
r.:-=--::-c-:---------

KAR LSHAM N S f(OMMUN yggnadsnamnden@karlshamn.se 
S/\MHÄLL.SBYGGNADSFÖF,V/'->,L·1 Nll\lGEN 

INK 2016 - 9- 0 2 

DNR .. o?o/� .. 324.9.:.-:.5 ... 

Yttrande angående detaljplan för del av fastigheterna 
Karlshamn 2:1 och 6:1 (Bryggeritomten), Karlshamn, 
Karlshamns kommun 

Miljöförvaltningen har granskat handlingarna och har inget att erinra. 

Årendets bakgrund och handläggning 

I<ar!shamns kommun har berett Miljöförbundet Blekinge Väst tillfälle att yttra sig över 
förslag till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 6:1 (Bryggeritomten), 
Karlshamn, Karlshamns kommun. De frågetecken som fanns kring markföroreningssitu
ationen samt strandskyddet när planarbetet startade har utretts. Miljöförbundets syn· 
punkter och önskemål ha.t fortlöpande beaktats i planarbetet. 

Deltagare

I handläggningen av detta ärende har också miljöinspektör Susanne Johansson deltagit. 

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Jonas Engzell 

Kopia 

Akten 
jeanette.conradsson@karlshamn.se 

Miljöförbundet Bleidnge Väst 

SE-294 ao Sölvesborg 
Klostergatan 1 

Tel:+46 456 816 000 
Fax:+46 456194 56 

E�post: mlljokontoret@miljovast.se 
Webb: miljovast.se 
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Christina Svensson 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej! 

Jonas Engzell <Jonas.Engzell@miijovast.se> 
den 2 september 2016 14:47 
Byggnadsnamnden 

Jeanette Conradsson 
Yttrande 
Yttrande Karlshamn 2-1 och 6-1.pdf 

Här kommer Miljöförbundets yttrande angående detaljplan för Karlshamn 2:1 och 6:1. 

Vänliga hälsningar 

Jonas Engzell 

1 
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� 

vmab 
västbfel<lnge millö ab 

Mörrum 2016-09-02 

Ert ärende nr: 2014/3297 

Karlshamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

Ärende: Synpunkter samråd Karlshamn 2:1 och 6:1, Karlshamn 

VMAB har inga invändningar mot de aktuella planerna. 

Västblekinge Miljö AB 

Johan Ekelund 

Kopia: Akten VMAB 

Postadress 
Perstorpsvägen 101-20 
375 91 Mörrum 

Besöksadress 
Perstorp 
Mörrum 

Telefon 
0454-593 50 

Fax 

0454-593 51 
E-post
kundtjanst@vmab.se 

Internet 
www.vmab.se 
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Christina Svensson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Er beteckning: 2014/3297 
Vår beteckning: 2016/385 

Hej 

bengt. ni lsso n@skogsstyrelse n .se 
den 31 augusti 2016 08:36 
Byggnadsnamnden 
elisabeth.lindstrom@skogsstyrelsen.se 
Bryggeritomten 
Detaijplan Bryggeritomten.pdf 

JJ( 

KARLSHAMNS f<OMMUN 
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Granskning av bearbetat förslag till detaljplan på 
Bryggeritomten i Karlshamn 

Skogsstyrelsen har tagit del av det bearbetade förslaget till ny detaljplan för 
del dv fastigheterna Karlshamn 2: 1 och 6: 1 och har inget att erinra . 

. /i ?x· 
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Postadtess 
Huvudkontor 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 

skogskonsulent 

Kopia till 
Akten 
Elisabeth Lindström 

Besöksadress 
Vallgatan 8 
Jönköping 

Telefon 
036-35 93 00 
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MQmsreg.nr 
SE202100561201 

E�post 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
www.skogsstyre!sen.se 

-�321�-



Sida 1  (6)  
Dnr :  2014/3297  

2016-09 -30  
Granskn ingshandl ing  

 

 

Granskn ingsut l å tande  •  Deta l jp l an fö r  de l  av Kar lshamn 2:1  och 6 :1 ,  Kar lshamn                                                          
 

 

1 

 

 

 

 

 

Detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 
6:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Granskningsförfarandet 
Stadsarkitekten beslutade å byggnadsnämndens vägnar den 23 augusti 2016, § 6, att granskning 

skulle genomföras avseende rubricerat. Genom byggnadsnämndens beslut den 15 juni 2016 - 

under § 124 - har nämnden delegerat sin beslutanderätt.  

 

Detaljplanen har varit föremål för granskning enligt plan- och bygglagen, PBL, 5:18 

(2010:900). Granskningen genomfördes under perioden 29 augusti - 19 september 2016. 

Granskningshandlingarna fanns under granskningstiden tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, 

Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Karlshamn. Del av samrådsmaterialet har även 

funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida, www.karlshamn.se/planer.  

 

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 26 augusti 2016 

och infördes i ortstidning lördagen den 27 augusti 2016. Planförslaget inklusive 

samrådsredogörelsen sändes torsdagen den 25 (A-post) och fredagen den 26 (e-post) augusti 

2016 till Länsstyrelsen i Blekinge län och lantmäterimyndigheten med flera, se vidare i 

sändlistan. Kungörelse om granskning sändes den 25-26 augusti 2016 till kända sakägarna 

enligt fastighetsförteckning daterad den 25 januari 2016, kontrollerad den 26 juli 2016. Även 

kända bostadsrättshavare (via bostadsrättsförening), hyresgäster och boende (via 

fastighetsägaren) som berörs, liksom hyresgästföreningen och de myndigheter, 

sammanslutningar och enskilda i övrigt som bedömts ha ett väsentligt intresse av förslaget har 

fått del av kungörelsen.  

 

 

Samråd om behovet av MKB 
EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och 

innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en 

miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till 

om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och 

andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig.  

 

Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i samband 

med samrådet om planförslaget i februari 2016. Förslaget för aktuellt planärende var att ett 

genomförande av avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, 

därmed inte erfordras. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning. Bakgrund och motiv 

till kommunens ställningstagande framgår av ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/ 

avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”.  
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Inkomna yttranden under samrådstiden 
I samband med granskningen inkom totalt 14 yttranden. Yttrandena sammanfattas nedan och 

kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen.  
 

 

Yttranden från myndigheter, organisationer,   Ankomstdatum 

föreningar och sammanslutningar  

 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län   2016-09-19  

2. Lantmäterimyndigheten    2016-09-19  

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-09-22 

4. Omsorgsnämnden    2016-09-09  

5. Socialnämnden    2016-09-12 

6. Tekniska nämnden     2016-09-29 

7. Fritidsnämnden    2016-09-28 

8. Räddningstjänsten Västra Blekinge   2016-09-05 

9. Miljöförbundet Blekinge Väst   2016-09-02  

10. Västblekinge Miljö AB    2016-09-02 

11. Trafikverket    2016-09-13 

12. Svenska kraftnät    2016-09-08 

13. Polismyndigheten    2016-09-19 

14. Skogsstyrelsen    2016-08-31 

 

  

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och sammanslutningar 
 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län  
Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att med en tydligt avgränsande häck mellan privat och offentlig, 

allmänt tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång till området genom att skapa en tydlig 

gräns mellan allmänt och privat.  

 

Planförslaget strider inte mot Översiktsplan 2030. 

 

Behovsbedömning 

Karlshamns kommun har upprättat en granskningshandling, daterad 2016-08-23. Kommunens 

bedömning är att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som 

avses i Plan- och bygglagen. Länsstyrelsen instämmer med kommunen. 

 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 

Strandskydd 

Planbestämmelse om att tomtmark ska förses med en tydligt avgränsande häck mellan 

kvartersmark och allmän-plats-mark, innebär att hemfridszonen kring bostäderna tydliggörs och 

minskar, varvid den upplevda allmänna platsen blir större än idag. Länsstyrelsen har ingen 

erinran mot att strandskydd upphävs på kvartersmarken. 

 

Hälsa och säkerhet 

Planförslaget medger ingen byggrätt. Länsstyrelsen bedömer att planbestämmelse om särskild 

hänsyn vid schaktning och uppfyllnad, är tillfyllest. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

-�323�-



Granskn ingshandl ing  •  Utökat  p lanfö r fa rande                                                      2016-09-30   

 

 

Granskn ingsut l å tande  •  Deta l jp l an fö r  de l  av Kar lshamn 2:1  och 6 :1 ,  Kar lshamn                                                          
 

 

3 

2. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäteriet har inte längre några synpunkter på planförslaget. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra. 

 
Kommentarer: Noteras. 

 
 
4. Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden har inte något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

5. Socialnämnden 
Socialnämnden har inte något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

6. Tekniska nämnden 
Trafikenheten, gatuenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra.  

 
Kommentarer: Noteras. 

 

VA-enheten: 

Förändring som avses 

Planärendet avser att möjliggöra markinköp för det radhus som placerats längs med ån. 

Den inköpta marken ska inte bebyggas. 

 

Avtal, standarder etc. 

Markinköpet medför att beräkningen av VA-taxa förändras, då tomtyta ingår i denna. 

Fastighetsägaren behöver kontakta VA-enheten angående detta då marken köps in, så att taxan 

blir rätt. 

 

Kommentarer: Fastighetsägarna kommer att delges detta granskningsutlåtande och därmed 

denna information. 

 

Befintliga ledningar 

En VA-ledning återfinns i området för parkmark. Eftersom ledningar i parkmark inte 

markeras med u-område blir det viktigt att information om ledningar i mark på annat sätt 

når berörda när behov uppstår, så att dessa ledningar inte skadas eller att underhåll 

försvåras. 

 

Kommentarer: Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken och frågan finns 

medtagen i planbestämmelsen ”skydd”, vilken lyder ”Vid schaktning och uppfyllnad ska 

särskild hänsyn tas till markföroreningar, stabilitets- och sättningsproblematik samt förekomst 

av allmänna underjordiska ledningar.” 
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Havsnivå, skyfall och höga flöden 

Länsstyrelsen i Blekinge län visar i sin publikation 2012:11 på olika klimatscenarier fram 

till år 2100. Extrema flöden kan enligt denna publikation nå fram till den mark som avses 

att köpas in, samt till befintlig bebyggelse. 

 

Kommentarer: I planbeskrivningen, under rubriken ”Risker på grund av förändrat klimat” 

finns följande upplysning ”Stora delar av Bryggeritomten och omgivande områden ligger lågt 

och riskerar att drabbas av framtida översvämning.” 

 

Övriga upplysningar 

Fastigheterna kommer att vara anslutna till ett REVAQ-certifierat avloppsreningsverk. 

Detta innebär att slammet kan spridas på åkermark och det är därför viktigt att inte tillföra 

spillvattnet annat än normalt hushållsspillvatten. 

 

En avloppsledning placeras efter tekniska behov för att den allmänna avloppsanläggningen ska 

fungera så optimalt som möjligt med utgångspunkt från de förutsättningar som finns, det vill 

säga med så god hushållning av resurser som möjligt sett till bland annat driftkostnader, 

hållbarhet och miljö. För att kunna underhålla en ledning behöver man kunna komma åt 

ledningen samt att lägga massor vid sidan av graven och att gräva fram den utan att skada andra 

byggnader etcetera. 

 

Dag- och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet. VA-enheten har ingen kännedom 

om eventuella dagvattenledningars förläggning inom berörd fastighet bortom 

servisavsättningen. 

 

Fastighetsägaren är välkommen att kontakta VA-avdelningen om det finns frågor eller 

oklarheter i vattenrelaterade frågor. 

 
Kommentarer: Detaljplanen möjliggör ingen ny bebyggelse. Fastighetsägarna kommer att 

delges detta granskningsutlåtande och därmed upplysningarna. 

 
 
7. Fritidsnämnden 
Parkenheten har inget att erinra i ärendet och fritidsenheten har inga synpunkter. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 
8. Räddningstjänsten 
Det är viktigt att det tas i beaktande att 

räddningstjänsten inte hindras från att genomföra 

en effektiv insats vid fastigheterna. Tomtgränsen 

bör därför uppföras på ett sådant sätt att 

räddnings-tjänsten har möjlighet att enkelt kunna 

nå fastigheterna. Utöver detta har räddnings-

tjänsten inget att erinra i ärendet. 

 

Kommentarer: Med anledning av yttrande så har 

en följdfråga ställts till Räddnings-tjänsten 

rörande om man ser den föreslagna häcken som 

något problem. I sammanhanget kan tilläggas att 

det ju redan idag finns denna typ av avgränsning i 

tomtgränserna på Bryggeritomten, se foto.  
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Räddningstjänsten har svarat att man inte ser den föreslagna åtgärden som några problem från 

deras sida. De tillägger dock att det är viktigt att räddningsvägar inte blockeras av maskiner 

när tomtgränserna anläggs. De vägar som är av betydelse för framkomligheten anges vara 

Bryggaregatan och Garvaregatan.  

 

Kommentarer: Sökanden, vilka är de som kommer att ansvara för att det anläggs en häck i 

fastighetsgränsen, kommer att delges detta granskningsutlåtande. 

 

 

9. Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförvaltningen har granskat handlingarna och har inget att erinra. 

 

Ärendets bakgrund och handläggning 

De frågetecken som fanns kring markföroreningssituationen samt strandskyddet när planarbetet 

startade har utretts. Miljöförbundets synpunkter och önskemål har fortlöpande beaktats i 

planarbetet. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

10. Västblekinge Miljö AB 
Västblekinge Miljö AB har inga invändningar mot de aktuella planerna. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

11. Trafikverket 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter över planförslaget. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

12. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

13. Polismyndigheten 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Karlshamn, har som tidigare anförts ej några synpunkter 

på förslaget till ny detaljplan på Bryggeritomten i Karlshamn. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

14. Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har tagit del av det bearbetade förslaget och har inget att erinra.  

 

Kommentarer: Noteras. 
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Ej tillgodosedda synpunkter och besvärsrätt 
Ingen bedöms ha kvarstående synpunkter avseende förhållanden som kan regleras i 

detaljplanen. Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning är det därmed ingen 

som har besvärsrätt och som kommer att bli meddelade enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget. 

 

 

Sammanfattande bedömning  

Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon revidering av 

planförslaget jämfört med granskningshandlingen. Endast redaktionella ändringar görs inför 

antagandet. 

 

Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsmiljöavdelningen att detaljplanen 

godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med anhållan om 

antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 

december 2016. 

 

 

Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet har sammanställts av planarkitekt Jeanette Conradsson på 

stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med 

berörda kommunala tjänstemän. 

 

 

Karlshamn den 30 september 2016 

 

 

Jeanette Conradsson  Emina Kovacic 

Planarkitekt   Stadsarkitekt 
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Dnr :  2014/3297  

An tagandehand l ing  

Stadsmiljöavdelningen  •  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 

 
Detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 
6:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 
 
PLANBESKRIVNING 

 
 

 
 

 
Antagandehandling  •  Utökat planförfarande 
 
 
Samrådsbeslut  
Granskningsbeslut * 

BN 
 

2016-01-20 
2016-08-23  

Antagandebeslut KF 201X-XX-XX 
Laga kraft  201X-XX-XX 

 
* Delegationsordning för byggnadsnämnden, BN § 233, 2015-12-02, rev. § 124, 2016-06-15 
 
 
Kommunens handläggare: Jeanette Conradsson, planarkitekt 
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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. 
 
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd 
att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning med 
hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen.  
 
I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 
 
 

Planprocessen 
Planarbetet genomfördes från början med ett standardförfarande. Efter samrådet genomförs 
planarbetet med ett utökat planförfarande då planförslaget får anses vara av allmänt intresse 
på grund av dess syfte att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, se vidare under rubriken 
Planens syfte och huvuddrag. Programskedet har inte bedömts behövas för att underlätta 
detaljplanearbetet.  
 
Under planarbetet finns vid samråd och granskning möjlighet för alla att lämna synpunkter. 
Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen på Rådhuset och hålls också tillgängliga på 
stadsbiblioteket i Karlshamn. Handlingar finns under planarbetets gång även tillgängliga på 
kommunens hemsida. 
 
Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 

 Upprätta samrådshandlingar   hösten 2015 
 Beslut om samråd (byggnadsnämnden) januari 2016 
 Samråd    februari 2016 
 Upprätta granskningshandlingar  våren 2016 
 Beslut om granskning (delegationsbeslut)  augusti 2016 
 Granskning   september 2016 
 Upprätta antagandehandlingar  oktober 2016 
 Beslut om antagande (kommunfullmäktige) december 2016 
 

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet 
från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte 
överklagas, eller då länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare.  
 
 

Handlingar 
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, daterad 2016-08-23 
 Planbeskrivning med bilaga, daterad 2016-08-23 
 Samrådsredogörelse, daterad 2016-08-23 
 Grundkarta, skala 1:500, upprättad 2015, fastighetsredovisningen avser förhållandena   

2016-01-25, kontrollerad 2016-07-26 
 Fastighetsförteckning, daterad 2016-01-25, kontrollerad 2016-07-26 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB,  

daterat 2015-10-20, uppdaterad 2016-08-23 
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Planens syfte och huvuddrag 
 
Bakgrund och syfte  
2005 antogs en detaljplan för Bryggeritomten med syfte att skapa en attraktiv och varierad 
stads- och boendemiljö. Största delen av detaljplanen är genomförd och tomten rymmer idag 
såväl flerbostadshus som ett 20-tal radhus.  
 
Ägarna till fastigheterna Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 har ansökt om planläggning för del av 
fastigheten Karlshamn 2:1 på Bryggeritomten. Sökandens önskan är att kunna förvärva 
kommunal mark i direkt anslutning till bostaden för att utöka befintliga tomter/uteplatser. 
Aktuellt område utgörs av allmän plats, natur, i gällande plan. Den nya detaljplanen ska delvis 
ersätta befintlig detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade 2014-11-10 att ställa sig positiv till att 
pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Kommunens bedömning är att det finns ett behov av att tydliggöra gränsen för det allmänt 
tillgängliga området utmed Mieån med en tydlig tomtavgränsning vid fastigheterna Bryggeriet 
7-12, eftersom det idag är oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon och allmänt 
tillgänglig mark går. Det är inte vanligt att allmänt tillgänglig mark går fram så nära privata 
bostäder/uteplatser som är fallet vid aktuell radhuslänga. Syftet med planen är att med en tydligt 
avgränsande häck mellan privat och offentlig, allmänt tillgänglig mark, stärka allmänhetens 
tillgång till området genom att skapa en tydlig gräns mellan allmänt och privat. 
 
Huvuddrag  
Det aktuella området vetter mot Mieån och består idag av en plan gräsyta. Hemfridszonen har 
bedömts behöva vara minst cirka fyra meter räknat från befintlig byggnadskropp i riktning mot 
Mieån. Den nya gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark förskjuts därmed tre meter i 
riktning mot Mieån. Eftersom hälften av radhusen ligger förskjutna i förhållande till de övriga 
tre så hamnar gränsen delvis längre från befintliga fastighetsgränser i den södra delen. 
 
Planen innebär att marken väster om den avsedda häcken i sin helhet kommer att upplevas som 
en del av det allmänt tillgängliga å-rummet. Av plantekniska skäl medtas del av Mieån och den 
allmänna platsmarken mellan ån och radhusen. Här ändras planlagd naturmark till parkmark för 
att bättre överensstämma med områdets karaktär och skötsel. Planen innebär också att 
strandskyddet återinträder inom park- och vattenområdet, vilket långsiktigt tryggar 
allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 

 
  Befintliga radhus på fastigheterna Bryggeriet 7-12. 

-�332�-



Antagandehand l ing    2016-09-30  
 

P lanbesk r i vn ing  –  Deta l j p lan  fö r  de l  av  fas t i ghe te rna  Kar l shamn 2 :1  och  6 :1 ,  Kar l shamn 
 

5

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kap. 3) 
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet (MB kap. 4) 
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 

 
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivning, MKB”. 
 
 

Plandata 
 
Läge 
Planområdet ligger i de norra delarna av Karlshamns stadskärna. Kvarteret Bryggeriet avgränsas 
av Prinsgatan i norr, Drottninggatan i öster, Å-rummet/Mieån i väster och parken Körmölleplan 
i söder. Berörda fastigheter är belägna i den västra delen av kvarteret, se karta nedan. 
 

 
   Berörda fastigheter, Bryggeriet 7-12. 
 
 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar totalt cirka 4 400 m2, varav cirka 1 400 m2 vattenområde. Karlshamn 2:1 
och 6:1 är i kommunal ägo. Se vidare i till ärendet hörande fastighetsförteckning. 
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Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktliga planer 
Målsättningen inom den översiktliga planeringen i 
Karlshamn är att bostadsbebyggelse placeras i eller i 
anslutning till stadskärnan samt i riktning österut. 
 
En huvudfråga i översiktsplanen, Karlshamn 2030, är strävan 
efter en hållbar utveckling där en social, ekologisk och 
ekonomisk dimension beaktas. I översiktsplanen presenteras 
åtta ledord som definierats som viktiga i strävan mot en 
hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning, 
funktionsblandning, hållbara kommunikationer, servicenära, 
naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi, levande 
landsbygd.  
 
 
Bostäder på Bryggeritomten har möjliggjort förtätning i ett service- och naturnära läge som ger 
goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik – hållbara kommunikationer. 
Området är lokaliserat där det finns utbyggd god infrastruktur och även möjlighet till 
miljövänlig energi. Längs Drottninggatan möjliggör den befintliga detaljplanen för 
Bryggeritomten även verksamheter. Funktionsblandning där olika funktioner såsom bostäder, 
arbetsplatser och service är integrerade med varandra ger intressanta, trygga och variationsrika 
miljöer. 
 
I översiktsplanen pekas sju utvecklingsinriktningar ut som visar på huvuddragen i 
översiktsplanen och kopplar dem till geografiska områden. Planområdet är beläget inom 
delområde benämnt A1. Stadskärnan för vilket den huvudsakliga utvecklingsinriktningen är 
Stadsbebyggelse. De generella viljeinriktningarna för Stadsbebyggelse är följande: 
 
• Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, service, näringsliv och utbildning.  
• Bygg funktionsblandat och öka bostadsinnehållet.  
• Utveckla mötesplatser och attraktiva stadsrum.  
• Utveckla parkytor.  
• Skapa god regional tillgänglighet.  
• Prioritera gående, cyklande och kollektivtrafik.  
• Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena.  
• Ta tillvara och förbättra vattenkontakten.  
• Främja god arkitektur och stadsbyggnad. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med kommunens nya översiktsplan, 
Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. 
 
 
Detaljplan 
För det aktuella området gäller en detaljplan (A348), antagen av kommunfullmäktige 2005-
12-05, se del av detaljplanen på nästa sida. Planen omfattar hela Bryggeritomten och 
avgränsas av Prinsgatan i norr och Drottninggatan i öster. Såväl Mieån som parken 
Körmölleplan ingår i planområdet. Detaljplanen reglerar bebyggelse av två typer, dels 
flerbostadshus som möter omgivande gator, dels radhus i kvarterets inre mot ån. Mot 
Drottninggatan tillåter planen lokaler för främst handel och kontor i mindre omfattning.  
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Nu aktuell del av gällande plan reglerar 
allmän plats, NATUR, och vattenområde, 
W. Planen reglerar även att där tomtmark 
gränsar mot park eller natur ska eventuell 
avgränsning utföras med häckar.  
 
Då detaljplanen upprättades fanns 
illustrationen nedan som underlag. När 
planen sedan genomfördes placerades 
radhusen i den aktuella delen av 
detaljplanen på ett helt annat sätt än vad 
som var tanken då planen upprättades. 
Detta gjordes delvis med stöd av avvikelser 
från gällande plan och har fått till följd att 
fastighetsgränsen mellan Bryggeriet 7-12 
och Karlshamn 2:1 går mycket nära 
fasadlivet och att den allmänt tillgängliga 
ytan vid ån därmed är otydlig.  
            
 

 

 
Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen 
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och bygglagen 5 kap. 10 §. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, är inte av stor betydelse och antas inte 
medföra en betydande miljöpåverkan, se vidare nedan. Programskedet har därmed inte 
bedömts behövas för att underlätta detaljplanearbetet.  
 

Ungefärligt planområde (streckad linje) 
inritad på del av gällande detaljplan. 

Illustration hörande till detaljplan A348 för kvarteret Bryggeriet 2 med flera.  
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Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör 
om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen ska 
alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte 
innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. 
Beslutet fattades av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till 
ställningstagandet framgår av handlingen ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning 
av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. Länsstyrelsen instämmer, enligt samrådsyttrande i 
ärendet, i kommunens bedömning. 
 
Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden har 2014-11-10 beslutat att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och ägarna till 
fastigheterna Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12. Ett flertal utredningar gjordes i samband med 
framtagandet av gällande plan. Dessa redogörs, i relevanta delar, för i denna planbeskrivning. I 
övrigt hänvisas till gällande detaljplan och därtill hörande utredningar. 
 

 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 
Riksintressen 
Högexploaterad kust 
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för kustzonen. I kustzonen får, 
enligt miljöbalkens 4 kapitel 1 och 4 §§, exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur‐ och 
kulturvärden. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll, både för natur- och kulturmiljövård och 
för det rörliga friluftslivet. Kommunens ställningstagande, som framgår av översiktsplanen, är 
att riksintresseområdet ska skyddas mot åtgärder som skadar eller påverkar riksintresset 
negativt.  

Förslag och konsekvenser 

Bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet. Inga natur- eller kulturvärden kommer att påverkas negativt. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär därmed inte någon påverkan på riksintresset 
högexploaterad kust. 
 
Strandskydd 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd. Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Planområdet är beläget 
inom 100 meter från Mieån, men idag råder inte strandskydd inom planområdet. Strandskyddet 
återinträder dock automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts (miljöbalken 7 kap. 18 g §). 
Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas, 
om det finns särskilda skäl för det.  

Förslag och konsekvenser 

Planområdet ligger närmare än 100 meter från Mieån, och för ett genomförande av planförslaget 
måste strandskyddet upphävas på nytt i nu aktuell detaljplan, då det återinträder i och med att 
gällande detaljplan ersätts av en ny. Enligt 7 kap. 18 § c miljöbalken får man som särskilt skäl 
vid prövning av upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta endast de sex särskilda 
skäl som är angivna i miljöbalken (7 kap. 18 § c). I aktuellt ärende är det skälet 5 som är att 
beakta, vilket innebär att:  
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- Området som upphävandet avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

 
Det finns ett stort behov av att tydliggöra gränsen för det allmänt tillgängliga området med en 
tydlig tomtavgränsning vid fastigheterna Bryggeriet 7-12 på Bryggeritomten, eftersom det idag 
är oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon och allmänt tillgänglig mark går. Det är 
inte vanligt att allmänt tillgänglig mark går fram så nära privata bostäder/uteplatser som är fallet 
vid aktuell radhuslänga. Det finns heller inga kulturhistoriska aspekter eller naturvårds- och 
miljöintressen som talar för detta. I till exempel kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller där det 
finns verksamheter med publik karaktär är det naturligt att den allmänt tillgängliga, offentliga, 
marken går ända fram till bostaden, men i aktuellt område finns inte dessa förutsättningar.  
 
Marken öster om gångvägen i anslutning till bebyggelsen upplevs inte som allmänt tillgänglig 
då det råder en osäkerhet om var gränsen mellan allmän och privat mark går. Som allmänhet 
närmar man sig inte gärna det som man upplever som hemfridszonen. Den avhållande effekten 
sträcker sig över ett större område än den yta som en byggnad upptar på marken. Vid ett 
genomförande av planförslaget med en avgränsande häck mellan privat och offentlig, allmänt 
tillgänglig mark, stärks allmänhetens tillgång till området då man får en tydlig gräns mellan 
allmänt och privat. Marken öster om gångvägen fram till häcken kommer att upplevas som en 
del av det allmänt tillgängliga å-rummet på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag.  
 
Samtidigt som gränsen markeras mot privat tomt och allmänhetens tillgång till strandområdet 
tydliggörs så innebär planförslaget även att strandskyddet återinträder i vatten- och parkområdet 
inom planområdet, vilket långsiktigt tryggar allmänhetens tillgång till strandområdet. 
Allmänhetens tillträde till strandområdet säkerställs i planen genom att marken längs med 
strandlinjen planläggs som allmän plats, park. Planförslaget innebär en utökning med cirka        
4 270 m2 strandskyddat område i kommunen. 
 
Ett upphävande av strandskyddet på cirka 135 m2 bedöms inte medföra någon negativ inverkan 
på växt- och djurlivet. Allmänhetens tillgång till strandområdet kommer att stärkas och 
långsiktigt ge fördelar för samhället i stort. Detaljplanens utformning bedöms sammantaget 
medverka till att syftet med strandskyddet värnas. Den mark, cirka 135 m2, som planläggs för 
bostadsändamål för att avgränsa en hemfridszon är väl avskild från området närmast 
strandlinjen och upphävandet av strandskyddet bedöms inte strida mot dess syften. 
Hemfridszonen har bedömts behöva vara minst cirka fyra meter räknat från befintlig byggnad i 
riktning mot Mieån. Den nya gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark förskjuts 
därmed tre meter i riktning mot Mieån. Eftersom hälften av radhusen ligger förskjutna i 
förhållande till de övriga tre så hamnar gränsen delvis längre från befintliga fastighetsgränser i 
den södra delen. 
 
Planförslaget får mot bakgrund av ovan anses tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. 
 
 
Miljökvalitetsnormer 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de 
ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Miljökvalitetsnormer 
infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vattenkvalitet.  

Luft, buller och vattenkvalitet 
1998 utfärdade regeringen en förordning om miljökvalitetsnormer. De ämnen som reglerades 
var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har sedan dess reviderats ett 
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antal gånger och kompletterats med ytterligare normer, för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  
 
Den övre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärde PM 10 har inte överskridits under 2014 
eller 2015 enligt mätningar med kommunens luftmätare i korsningen Erik Dahlbergsväg – 
Prinsgatan. Däremot har den nedre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärde överskridits. Övre 
och nedre utvärderingströskeln för årsmedelvärde PM 10 har inte överskridits. 
 
Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är 
en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen att det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.  
 
Enligt naturvårdsverkets riktvärden bör inte omgivningsbuller överstiga 55 dB(A) 
ekvivalentnivå utomhus vid husfasad för ny bebyggelse och 65 dB(A) för befintlig bebyggelse. 
Det är endast vid de mest trafikerade stråken i innerstaden som 65 dB(A) överskrids.  
 
Vattnet i Karlshamnsfjärden är delvis klassat som kraftigt modifierat vatten och har i senaste 
klassningen en måttlig ekologisk potential. Området har problem med övergödning och 
miljögifter. På grund av övergödning finns tidsfrist till 2021 för att nå god ekologisk potential.  

Förslag och konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitets-
normerna. Planområdet och dess omgivning är redan ianspråktaget för de ändamål som föreslås. 
Sett i ett längre perspektiv bedöms trafiksituationen i centrum förbättras. De mål och planerade 
förändringar som översiktsplanen, Karlshamn 2030, innebär förutsätter att parkerings-
anläggningar placeras ut på strategiska platser, huvudsakligen i anslutning till ringleden runt 
centrum. Detta innebär mindre biltrafik i centrala Karlshamn eftersom söktrafiken till 
parkeringsplatser minskar. Detta i sin tur bör påverka luftkvalitén positivt. Se vidare nedan 
under rubriken ”Hälsa och säkerhet”. 
 
 
Hälsa och säkerhet  
Frågor kopplade till hälsa och säkerhet har utretts och erforderliga åtgärder vidtagits inför den 
byggnation som finns på Bryggeritomten, se vidare nedan under respektive rubrik. 

Förslag och konsekvenser 

Hälso- och säkerhetsaspekterna bedöms inte påverkas negativt till följd av föreslagen plans 
genomförande, se vidare nedan. 
 
Buller 
Enligt den utredning om vägtrafikbuller som gjordes i samband med att gällande detaljplan togs 
fram beräknades bullernivåerna ligga över riktvärdena för god bullermiljö vid husfasaderna 
utmed Prinsgatan och Drottninggatan om inga bullerdämpande åtgärder vidtogs.  
 
Byggnadstekniska åtgärder har utförts för att klara riktvärdena för god inomhusmiljö i uppförda, 
till planen gränsande, radhus. 

Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen medger ingen bebyggelse. 

 
Förorenad mark, geoteknik, ras och skred 
Bryggeritomten finns med bland de potentiellt förorenade områden som länsstyrelsen 
identifierat. Inom Bryggeritomten har det tidigare bedrivits industriell verksamhet, bland annat 
bryggeri, mejeri och garveri. Detta har utretts och erforderliga åtgärder har vidtagits inför den 
byggnation som finns på platsen. Enligt planbestämmelsen i gällande plan ska förorenad mark 
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ha sanerats till minst 0,7 meter under befintlig marknivå enligt grundkartan som tillhör 
detaljplanen. I område för parkmark ska jorden, enligt till planen hörande beskrivning, klara 
riktvärdet för mindre känslig mark/parkmark till ett djup av minst 0,7 m räknat från då befintlig 
marknivå. Förorenade massor ska ha schaktats bort och ersatts med rena massor. Markens nivå 
låg på runt 1,09 meter inom det område som ska ändras från natur till bostadsändamål.  
 
I samband med att gällande plan togs fram genomförde Tyréns 2003 miljötekniska 
markundersökningar. En fördjupning av miljötekniska och geotekniska undersökningar gjordes 
under 2004 och 2005. Det studerades vilka fyllningar och schaktningar som kunde göras med 
beaktande av såväl miljötekniska aspekter som stabilitets- och sättningsproblem. Resultatet 
framgår av bilden nedan. Den mark som nu är aktuell att planlägga för bostadsändamål är 
belägen inom område B.  
 
För att kontrollera hur saneringen genomförts har en provgrävning utförts 2015-12-09. I till 
planbeskrivningen hörande bilaga ”Bedömning av föroreningssituationen inom aktuellt område 
på fastigheten Karlshamn 2:1”, förs ett resonemang kring genomförda markundersökningar, 
beslut, planbestämmelsen och den utförda provgrävningen och en samlad bedömning görs.   
 
I gällande plan finns en planbestämmelse om att vid schaktning och uppfyllnad inom område A 
och B ska särskild hänsyn tas till markföroreningar, stabilitets- och sättningsproblematik samt 
förekomst av allmänna underjordiska ledningar. Det finns också en planbestämmelse om vatten- 
och gastät grundkonstruktion. 
 
I gällande plan finns även en bestämmelse om att marklov krävs för schaktningsarbeten djupare 
än 0,7 meter under befintlig marknivå enligt grundkartan som tillhör detaljplanen. 
 

 

 
Geoteknisk sammanställning med områdena A-F inom kvarteret Bryggeriet, Tyréns 2005. 
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A Ett 10 m brett område parallellt med Mieån som inte får belastas. 
B Ett 10-15 m brett område där en successiv fyllning får utföras upp till nivån +2,0 m. 
C Område med 10 m organiska jordar med en bedömd förbelastningsnivå till +3,0 m. 
D Område med 5-10 m organiska jordar med en bedömd förbelastningsnivå till +2,8 m. 
E Område med 0-5 m organiska jordar med en bedömd förbelastningsnivå till +2,4 m. 
F Område där fyllning ej erfordras. 

 
 
I planbeskrivningen kan man läsa att information om kvarvarande markföroreningar, enligt 
Miljöförbundet Blekinge Västs beslut 2005-06-02, skall spridas så att framtida grävarbeten i 
området anmäls till tillsynsmyndigheten innan arbeten påbörjas. Här finns också uppgift om att 
grundvattenuttag för dricksvattenändamål eller odling av födoväxter är olämpligt inom 
planområdet på grund av markföroreningar. 
 

 
  Inom markerade områden finns det förutsättningar för ras och  
  skred enligt länsstyrelsens GIS-skikt. 

Förslag och konsekvenser 

Föreslagen ny detaljplan innebär att del av allmän plats, natur, blir kvartersmark för bostads-
ändamål, marken får dock inte förses med byggnad.  
 
Enligt plan- och bygglagen, 9 kap. 11 § så krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom 
ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän 
plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. I aktuellt område bör detta krävas för 
relativt små förändringar med hänsyn till de geotekniska förhållandena. Mot bakgrund av 
genomförd provgrävning kan konstateras att det inom det område som nu planläggs för 
bostadsändamål är minst 1,5 - 1,8 meters djup ner till förorenad mark, så med hänsyn till detta 
bedöms inte bestämmelsen om marklov behövas längre.  
 
Bestämmelsen om att det vid schaktning och uppfyllnad ska tas särskild hänsyn till 
markföroreningar, stabilitets- och sättningsproblematik samt förekomsten av allmänna 
underjordiska ledningar förs med till den nya planen inom område som planläggs som allmän 
plats, park, för att uppmärksamma frågan, skydd.  
 
De förändringar som nu avsedd detaljplan innebär jämfört med gällande plan bedöms inte 
innebära några negativa konsekvenser med hänsyn till förorenad mark, geoteknik eller ras och 
skred. Se vidare i till planbeskrivningen hörande bilaga ”Bedömning av föroreningssituationen 
inom aktuellt område på fastigheten Karlshamn 2:1”. 
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Radon 
Radonmätningar utfördes i området inför gällande detaljplan för Bryggeritomten. Dessa visade 
på normalradonmark (10-50 kBq/m3) med högst värden i planområdets mellersta och norra del 
(omkring 20-30 kBq/m3). På normalradonmark ska bostäder utföras med radonskyddande 
grundläggning, en planbestämmelse om detta finns i gällande plan, liksom en bestämmelse om 
att bebyggelsen skall förses med vatten- och gastät grundkonstruktion. 

Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen medger ingen bebyggelse. 

 
Risker på grund av förändrat klimat 
Enligt ett kommunalt beslut taget av byggnadsnämnden 2007-12-05 § 32, för att säkerställa 
tillräcklig nivå mot framtida havsytehöjning ska grundläggning ske på lägst +2,5 meter (RH00). 
Mot bakgrund av SMHI:s analyser av extrema vattenstånd i Blekinge med hänsyn till 
klimatförändringar (publicerat 2014) har Länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för byggande i 
låglänta områden, beslut 2015-06-05. Med år 2100 som planeringshorisont anges 3,0 m 
(RH2000) för nybyggnad av bostäder.  
 
Samtliga radhus inom Bryggeritomten är placerade lägre än vad riktlinjerna anger. Gällande 
detaljplan antogs 2005, det vill säga innan riktlinjerna fanns och någon bestämmelse om 
grundläggningsnivå finns inte i planen. Frågan om möjligheten att höja radhusen lyftes dock i 
samband med bygglovgivning 2008. Det konstaterades då att de geotekniska förhållandena är 
mycket svåra och att riskerna för skred bedömdes vara överordnade riskerna för översvämning 
inom fastigheten.   
 
Stora delar av Bryggeritomten och omgivande områden ligger lågt och riskerar att drabbas av 
framtida översvämning. 

Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen medger ingen bebyggelse. 

 
Farligt gods 
Hela centrala Karlshamn ligger inom område med förbud mot transport med farligt gods.  
 
 
Mark- och vattenområden 
Mark, vatten och vegetation 

Marken mellan radhusen och Mieån utgörs av en 
gräsyta som genomkorsas av en gångväg. 
Marken sluttar svagt från radhusen ner mot ån, se 
bilder.  
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Längs med och i Mieån finns en del äldre träd och annan vegetation. I södra delarna av 
Bryggeritomten ligger Körmölleplan, en av stadens få centrala parker. I parken finns ett antal 
större lövträd, mestadels almar.  
 
Gällande plan reglerar att där tomtmark gränsar mot park eller natur ska eventuell 
avgränsning utföras med häckar. Häckarna upplevs idag som tydligt rums- och 
karaktärskapande inom Bryggeritomten. Häckarna är klippta ligusterhäckar av varierande 
höjd. 
 
Berört område ligger inom vattenområde med värdefulla kulturmiljöer och Mieån är 
utpekad som vattendrag värdefullt för naturvården. Området mellan radhusen och Mieån är i 
Grönstrukturplanen från 2012 utpekat som naturmark. 

Förslag och konsekvenser 

En bestämmelse om att kvartersmarken ska förses med en tydligt avgränsande häck mellan 
kvartersmark och allmän platsmark har införts i detaljplanen, n. Detta är huvudsyftet med 
planen och ska tydliggöra var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon och allmänt tillgänglig 
mark går. Häcken ska utgöras av en klippt häck som har en tydligt avgränsande effekt. Häckens 
yttre kant får inte överskrida gränslinjen mellan tomtmark och allmän platsmark. Av 
plantekniska skäl har del av Mieån, W, samt den allmänna platsmarken mellan ån och radhusen 
medtagits i detaljplanen. Här ändras planlagd naturmark till PARK för att bättre överensstämma 
med områdets karaktär och skötsel. Planen innebär att strandskyddet återinträder inom allmän 
plats och i vattenområdet.  
 

   
   Karaktärs- och rumsskapande häckar.           Vegetation vid Mieån. 
 

 
Friytor 
Parkytan Körmölleplan i nära anslutning till planområdet har stort värde som stadsdelspark 
eftersom rutnätsstaden nästan helt saknar allmänt tillgängliga parkytor. Gångstråket längs 
Mieåns östra sida binder samman Karlshamns innerstad med områdena norr därom. Inom 
gångavstånd finns större sammanhängande natur- och skogsområden, som Långakärrområdet 
och Bellevueparken.   
 
Förslag och konsekvenser 
Den avsedda planläggningen och därpå följande fastighetsreglering bedöms kunna genomföras 
utan att inkräkta på allmänhetens tillgång till och friytan kring å-rummet/Mieån. Planen innebär 
att marken väster om den avsedda häcken i sin helhet kommer att upplevas som en del av det 
allmänt tillgängliga å-rummet och därmed inverka positivt på allmänhetens tillgång till 
strandområdet. 
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.  
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Förslag och konsekvenser 
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen 
enligt bestämmelserna i kulturminneslagen. 
 
Bebyggelseområden 
I gräns med planområdet finns sex radhus i två våningar med sadeltak och i huvudsak vitputsade 
fasader samt carport och förråd.  
 
I övrigt inom kvarteret Bryggeriet finns ytterligare 13 stycken radhus med tillhörande 
komplementbyggnader (med komplementbyggnad avses byggnad som hör till ett en- eller 
tvåbostadshus, exempelvis fristående förråd, carport eller växthus) samt mot Prinsgatan och 
Drottninggatan flerbostadshus i 4-6 våningar. Karaktäristiskt för, till Bryggeritomten, 
omgivande bebyggelse är en heterogen småskalighet med olika typer av verksamheter samt en 
hel del bostäder. På andra sidan Prinsgatan finns en större dagligvaruhandel med tillhörande 
parkeringsytor. 

 
   Befintlig bebyggelse i gräns med planområdet. 
 

Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen medger ingen bebyggelse. Kvartersmarken för bostadsändamål, B, får inte förses 
med byggnad, punktprickad mark. 

 
Service, kultur och upplevelse  
På andra sidan Prinsgatan finns en större dagligvaruhandel med tillhörande parkeringsytor. 
Planområdet är beläget i direkt närhet till centrala Karlshamn, med det utbud av kommersiell 
och offentlig service, kultur och upplevelse som finns där. 
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget medger inte verksamheter. I gällande plan, mot Drottninggatan, medges dock 
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lokaler för främst handel och kontor i mindre omfattning i bottenvåningen. Därmed skulle 
någon form av service kunna etablera sig inom Bryggeritomten. 
 
Lek, rekreation och naturmiljö 
Parken Körmölleplan finns i direkt anslutning till planområdet. De gröna ytorna inom 
Bryggeritomten utgör barns närlekmiljö, några särskilda lekplatser finns inte inom området. 
Närmsta lekplats finns vid Surbrunnsvägen. Inom gångavstånd finns större sammanhängande 
natur- och skogsområden som Långakärrområdet och Bellevueparken. 
 
Förslag och konsekvenser 
Den avsedda planläggningen och därpå följande fastighetsreglering bedöms kunna genomföras 
utan att inkräkta på möjligheterna till rekreation och närlek utmed å-rummet/Mieån. 
 
Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till 
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den.  
 
Förslag och konsekvenser 
Inom planområdet finns bra förutsättningar för god tillgängligheten på både allmän platsmark 
och kvartersmark. 
 
Trygghet 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som kan 
resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra och att 
öka risken att upptäckas. 
 
Ett exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ i ett bostadsområde till ett 
ställe där många passerar. Då är det större risk att den som begår brottet upptäcks. Detsamma 
gäller att träd vid en bilparkering kan hindra översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå 
skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar. 
 
Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan skapa mörka 
platser som upplevs som obehagliga och även de kan främja möjligheten att begå brott just där. 
Trånga passager bör belysas och eventuellt planeras så att en viss överblick kan ske från 
närbelägna bostäder. Det är viktigt att försöka undvika "döda vinklar och vrån". 
Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet 
när man passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer. 
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen medger ingen bebyggelse. 
 
Längs Drottninggatan möjliggör den befintliga detaljplanen för Bryggeritomten även 
verksamheter. Funktionsblandning där olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och 
service är integrerade med varandra ger intressanta, trygga och variationsrika miljöer. 
 
Barn och ungdomar 
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa är 
ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads- och 
samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom remissförfarandet 
under planprocessen. Nämnden för barn, ungdom och skola och gymnasienämnden får 
planhandlingar tillsända under samråds- och granskningstiden. 
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Gator, vägar och trafik 
Vägnät, angöring, parkering och kollektivtrafik 
I samband med framtagande av gällande plan togs en utredning om vägtrafikbuller fram, se 
vidare under rubriken Buller, s. 10.  
 
Parkering och angöring till de radhusfastigheter som planområdet gränsar till är belägen på 
kvartersmark och sker från Drottninggatan, via Garvaregatan. Busshållplats finns vid Prinsgatan 
i direkt anslutning till Bryggeritomtens norra del.  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen medger ingen bebyggelse och planförslaget föranleder ingen förändring av 
angöring, parkering eller hållplats.  
 
Gång- och cykelvägnät 
Kvarteret Bryggeriet är beläget i anslutning till gång- och cykelvägar. Genom nu aktuellt 
planområde går en gångväg i naturstråket utmed Mieån. 
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget föranleder ingen förändring av gångvägen i naturstråket utmed Mieån. Den 
avsedda planläggningen och därpå följande fastighetsreglering bedöms kunna genomföras utan 
att inkräkta på allmänhetens tillgång till gångstråket utmed å-rummet/Mieån. 
 
 
Teknisk försörjning 
Befintlig radhusbebyggelse som planarbetet berör är ansluten till och har fungerande teknisk 
försörjning i alla avseenden (vatten och avlopp, avfall, värme, el, tele, bredband).  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen medger ingen bebyggelse. 
 
Den tryckavloppsledning som går på en bro över Mieån inom planområdet kan upplevas som 
estetiskt störande, se bild nedan. Att finna en annan lösning än befintlig bro är önskvärt på sikt. 
Detta kräver dock en separat utredning. 
 

 
   Tryckavloppsledning på bro över Mieån.  
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Administrativa frågor 
Genomförandetid och huvudmannaskap 
Genomförandetiden föreslås till fem år från den dag planen vinner laga kraft. Huvudman för 
allmän plats är kommunen.  
 
Upphävande av strandskydd 
Upphävande av strandskydd krävs inom kvartersmarken inom planområdet, detta avses göras 
med en planbestämmelse, a. Den aktuella marken omfattar ca 135 m2. 

 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan och avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägarna. Då planen har vunnit 
laga kraft kan fastighetsreglering i enlighet med detaljplanen genomföras. Avtal kommer att 
tecknas med fastighetsägarna till Bryggeriet 7-12 avseende försäljning av aktuellt markområde. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med fastighetsägaren. 
 
Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar i området och svarar för 
drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för 
tillhandahållande av anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. 
 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar.  

 
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Planförslaget innebär att fastighetsreglering med delar av Karlshamn 2:1 blir möjlig. Då beslutet 
om att anta detaljplanen vunnit laga kraft ska fastighetsägarna kontakta kommunen för att 
initiera markköpen. Överenskommelse om fastighetsreglering tecknas mellan kommunen och 
respektive fastighetsägare. När alla överenskommelser är påtecknade ansöker kommunen om 
fastighetsbildning. (Detta för att alla markförvärv ska kunna hanteras inom samma 
lantmäteriförrättning för att man därmed ska kunna hålla kostnaderna nere.) Fastighetsägarna 
till Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 bekostar fastighetsbildningen. 
 
Påverkan på fastigheter inom och utom planområdet 
Planförslaget innebär att Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 11 och 12 kommer att kunna utöka sina 
fastigheter med mellan cirka 18 - 34 m2. Totalt innebär planförslaget att Bryggeriet 7, 8, 9, 10, 
11 och 12 kommer att kunna utöka sina fastigheter med sammanlagt cirka 135 m2. Fastigheten 
Karlshamn 2:1 storlek kommer därmed att minska med motsvarande yta. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte påverka någon annan fastighet inom eller utom planområdet.  
 
Ett genomförande av planförslaget innebära att fastigheterna Bryggeriet 7-12 kommer att 
omfattas av två olika detaljplaner. De befintliga delarna av fastigheterna har inte medtagits i nu 
aktuellt planarbete då dagens krav gällande hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning 
och erosion skulle kräva planbestämmelser som gör den befintliga bebyggelsen planstridig. 
Detta skulle få till följd att det vid åtgärder som kräver bygglov kan bli problem då 
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utgångspunkten är att bygglov inte får ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den 
fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser inte överensstämmer med detaljplanen.  

 
 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas delvis av fastighetsägarna. Dessa kostnader 
regleras i ett upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. 
 
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll på kvartersmark bekostas av fastighetsägaren. 
Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd initierad av 
fastighetsägaren bekostas av densamme.  

 
 
Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Utredningar i samband med framtagande av gällande plan för Bryggeritomten har föranlett en 
bestämmelse om att det vid schaktning och uppfyllnad ska tas särskild hänsyn till 
markföroreningar, stabilitets- och sättningsproblematik samt förekomsten av allmänna 
underjordiska ledningar. Denna finns även i nu aktuell detaljplan inom allmän plats, park.  

 
 
Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Jeanette Conradsson, stadsmiljöavdelningen, i samråd med 
övriga berörda kommunala tjänstemän, bland annat miljöingenjör Jesper Bergman. 
 
 
Karlshamn den 30 september 2016 
 
 
 
Jeanette Conradsson  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 
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Bedömning av föroreningssituationen inom aktuellt område på fastigheten 
Karlshamn 2:1 
 
Redogörelse för ärendet 
Det aktuella området utgörs av den prickade kvartersmarken med beteckningen n på plankartan daterad 
2016-08-23. 
Sanering av aktuellt område, vilket är beläget inom delområde B (se karta s. 11 i planbeskrivningen) ska ha 
utförts genom att förorenade massor grävs ur till ett djup av 0,7 meter under framtida markyta, med 
efterföljande återfyllnad och packning med rena kontrollerad massor tills en successiv uppfyllnad utförts upp 
till nivån +2 (Teknisk PM Miljögeoteknik 2004-12-23, Tyréns). Av Miljöförbundet Blekinge Västs beslut 
(dnr 2003/K0518/410, daterat 2005-06-02) framgår att urgrävning av förorenade massor i aktuellt område 
ska ske med högst 0,35 m under befintlig markyta. Enligt planbestämmelsen i gällande plan ska förorenad 
mark ha sanerats till minst 0,7 meter under befintlig marknivå enligt grundkartan som tillhör detaljplanen. 
Skillnaden mellan hur förorenande massor skulle saneras enligt Teknisk PM Miljögeoteknik, Miljöförbundet 
Blekinge Väst respektive i planbestämmelsen gör att det finns en viss osäkerhet kring sanering inom aktuellt 
område. Detta medförde att en provgrävning genomfördes den 9 december 2015. Syftet med provgrävningen 
var att klargöra om saneringen har utförts som planerat inom aktuellt område. Provgrävningen genomfördes 
på två platser, punkt 1 och punkt 2 (se bifogad karta, bilaga 1).  
Grävningen planerades att genomföras ner till osanerad nivå. Ovanpå de ursprungliga massorna ska enligt 
uppgift en fiberduk avgränsa mot de överlagrade fyllnadsmassorna. Fiberduken bör därför indikera gränsen 
mellan sanerade och osanerade massor.  
 
I punkt 1 genomfördes grävningen ner till ett djup av 1,3 m under markytan och avbröts i lagret med 
bergkross. Det översta lagret med matjord var 4 dm, vilket underlagras av ett lager med bergkross ner till 
underliggande ursprungliga massor. Provgropens bottennivå var belägen minst 5 dm högre än överytan på 
befintlig gång- och cykelväg, vilket innebär att de ursprungliga massorna överlagras av minst 1,8 m rena 
massor. 
 
I punkt 2 genomfördes grävningen ner till ett djup av 1,2 m under markytan och avbröts i lagret med 
bergkross. Det översta lagret med matjord var 4 dm, vilket underlagras av ett lager med bergkross ner till 
underliggande ursprungliga massor. Provgropens bottennivå var belägen minst 3 dm högre än överytan på 
befintlig gång- och cykelväg, vilket innebär att de ursprungliga massorna överlagras av minst 1,5 m rena 
massor. 
 
Foton från byggnationen erhölls på plats den 9 december 2015 från en av de boende i området (se foton, 
bilaga 2). Grävningen avbröts i lagret med bergkross, då fotona med stor sannolikhet visar att lagret med 
bergkross låg ovanpå de ursprungliga massorna samt att inget indikerade på att någon fiberduk skulle 
påträffas i gränsskiktet mellan rena och ursprungliga massor. 
 
Grävningsmassorna återfördes därefter så nära den ursprungliga lagerföljden som möjligt. 
 
 
 

-�348�-



  
 
 
Motivering 
Resultatet av provgrävningarna visar att de ursprungliga massorna överlagras av minst ett 1,5 till 1,8 meter 
mäktigt lager av rena massor (matjord och bergkross). Detta visar att sanering i aktuellt område har 
genomförts enligt Miljöförbundet Blekinge Västs beslut och Teknisk PM Miljögeoteknik, 2004-12-23. 
Utförandet av den planerade saneringen har troligen missuppfattats i samband med planläggning av den 
befintliga planen, vilket ledde till att den nuvarande planbestämmelsen formulerades. 
 
De eventuellt förekommande föroreningarna (PAH:er och tungmetaller) i de ursprungliga massorna, 
fastläggs normalt mycket hårt till markens partiklar, särskilt om de innehåller organiskt material. Detta 
bekräftas också av de analyser som gjorts av grundvattnet i området, vilket inte har uppvisat några förhöjda 
halter av undersökta ämnen. 
 
Med ledning av ovanstående gör undertecknad bedömningen att saneringen av det aktuella området har 
genomförts som så som var planerat enligt Miljöförbundet Blekinge Västs beslut och Teknisk PM 
Miljögeoteknik, 2004-12-23 samt att aktuellt område kan omföras till kvartersmark som inte får förses med 
byggnad.  
 
 
I tjänsten, 
 
 
 
Jesper Bergman 
Miljöingenjör 
 
 
 
Bilagor 
1. Karta med provgrävningspunkter 
2. Foton 
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Detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 2:1 och 
6:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Samrådsförfarandet 
Byggnadsnämnden beslutade den 20 januari 2016, § 7, att samråd skulle genomföras avseende 

rubricerat ärende. Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen, PBL, 

5:11 (2010:900). Samrådet genomfördes under perioden 8 februari - 29 februari 2016. 

Samrådshandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, 

Rådhuset i Karlshamn, samt på biblioteket i Karlshamn. Del av samrådsmaterialet har även 

funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida, www.karlshamn.se/planer.  

 

Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla torsdagen den 4 februari 2016 och 

en annons rörande detaljplanen infördes i ortstidningarna lördagen den 6 februari 2016. 

Handlingar enligt sändlista sändes torsdagen den 4 februari 2016 till Länsstyrelsen i Blekinge 

län, lantmäterimyndigheten, kända sakägarna enligt fastighetsförteckning daterad den 25 januari 

2016, och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs. Vidare sändes 

handlingar även till hyresgästföreningen och de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i 

övrigt som bedömts ha ett väsentligt intresse av förslaget.  

 

 

Samråd om behovet av MKB 
EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och 

innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en 

miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till 

om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och 

andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig.  

 

Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i samband 

med samrådet om planförslaget i februari 2016. Förslaget för aktuellt planärende var att ett 

genomförande av avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 4 kap 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, 

därmed inte erfordras. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning. Bakgrund och motiv 

till kommunens ställningstagande framgår av ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/ 

avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”.  

 

 

Inkomna yttranden under samrådstiden 
I samband med samrådet inkom totalt 22 yttranden. Yttranden där ingen synpunkt framförts/ 

utan erinran redovisas endast i listan nedan. Övriga yttranden, 8 stycken, sammanfattas och 

kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen.  
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Yttranden med erinran/synpunkter 

 

Yttranden från myndigheter, organisationer,  Ankomstdatum 

föreningar och sammanslutningar  

 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län  2016-03-01   

2. Lantmäteriet   2016-02-16   

3. Kommunstyrelsen   2016-03-09   

4. Tekniska nämnden   2016-02-24   

5. Fritidsnämnden   2016-02-25   

6. Miljöförbundet Blekinge Väst  2016-03-07   

7. Trafikverket   2016-02-08   

8. Naturskyddsföreningen   2016-02-28   

 

Yttranden utan erinran/synpunkter  

 

Yttranden från myndigheter, organisationer, Ankomstdatum 

föreningar, sammanslutningar  

 

Omsorgsnämnden   2016-03-03  

Socialnämnden   2016-03-07 

Räddningstjänsten Västra Blekinge  2016-02-25   

Polismyndigheten   2016-02-22   

E.ON Elnät Sverige AB   2016-02-19   

Karlshamn Energi AB   2016-02-08   

Svenska kraftnät   2016-02-26   

TeliaSonera Skanova Access   2016-02-26   

Blekinge museum   2016-02-10   

 

Yttranden från enskilda   Ankomstdatum 

 

Charlotte Malm, Bryggeriet 17  2016-02-08 

Jonas Henriksson, Bryggeriet 11  2016-02-10  

Annelie Henriksson, Bryggeriet 11  2016-02-10  

Charlotta Söderholm,  

Christer Johansson, Bryggeriet 13  2016-02-29 

Kent Yxell, Bryggeriet 7   2016-02-29  

  

 
Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och sammanslutningar 
 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kapitlet 10 § plan- och 

bygglagen, PBL, och nu kända förhållanden att frågor som berör säkerhet och strandskydd 

måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 

inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

 

Kommentarer: Noteras, se vidare nedan. 
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Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Under 2015 beslutade länsstyrelsen om riktlinjer för säkerhetsnivåer vid byggande i låglänta 

områden. För bostäder gäller den generella säkerhetsnivån 3,0 m (RH2000) med år 2100 som 

planeringshorisont, kopplat till högvattenstånd i havet. På varje enskild plats måste de lokala 

förutsättningarna granskas för att avgöra om utökad säkerhetsmarginal för tilläggsfaktorer kan 

uteslutas. För det aktuella planområdet behöver man analysera värsta scenariot då det inträffar 

högflöde i Mieån samtidigt som det är högvatten i havet. Planhandlingarna behöver därför 

behandla den kombinerade risken vid högvattenföring i vattendraget och högvattenstånd i havet. 

Bilderna på sidan 12 behöver uppdateras. Kartunderlag för riktlinjernas generella säkerhets-

nivåer kan laddas ner från länsstyrelsens hemsida. I bedömningen av kombinationseffekt och 

utökad säkerhetsmarginal kan GIS-skikt över så kallade svämplan, ge visst stöd. Skiktet 

beskriver översvämningsytor vid högflöde i större sjöar och vattendrag, och bedöms motsvara 

högflöde med cirka 100 års återkomsttid. Skiktet heter ”VM HyMo svämplan”. Kommunen kan 

beställa detta från länsstyrelsens GIS-samordnare eller från Havs- och vattenmyndigheten.  

 

Vattentät grundläggning skyddar inte mot att vatten rinner in genom dörr- och fönsteröppningar. 

Även detta behöver förhindras och tekniska system som el och VA samt entréer ska fungera vid 

översvämning. För att länsstyrelsen ska kunna godkänna planen, behöver den därför ange krav 

på byggnadstekniska åtgärder som skyddar nytillkommande bebyggelse mot även sådana skador 

vid översvämning. 

 

Kommentarer: Fastigheterna Bryggeriet 7-12 utgår ur planförslaget inför granskningen. 

Anledningen till att dessa från början medtogs i detaljplanen var för att rätta till de avvikelser 

från gällande plan som medgivits vid bygglovet (förråd och carport placerade på prickad mark, 

avsteget från parkeringsbestämmelsen och den maximalt tillåtna byggnadsarean). Tanken var 

också att undvika att fastigheterna efter detaljplanens genomförande skulle omfattas av två 

gällande detaljplaner. Detaljplanen behöver dock inte omfatta dessa fastigheter för att planens 

syfte ska uppnås. Anledningen till att de nu lyfts ut ur detaljplanen är att dagens krav gällande 

hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion kräver planbestämmelser som 

gör den befintliga bebyggelsen planstridig. Detta skulle få till följd att det vid åtgärder som 

kräver bygglov kan bli problem då utgångspunkten är att bygglov inte får ges för en åtgärd 

inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

inte överensstämmer med detaljplanen. 

Geoteknik 

Enligt planhandlingarna är de geotekniska förhållandena dåliga i planområdet samtidigt som det 

finns översvämningsrisk. Planområdet kan av de skälen tyckas vara olämpligt för bebyggelse. 

Andra skäl såsom det centrala läget i staden gör dock att kommunen ändå bedömer det som 

önskvärt att bebygga. Det krävs genomtänkta skyddsåtgärder för att Länsstyrelsen ska bedöma 

området som lämpligt för bebyggelse, med hänsyn till hälsa och säkerhet och risker till olyckor, 

översvämning och erosion.  

 

För att säkerställa kravet på byggnadstekniska åtgärder för att förhindra ras eller skred behöver 

det införas en planbestämmelse som anger vilken högsta nivå fyllning får utföras till (enligt 

kartan s. 10). 

 

Under senare tid har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, särskilt 

uppmärksammat att risken för sättningar och skred ökar väsentligt i samband med 

tryckavlastning då vattnet sjunker undan efter översvämning vid högflöde. Detta behöver 

beaktas vid lovgivning inom planområdet.  

 

Kommentarer: Se kommentarer ovan. 
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Strandskydd 

Som skäl för att upphäva strandskyddet till förmån för utökad tomtmark, anger kommunen att 

marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften (MB 7:18c§). Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten. Länsstyrelsen anser dock att det inte finns några särskilda skäl, 

utifrån redovisade handlingar, till att ta allmän platsmark i anspråk som kvartersmark (tomt). En 

utvidgning av kvartersmarken skulle påverka strandskyddets syften då området utgörs av en 

öppen gräsyta med promenadstråk och som anges som naturmark i gällande detaljplan. 

Kommunen har heller inte kunnat visa att intresset att ta området i anspråk väger tyngre än 

strandskyddsintresset (MB 7:18 andra stycket). 

Länsstyrelsen anser vidare att strandskydd inte bör upphävas inom planområden betecknade W 

(vatten) eller PARK.  

 

Kommentarer: Det finns ett stort behov av att tydliggöra gränsen för det allmänt tillgängliga 

området med en tydlig tomtavgränsning vid fastigheterna Bryggeriet 7-12 på Bryggeritomten, 

eftersom det idag är oklart var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon och allmänt tillgänglig 

mark går. Detta förtydligas i planens syfte och som skäl för upphävande av strandskyddet. Inför 

granskningen revideras planen så att strandskyddet kvarstår inom park- och vattenområdet vid 

upprättade av den nya planen. Gränsen mellan kvartersmark och allmän plats flyttas också 

närmre de befintliga bostäderna i den södra delen. Därmed minskas den yta som planläggs för 

bostadsändamål från cirka 150 m
2
 till cirka 135 m

2
och avståndet mellan framtida 

fastighetsgränser för Bryggeriet 7-12 och gångvägen ökar. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens åsikt.  
 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

2. Lantmäteriet 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång 

av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 

Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 

I beskrivningen står "Planförslaget innebär att avstyckning från Karlshamn 2:1 blir möjlig". Det 

bör istället stå fastighetsreglering med delar av Karlshamn 2:1. (Vid avstyckning bildas nya 

fastigheter vilket inte är meningen i denna plan. Man vill ombilda befintliga fastigheter där 

man överför mark från Karlshamn 2:1 till Bryggeriet 7-12 genom fastighetsreglering.) 

 

Kommentarer: Inför granskningsskedet ändras avstyckning till fastighetsreglering. 

 

Det kan vara vanskligt att ange arealerna som ska överföras så precist som med en decimal. Det 

beror helt på kvaliteten i grundkartan, hur överenskommelserna träffa och hur omständigheterna 

visar sig vara vid fältarbetet i kommande lantmäteriförrättning. Hänvisning till arealer i 

överenskommelser tillhörande förrättningen är bindande, förändringskartor med före- och 

efterbilder är att föredra.  

 

Kommentarer: Inför granskningsskedet tas arealerna bort. 
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Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt 

sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder (lantmäteri-

förrättningar med mera) som kommer att bli nödvändiga och vem som kommer att stå för 

olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma anläggningar, marklösen, 

förrättningskostnader med mera). Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda fastighetsägare 

inte kunnat läsa ut dessa uppgifter under planprocessen. Följden blir då i stället att dessa frågor 

måste behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre 

genomförandetider.  

 

Kommentarer: Det framgår inte om detta är generell information eller information som gäller 

den aktuella detaljplanen. 

 

 

3. Kommunstyrelsen 
Det är positivt att man möjliggör utökning av fastigheterna Bryggeriet 7-12, då detta medverkar 

till att skapa en attraktivare boendemiljö. Avtal om fastighetsreglering kommer att tecknas med 

fastighetsägarna till Bryggeriet 7-12 avseende försäljning av aktuellt markområde. 

 
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om att avtal kommer att tecknas. 

 

 

4. Tekniska nämnden 
Gatuenheten, trafikenheten, driftenheten och fastighetsenheten har inget att erinra. 

 

Kommentarer: Noteras. 

VA-enheten 

Planärendet avser utökning av fastighetsytan för fastigheterna Bryggeriet 7 till och med 

Bryggeriet 12, med syfte att utöka fastigheternas uteplatser som vetter ner mot Mieån. 

 

Avtal, standarder etcetera 

Förändringar i tomt- eller lokalyta påverkar VA-taxan. För att denna ska bli rätt behöver 

fastighetsägaren kontakta VA-enheten. 

 

Kommentarer: Fastighetsägarna har delgivits aktuellt yttrande. 

 

Befintliga ledningar 

Befintlig tryckavloppsledning över Mieån i områdets södra del anses av någon eller några 

inte vara estetiskt tilltalande. I nu aktuella handlingar formuleras att en annan lösning på 

sikt är önskvärd och att en separat utredning krävs för en förändring. Enligt tidigare upprättade 

handlingar då befintliga byggnader uppfördes framgår att tryckavloppsledningen då flyttas/ 

åtgärdas på exploatörens/fastighetsägarens bekostnad, vilket torde bli fastighetsägarna. Speciellt 

behöver då vattenverksamhet, materialval för den nya tryckavloppsledningen, miljökvalitets-

normer och befintliga föroreningar i mark beaktas, varför VA-enheten rekommenderar 

konsulthjälp för denna uppgift. 

 

Dag- och dräneringsvatten 

I antagandehandling A 348 från 2005-11-02 där aktuellt område ingår står att dagvatten ska 

fördröjas innan utsläpp till Mieån. Den formuleringen finns inte med i nu aktuellt material. 

VA-enheten ser att det finns behov av att behålla denna formulering i handlingarna. Detta 

ska dessutom ske på det sätt som tidigare anvisats så att föroreningar inte sprids. 

 

Övriga upplysningar 

Fastighetsägaren är välkommen att kontakta VA-avdelningen om det finns frågor eller 
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oklarheter i vattenrelaterade frågor. 

 

Klimatförändringar 

Vattenmättnaden i marken kan påverka även släntstabiliteten ner mot ån. 

 

Kommentarer: VA-enheten framförde i samrådsskedet hörande till gällande detaljplan A348 

följande ”En befintlig tryckavloppsledning går över fastigheten i närheten av fjärrvärme-

ledningarna och korsar Mieån på samma "ställning" som fjärrvärmen idag är upphängd på. 

Hänsyn till ledningen har tagits i planarbetet. Eftersom det är en tryckledning går det att flytta 

den utanför området och lägga den i gränsen till parken vilket borde bekostas av exploatören 

för att i framtiden slippa synpunkter på det estetiska utseendet med korsningen av ån. Kontakten 

med ån för de boende blir ju av stor betydelse i framtiden.” Det är alltså VA-enheten själva som 

lyft frågan om det estetiska utseendet. 

 

I planbeskrivningen hörande till den befintliga detaljplanen framgår följande ”Den 

tryckavloppsledning som tillsammans med fjärrvärmeledning går genom områdets södra del 

bedöms kunna ligga kvar utan att påverka planerat VA-nät. Den bro som bär avloppsledningen 

över Mieån kan dock upplevas som estetiskt störande. Att finna en annan lösning än befintlig 

bro är önskvärt. Tekniskt finns möjligheter, t ex genom nedborrning av ledningen under 

Mieån.” 

 

Sedan den gällande planen upprättats har fjärrvärmeledningen flyttats och det är bara 

tryckavloppet som nu finns kvar. 

 

Nu aktuell detaljplan anger att ”Den tryckavloppsledning som går på en bro över Mieån inom 

planområdet kan upplevas som estetiskt störande. Att finna en annan lösning än befintlig bro är 

önskvärt på sikt. Detta kräver dock en separat utredning.”  

 

Befintliga fastigheter Bryggeriet 7-12 utgår ur planområdet inför granskningen, varför övriga 

synpunkter inte bedöms relevanta. Endast parkmark och mark för bostadsändamål som inte får 

förses med byggnad kvarstår. Se vidare i kommentarer hörande till 1. Länsstyrelsen i Blekinge 

län.  

 

 

5. Fritidsnämnden 
Den nya detaljplanen avser att utöka kvartersmarken för fastigheterna Bryggeriet 7-12. 

Syftet är att möjliggöra för att på egen tomtmark kunna skapa uteplatser och trädgårdsytor i 

sydvästvänt läge. Eventuell avgränsning mot allmän platsmark utförs med häck. 

 

För avgränsning med häck gäller att häckplantor placeras på ett sådant sätt att häckens 

slutstadium och yttre kant, klippt eller friväxande, inte överskrider gränslinjen mellan tomtmark 

och allmän platsmark. 

 

Kommentarer: Inför granskningen kompletteras planbeskrivningen med information om att 

häckens yttre kant inte får överskrider gränslinjen mellan tomtmark och allmän platsmark. 

Avsikten är att det ska vara en klippt häck med en tydligt avgränsande effekt. 

 

Parkenheten kommer även fortsättningsvis att sköta och handha den nu aktuella allmänna 

platsmarken, betecknad Park, utifrån rådande förutsättningar. Det innebär att hänsyn tas 

till såväl rekreativa aspekter för boende och besökare som naturvårdande åtgärder utifrån 

Länsstyrelsens riktlinjer för Mieån och dess strandområden. 

 

Vidare anser Parkenheten att den nu aktuella detaljplanen inte medför några negativa avvikelser 

från översiktsplanen Karlshamn 2030 – snarare tvärtom – utan att den nya beteckningen Park 
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istället innebär att området på ett bättre sätt kan samspela och sammanlänkas med angränsande 

ytor. 

 
Kommentarer: Noteras.  

 

 

6. Miljöförbundet Blekinge Väst 
Inledningsvis fanns det vissa frågetecken kring markföroreningssituationen i aktuell del av 

planområdet. I och med det fanns det även vissa frågetecken kring behovsbedömningens initiala 

slutsatser. Efter den utredning som kommunen genomfört, som presenteras i bilaga till 

planhandlingarna, kvarstår inte längre dessa frågetecken. Miljöförbundet delar miljöingenjörens 

bedömningar i frågan. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

7. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är 

att förvärva kommunal mark för att utöka befintliga tomter/uteplats för 6 bostadsfastigheter. 

 

Planområdet ligger drygt 1500 meter söder om E 22 och cirka 320 meter söder om Blekinge 

kustbana. Planområdet berör således inte statlig infrastruktur. 

 

Cirka 50 meter från planområdet finns järnvägsspår som används för godstrafik till och från 

industriverksamheterna i Karlshamns hamn. Aarhus Karlshamn Sweden AB är infrastruktur-

förvaltare för järnvägen på aktuell sträcka. Trafikverket ansvarar inte för olägenheter och 

störningar (till exempel buller) som kan uppkomma i samband med godstrafik på spåren. 

 

Trafikverket har i övrigt inga synpunkter. 

 

Kommentarer: Noteras, planförslaget innebär inte att någon ny bostadsbebyggelse kan 

tillkomma. Endast parkmark och mark för bostadsändamål som inte får förses med byggnad 

kvarstår i granskningsskedet. Aarhus Karlshamn Sweden AB delges planförslaget under 

granskningen. 

 

 

8. Naturskyddsföreningen 
Vi har inget att erinra mot detaljplanen i stort, dock vill vi uttrycka en önskan att en del av den 

planlagda marken Park (tidigare Natur) inom planområdet, företrädesvis marken närmast 

Mieån kunde utformas som ängsmark. En marktyp som för närvarande försvinner med 

okontrollerad hastighet och därmed en utarmning av mångfalden av flora och fauna. 

Omföringen från Natur till Park föranleder oss att tro att ambitionen med mer varierad 

naturtyp kommer att minska. 

 

Kommentarer: Parkenheten kommer även fortsättningsvis att sköta och handha den nu aktuella 

allmänna platsmarken utifrån rådande förutsättningar. Det innebär att hänsyn tas till såväl 

rekreativa aspekter för boende och besökare som naturvårdande åtgärder utifrån 

Länsstyrelsens riktlinjer för Mieån och dess strandområden. Den nya beteckningen Park 

bedöms innebära att området på ett bättre sätt kan samspela och sammanlänkas med 

angränsande ytor. 
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Sammanfattande bedömning  

I det fortsatta planarbetet gör stadsmiljöavdelningen bedömningen att, förutom vissa 

redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar göras och planhandlingarna kompletteras 

och förändras i nedan redovisade avseenden.   

 

Plankarta: 

 Låt fastigheterna 7-12 utgå ur planförslaget. 

 

Planbeskrivning: 

 Låt fastigheterna 7-12 utgå ur planförslaget. 

 Ändra från ”avstyckning från Karlshamn 2:1” till ”fastighetsreglering med delar av 

Karlshamn 2:1”. 
 Ta bort uppgifterna om vilka arealer som ska tillföras fastigheterna Bryggeriet 7-12.  

 Komplettera med uppgifter om att avtal om fastighetsreglering kommer att tecknas med 

fastighetsägarna till Bryggeriet 7-12 avseende försäljning av aktuellt markområde. 

 Kompletteras med information om att häckens yttre kant inte får överskrida gränslinjen 

mellan tomtmark och allmän platsmark. 

 
 
Ej tillgodosedda synpunkter 
Ingen bedöms ha kvarstående synpunkter avseende förhållanden som kan regleras i 

detaljplanen. 

 

 

Fortsatt planarbete 
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och granskningsskedet. Planarbetet genomfördes 

från början med ett standardförfarande. Efter samrådet genomförs planarbetet med ett utökat 

planförfarande då planförslaget får anses vara av allmänt intresse på grund av dess syfte att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse. En kungörelse kommer att anslås på kommunens 

anslagstavla och föras in i ortstidning vid granskningen och alla synpunkter som framförts under 

samrådet har sammanställts i denna samrådsredogörelse. 

 

Planförslaget bedöms i allt väsentligt överensstämma med samrådsförslaget som 

byggnadsnämnden godkänt, varför stadsarkitekten beslutar om granskning. Den del av 

planområdet som utgått ur planförslaget sedan samrådsskedet påverkar inte planens syfte.   

 

 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Jeanette Conradsson på 

stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med 

berörda kommunala tjänstemän. 

 

 

Karlshamn den 23 augusti 2016 

 

 

 

Jeanette Conradsson  Emina Kovacic 

Planarkitekt   Stadsarkitekt 
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Beslutsunderlag för 

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 

 

Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas 
få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som 
följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.  
 
Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 
1. industriändamål, 
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
4. hamn för fritidsbåtar, 
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 
6. permanent campingplats, 
7. nöjespark, eller 
8. djurpark. 
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för 
ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 § första och andra styckena miljöbalken 
om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall 
information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen 
miljöbalken.  
 

Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av 
en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet 
av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen skall alltså för varje enskild 
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.  
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Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1, Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 
 

Planhandläggare Planarkitekt Jeanette Conradsson, Stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun 

Planområdets läge  Planområdet ligger i de norra delarna av stadskärnan. Kvarteret 
Bryggeriet, se karta nedan, avgränsas av Prinsgatan (norr), 
Drottninggatan (öster), Å-rummet/Mieån (väster) och Körmölleplan 
(söder). Berörda fastigheter är belägna i den västra delen av 
kvarteret, se karta sidan 3. 
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Planens syfte Planen innebär att de sex radhusfastigheterna mot ån kommer att 
förvärvar mark i direkt anslutning till bostaden. Syftet med planen är 
att med en tydligt avgränsande häck mellan privat och offentlig, 
allmänt tillgänglig mark, stärka allmänhetens tillgång till området. 

Översiktlig beskrivning av 
planområdet och dess omgivning 

2005 antogs en detaljplan för Bryggeritomten med syfte att skapa en 
attraktiv och varierad stads- och boendemiljö. Största delen av 
detaljplanen är genomförd och tomten rymmer idag såväl 
flerbostadshus som ett 20-tal radhus.  
Det aktuella området vetter mot ån och består idag av en plan 
gräsyta. Avsikten är att skapa en tydlig gräns mellan allmänt och 
privat och gränsen mellan kvartersmark och allmän plats förskjuts 
mellan cirka tre och sex meter i riktning mot Mieån. Den avsedda 
planläggningen och därpå följande fastighetsreglering bedöms kunna 
genomföras utan att inkräkta på allmänhetens tillgång till å-rummet.  

Karta samt flygfoto över plan-
området och dess omgivning. 
Utdrag ur grundkartan se bilaga 
2, sidan 17. 
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Samlad bedömning  
 

Bedömningskriterier  
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 
1. Planens eller programmets 
karaktäristiska egenskaper i bedömningen 
skall särskilt beaktas i vilken utsträckning 
planen eller programmet 

 
Bedömning 

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller 
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 

Syftet med detaljplanen är att planlägga en 
mindre yta allmän plats, naturområde, som 
bostadsändamål och därmed kunna plantera en 
tydligt avgränsande häck mellan privat och 
offentlig, allmänt tillgänglig mark. Idag är det oklart 
var gränsen mellan privat tomt/hemfridszon och 
allmänt tillgänglig mark går. 
 
Det aktuella området består idag av en plan 
gräsyta. Den avsedda planläggningen bedöms 
kunna genomföras utan att inkräkta på 
allmänhetens tillgång till å-rummet/Mieån. 

b) har betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan, 

Bedöms inte ha någon påverkan. 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter 
särskilt för att främja en hållbar utveckling, 

En huvudfråga i översiktsplanen, Karlshamn 
2030, är strävan efter en hållbar utveckling där en 
social, ekologisk och ekonomisk dimension 
beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord 
som definierats som viktiga i strävan mot en 
hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning, 
funktionsblandning, hållbara kommunikationer, 
servicenära, naturnära, god infrastruktur, 
miljövänlig energi, levande landsbygd.  
 
Bostäder på Bryggeritomten har möjliggjort 
förtätning i ett service- och naturnära läge som 
ger goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik 
och kollektivtrafik – hållbara kommunikationer. 
Området är lokaliserat där det finns utbyggd god 
infrastruktur och även möjlighet till miljövänlig 
energi. Längs Drottninggatan möjliggör den 
befintliga detaljplanen för Bryggeritomten även 
verksamheter. Funktionsblandning där olika 
funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och 
service är integrerade med varandra ger 
intressanta, trygga och variationsrika miljöer. 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, eller 

Detaljplanen bedöms inte medföra några 
Miljöproblem. 
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e) har betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning. 

Ingen negativ påverkan förväntas. 

2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. I bedömningen skall 
särskilt beaktas. 

 

Bedömning 

a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 

En mindre del av planlagd allmän plats, 
naturområde, avses planläggas för bostads-
ändamål. Området består idag av en plan gräsyta. 
Den avsedda planläggningen bedöms kunna 
genomföras utan att inkräkta på allmänhetens 
tillgång till å-rummet/Mieån eller negativt inverka 
på växt- och djurliv. Allmänhetens tillgång till 
strandområdet kommer att stärkas och långsiktigt 
ge fördelar för samhället i stort då gränsen mellan 
privat och offentlig mark tydliggörs. 
 
Planförslaget bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Inga nämnvärda 
negativa konsekvenser bedöms uppstå på natur- 
och kulturmiljö, stadsbild etcetera. 

b) påverkans totaleffekt, Ingen negativ påverkan förväntas. 

c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. 

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras 
som följd av föreslagen plans genomförande. 

e) påverkans storlek och fysiska omfattning Ingen negativ påverkan förväntas. 

f) vilken betydelse och sårbarhet som det 
påverkade området har på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, 
kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 

Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv 
markanvändning eller överskridna miljökvalitets-
normer. 

g) påverkan på områden eller natur som har 
erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus 

Ingen negativ påverkan förväntas. 

 

Ställningstagande 
 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras. 

 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) 
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. x 
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Miljöbalken, MB 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)  

Frågeställningar Ja Nej Kommentarer  

Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 

1. Stora opåverkade områden, 
enligt § 2?  

 (Kommunens översiktsplan) 

  
 
 
Nej 

 

2. Ekologiskt särskilt känsliga 
områden, enligt § 3?  

- (Kommunens översiktsplan, 
kommunens naturvårdsprogram, 
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och 
sumpskogsinventering) 

  
Nej 

 

3. Jord- och skogsbruksmark, 
enligt § 4?  

- (Kommunens översiktsplan 
länsstyrelsens klassning av 
jordbruksmark, skogsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvårdsinriktade 
skogsbruksplan) 

  
Nej 

 

4. Mark- och vattenområden 
med betydelse för 
yrkesfiske- eller vattenbruk, 
enligt § 5?  

- (Kommunens översiktsplan) 

  
 
 
Nej 

 

5. Mark- och vattenområden 
med natur- och kulturvärden 
samt av betydelse för 
friluftslivet, enligt § 6? 

- (Kommunens översiktsplan, 
”Karlshamns innerstadsbebyggelse”, 
kulturminnesvårdsprogrammet, § 38-
område, kommunens 
naturvårdsprogram.)  

- Se vidare under kap. 7 MB. 

 
 
 
Ja 
 
 
 

 
 
 
 

Planområdet ingår i område som är medtaget i 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Blekinge län 
(område 82.9). Berört område ligger inom 
vattenområde med värdefulla kulturmiljöer och 
Mieån är utpekad som vattendrag värdefullt för 
naturvården. Området mellan radhusen och Mieån 
är i Grönstrukturplanen från 2012 utpekat som 
naturmark. 

6. Mark- och vattenområden 
med värdefulla ämnen och 
material, enligt § 7?  

- (Kommunens översiktsplan, SGU – 
inventeringar; grus, berg, morän) 

  
 
Nej 

 

7. Mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpade 
enligt § 8 för? 

   

a) Industriell produktion?  Nej  

b) Energiproduktion, energi-
distribution (nätkonsession och 

ledningsrätter för el- och 
energidistribution) (Kommunens 
översiktsplan/planlagd mark)? 

  
 
 
Nej 
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c) Kommunikationer (vägar, 

järnvägar, sjöfart, luftfart, 
telekommunikationer, 
kollektivtrafik) ? 

 

  
 
Nej 
 

 

d) Vattenförsörjning? 
 

 Nej  

e) Avfallshantering?  Nej  

8. Mark- och vattenområden 
som har betydelse för 
totalförsvaret, enligt § 9? 

  
 
Nej 

 

9. Mark- och vattenområden av 
riksintressen, enligt § 5-8? 
Se nedan.  

- (Kommunens översiktsplan) 

   
 
 
 
 

a) Friluftsliv 
- Mörrumsåns dalgång, FK3 
- Hällaryds skärgård – Eriksberg 
– Tjärö – Järnavik, FK4 

  
Nej 
Nej 
Nej 

 

b) Naturvård 
- Stensnäs – Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
- Ire – Loberget - Mieån, NK7 
- Eriksberg – Tjärö – Järnavik – 
Tärnö, NK8 
- Persgärde – Tattamåla, NK37 

       - Stärnö, NK38 

  
Nej 
Nej 
Nej 
 
Nej 
Nej 
Nej 

 

c) Kulturmiljövård 
- Letesmåla, K3 
- Elleholm, K4 
- Mörrum, Karlshamn, K5 
- Karlshamns stad, Kastellet och 
Boön, K6 
- Ire, K7 
- Djurtorp, K8 

 
 
 
 
 
 

 
Nej 
Nej 
Nej 
 
Nej 
Nej 
Nej 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) Yrkesfiske 
- Området mellan inre 
trålgränsen och 
territorialvattengränsen samt 
angränsande del av 
Hanöbukten, Y3. 

  
 
 
 
 
Nej 
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e) Energiproduktion 
- Karlshamnsverket och 
Område norr om 
Munkahusviken 
- Område norr om 
Munkahusviken 

  
 
 
Nej 
 
Nej 

 

f) Sjöfart 
- Karlshamns djuphamn 

  
Nej 

 

g) Järnväg 
- Blekinge Kustbana 

  
Nej 

 

h)   Vägar 
- E 22 
- Länsväg 121 

  
Nej 
Nej 

 

i)     Värdefulla ämnen, mineral 
- Diabas – Stärnö 

  
Nej 

 

j)     Totalförsvaret 
- Havet (skjutområde) 
(- Samrådsområden) 

  
Nej 
Nej 

 

k)   Natura 2000-områden 
Se bilaga 1 till denna 
behovsbedömning. 

 Nej  

l)   CW-områden (Convention of 
Wetlands)/Ramsar-områden 

- Blekinge skärgård 
- Mörrumsån - Pukaviksbukten 

  
 
Nej 
Nej 

 

Kap. 4 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Åsnen med öar och 

strandområden och områdena 
söder därom, utmed Mörrumsån 
och vid sjön Mien till 
Pukaviksbukten och Listerlandet, 
enligt § 2, där turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej 

 

2. Kustzonen, enligt § 4, med 
begränsningar för fritids-
bebyggelse?  

- (Kommunens översiktsplan) 

 
 
Ja 

 Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Riksintresset påverkas därmed inte av avsedd 
detaljplan. 

3. Mörrumsån, enligt § 6, där 
vattenkraftverk samt 
vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål inte 
får utföras? 

  
 
 
 
Nej 
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Kap. 5  
Iakttas gällande 
miljökvalitetsnormer?  
(Förordningarna om miljökvalitetsnormer; 
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-
luft (SFS 2001:527) och vattenmiljö (SFS 
2004:660).) 

 
 
Ja 
 

  

Kap. 7  
Berör ett genomförande av planen 
områden med skydd? 

   

1. Allemansrätt  Nej  

2. Nationalpark  Nej  

3. Naturreservat  Nej  

4. Kulturreservat  Nej  

5. Naturminnen  Nej  

6. Biotopskyddsområden  Nej  

7. Djur/växtskyddsområden  Nej  

8. Strandskyddsområden Ja  Området ligger närmare än 100 meter från Mieån, 
strandskyddet behöver därför upphävas på nytt.  
 
Det finns ett stort behov av att tydliggöra gränsen 
för det allmänt tillgängliga området med en tydlig 
tomtavgränsning vid fastigheterna Bryggeriet 7-12 
på Bryggeritomten, eftersom det idag är oklart var 
gränsen mellan privat tomt/hemfridszon och 
allmänt tillgänglig mark går. Området som 
upphävandet avser behöver därmed tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Ett upphävande av strandskyddet bedöms inte 
medföra någon väsentlig negativ inverkan på vare 
sig växt- och djurliv eller det rörliga friluftslivet. 
Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms 
stärkas och långsiktigt ge fördelar för samhället i 
stort då gränsen mellan privat och offentlig mark 
tydliggörs i området. 
 

9. Miljöskyddsområden  Nej  

10. Vattenskyddsområden  Nej  
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Kap 10. 
Omfattar planen mark- och 
vattenområden samt byggnader och 
anläggningar som är så förorenade 
att det kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller 
miljön? 
(Länsstyrelsens identifiering av förorenade 
områden.) 

 Nej Bryggeritomten finns med bland de potentiellt 
förorenade områden som länsstyrelsen identifierat.  
Inom Bryggeritomten har det tidigare bedrivits 
industriell verksamhet, bland annat bryggeri, mejeri 
och garveri. Detta har utretts och erforderliga 
åtgärder har vidtagits inför den byggnation som 
finns på platsen. Frågan om markförorening och 
sanering i förhållande till avsedd planläggning 
redovisas i planbeskrivningen. 

Övergripande miljömål 
Finns det någon risk att ett 
genomförande av planen 
åstadkommer effekter som:   

  Sammantaget bedöms den föreslagna 
exploateringen inte strida mot Agenda 21, 
nationella miljömål, regionala miljömål eller 
kommunens miljöledningssystem. 

1. Strider mot kommunens 
lokala Agenda 21? 

  
Nej 

 

2. Strider mot nationella 
miljömål? 

  
Nej 

 

3. Strider mot regionala 
miljömål? 

  
Nej 

 

4. Strider mot kommunens 
miljöledningssystem? 

  
Nej 

 

5. Var för sig är begränsade 
men tillsammans kan vara 
betydande? 

  
 
Nej 

 

6. Kan orsaka skada på 
människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 

  
 
Nej 

 

Övrigt 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandet av 
planområdet att kräva anmälan eller 
tillstånd enligt miljöbalken? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nej 
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Plan- och bygglagen, PBL 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)  

Frågeställningar Ja Nej Kommentar  

Kap. 2  
Kan ett genomförande av planen: 
1. Medföra avsevärd förändring 

av mark- eller 
vattenanvändningen i området, 
enligt § 2? 

  
 
 
 
Nej 

Planen innebär att de sex radhusfastigheterna mot 
ån kommer att förvärvar mark (totalt cirka 135 m2) i 
direkt anslutning till bostaden. Syftet med planen är 
att med en tydligt avgränsande häck mellan privat 
och offentlig, allmänt tillgänglig mark, stärka 
allmänhetens tillgång till området. Det aktuella 
området består idag av en plan gräsyta. Den 
avsedda planläggningen bedöms kunna genomföras 
utan att inkräkta på allmänhetens tillgång till å-
rummet/Mieån.  

2. Innebära påverkan, enligt § 5, 
på de boendes och övrigas 
hälsa på grund av: 

   

a) Radonförekomst? 
- (Radonkarta, radonregister) 

 Nej  

b) Klimatologiska faktorer? 
- Solförhållanden 
- Vindförhållanden 
- Förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)?  

  
Nej 
Nej 
 
 
Nej 

 

c) Trafikbuller?  
- (Trafikbullerkartor, trafikräkningar, 

bullerberäkningar) 

- Väg 
- Järnväg 
- Sjöfart 

 Nej 
 
 
Nej 
Nej 
Nej 

 

d) Övrigt buller? 
- Externt industribuller 
- Motorsport 
- Skjutbana 
- Annat buller 

  
Nej 
Nej 
Nej 
Nej 

 

e) Vibrationer/skakningar?  Nej  

f) Störning i ”tyst miljö”?  Nej  

-�370�-



2015-10 -20,  uppdate rad 2016-08 -23  

Dnr :  2014/3297  

 

 

MKB-check l i s ta  •  Deta l jp l an för  del  av Kar lshamn 2:1  och 6 :1 ,  Ka r lshamn        12                              
 

g) Vattenföroreningar / 
förändringar / vattenföretag? 

- Förändringar av 
grundvattenkvalitén? 

- Förändring av flödesriktningen 
för grundvatten? 

- Minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller 
grundvattentäkt? 

- Förändrade infiltrations-
förhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

- Förändringar i dagvatten-
omhändertagandet och/eller 
ytvattenkvalitén (bakteriologiskt 
eller kemiskt, temperatur och 
omblandning)? 

- Förändring av flöde, riktning 
eller strömförhållanden eller 
påverkan på strandlinjen i 
något vattendrag, sjö eller 
havs-område? 

- Krävs tillstånd för vatten-
verksamhet? 

  
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
Nej 

 

h) Luftföroreningar? 
- Väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 
- Obehaglig lukt? 

  
 
Nej 
Nej 

 

i) Förekomst av elektriska/ 
magnetiska fält?  

- (Kommunens översiktsplan vad gäller 
kraftledningars dragning.) 

  
Nej 

 

j) Störande ljussken?  Nej  

k) Närhet till djurhållning? 
(”Djurhållning och bostäder - 
kunskapsöversikt för 
samhällsplanering i Blekinge län”) 

 Nej  

3. Innebära risk, enligt § 6, för: 
- (Geotekniska utredningar, ”Bättre 

plats för arbete” etc.) 

   

a) Brand och explosion?  Nej  

b) Utsläpp av särskilt miljö- 
och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 

  
 
Nej 
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c) Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa?  

  
 
Nej 

 

d) Försämrad trafiksäkerhet?  
- Gc-trafik 
- Fordonsstrafik 
- Parkering etc. 

  
Nej 
Nej 
Nej 

 

e) Olyckor i samband med 
transporter av farligt gods? 

- (Karta; transportvägar farligt 
gods) 

  
Nej 

 

f) Instabilitet i mark-
förhållandena eller de 
geologiska grund-
förhållandena? 

- Skred 
- Ras 
- Sättningar etc. 

 
 
 
 
Ja 
Ja 
Ja 

 Det finns också förutsättningar för ras och skred 
(brunt). Se karta nedan. Planen kommer dock inte 
tillåta bebyggelse på denna mark. 
 

 
 

g) Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation? 

  
 
Nej 

 

h) Erosion?  Nej  

i) Förändrade 
sedimentationsförhållande
n i vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

  
 
 
Nej 

 

j) Att befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen 
kan ha negativ inverkan på 
projektet? 

  
 
 
Nej 
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4. Medföra påverkan, enligt § 6, 
på: 

a) Stads- och landskapsbilden? 
- Fysiska ingrepp/tillförs nya 

element? 
- Försämring av någon vacker 

utblick/viktig siktlinje eller 
stadsbilds- eller landskaps-
mässigt skönhetsvärde? 

- Betydande förändring vad 
gäller sammanhanget med 
omgivningen (bebyggelsehistoria, 

skala, struktur etc.)? 
- Skapas någon otrygg stads- 

eller landskapsmiljö? 
 

b) Natur- och kulturvärden? 
- Betydande förändringar i 

antalet eller sammansättningen 
av växtarter eller växt-
samhällen? 

- Betydande förändringar i 
närmiljön, på grönstrukturen? 

- Minskning i antal av någon 
unik, sällsynt eller hotad växtart 
eller växtsamhälle? 

- Införande av någon ny växtart? 
- Sämre möjligheter att använda 

området i forsknings- eller 
undervisningssyfte? 

- Betydande förändringar av 
antalet eller sammansättningen 
av djurarter i området 
(däggdjur, fåglar, fiskar, 
reptiler, skaldjur, insekter)? 

- Minskning i antalet av någon 
unik, sällsynt eller hotad 
djurart? 

- Införande av nya djurarter i 
området, eller verka som gräns 
för djurens förflyttningar och 
rörelser?  

- Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
 
 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
Nej 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
Nej 

Planläggningen innebär att en häck tillkommer och 
att befintliga uteplatser/tomter kommer utökas mot 
ån. Detta kommer att innebära att vegetation samt 
utemöbler etcetera kommer att tillföras.  
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Lag om kulturminnen m m 
 

Frågeställningar Ja Nej Kommentar  

Kap. 2  
Berör ett genomförande av planen: 
Fasta fornlämningar enligt   § 1; 
a) Gravar, gravbyggnader och 

gravfält samt kyrkogårdar och 
andra begravningsplatser? 

  
 
 
 
 
Nej 

 

b) Resta stenar samt stenar och 
bergytor med inskrifter, 
symboler, märken och bilder 
samt andra ristningar eller 
målningar? 

  
 
 
 
Nej 

 

c) Kors och minnesvårdar?  Nej  

d) Samlingsplatser för 
rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål? 

  
 
Nej 

 

e) Lämningar av bostäder, 
boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av 
sådana bostäder eller platser, 
liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång? 

  
 
 
 
 
 
Nej 

 

f) Ruiner av borgar, slott, kloster, 
kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar samt av andra 
märkliga byggnader och 
byggnadsverk? 

  
 
 
 
Nej 

 

g) Färdvägar och broar, hamn-
anläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter? 

  
 
 
 
 
Nej 

 

h) Skeppsvrak, om minst 
etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak? 

i) Naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter 
äldre folklig kult? 

  
 
Nej 
 
 
 
 
Nej 

 

Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 
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1. Byggnadsminne Nej 

Kap. 4 
 Berör ett genomförande av planen: 
1. Kyrkliga kulturminnen? 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser.) 

  
 
Nej 

 

 
 

Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Jeanette Conradsson på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med Miljöförbundet Blekinge väst.  
 
 
Karlshamn den 20 oktober 2015, uppdaterad den 23 augusti 2016 
 
 
Jeanette Conradsson   Emina Kovacic 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Bilaga 1 
 
 
Natura 2000-områden i Karlshamns kommun 
 

Loberget (fågeldirektiv) 
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) 
Bellevueparken (habitatdirektiv) 
Boarp (habitatdirektiv) 
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) 
Bökemåla (habitatdirektiv) 
Elleholm norra (habitatdirektiv) 
Elleholm (habitatdirektiv) 
Eriksberg (habitatdirektiv) 
Fölsö (habitatdirektiv) 
Grimsmåla (habitatdirektiv) 
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) 
Härnäs (habitatdirektiv) 
Ire (habitatdirektiv) 
Kvallåkra (habitatdirektiv) 
Käringahejan (habitatdirektiv) 
Loberget (habitatdirektiv) 
Långasjönäs (habitatdirektiv) 
Persgärde (habitatdirektiv) 
Ringamåla (habitatdirektiv) 
Slänsmåla (habitatdirektiv) 
Strömma (habitatdirektiv) 
Stärnö (habitatdirektiv) 
Tattamåla (habitatdirektiv) 
Tjärö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) 
Mörrumsån (habitatdirektiv) 
Pukaviksbukten (habitatdirektiv) 
Öjasjömåla (habitatdirektiv) 
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) 
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Bilaga 2 
 
 
Utdrag ur grundkarta över del av fastigheten Karlshamn 2:1 m fl 
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Fastighetsförteckning 

2016-07-26, revidering av redaktionell karaktär 2016-09-18 

 
Ärendenummer 

K16305 

Handläggare 

Vedrana Jakesevic 

 

 

Ärende Fastighetsförteckning berörande Karlshamn 2:1 m fl, (kontroll av K1624) 

 Kommun: Karlshamn Län: Blekinge 
 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Karlshamn 2:1 Karlshamns Kommun 
  
374 81 KARLSHAMN 

 

Karlshamn 6:1 Karlshamns Kommun 
  
374 81 KARLSHAMN 

 

 
 

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, 
fiskevårdsområde, rättigheter mineral/torv) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Serv 1  Område  

1082IM-05/10850.1 

Avtalsservitut 

Till förmån för   

Karlshamn 4:2 med flera Staten Trafikverket 
781 89 Borlänge 

 

Belastar   

Karlshamn 6:1 med flera Karlshamns Kommun 
  
374 81 KARLSHAMN 

 

 
 

 
Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Bryggeriet 6  Bryggeriets Samfällighetsför 
Vekerumsvägen 1/Hsb Sydost  
374 32 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 7 Kent Yxell 
Garvaregatan 20  
374 38 KARLSHAMN 
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Lantmäteriet   

K16305  Sida 2 
   
 

 

 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

 Charlotte Yxell 
Garvaregatan 20  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 8 Kerstin Persson 
Garvaregatan 18  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Matts Persson 
Garvaregatan 18  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 9 Kennert Johansson 
Garvaregatan 16  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Helene Johansson 
Garvaregatan 16  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 10 Nicklas Sahlsten 
Garvaregatan 14  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Malin Sahlsten 
Garvaregatan 14  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 11 Annelie Henriksson 
Garvaregatan 12  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Jonas Henriksson 
Garvaregatan 12  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 12 Carina Olsson 
Garvaregatan 10  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 26 HSB BRF Garvaregården i 
Karlshamn 
Vekerumsvägen 1 
374 32 Karlshamn 

 

 
 

Anläggningssamfälligheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Bryggeriet GA:1  Bryggeriets Samfällighetsförening 
C/O Hsb Sydost 
Kyrkogatan 18 
371 32 Karlskrona 

VA,VÄGAR,LEK 
MILJÖHUS M.M. 

 

Samtliga delägarfastigheter 

-�379�-

javascript:void(0)


Lantmäteriet   

K16305  Sida 3 
   
 

 

 

Bryggeriet 7 Kent Yxell 
Garvaregatan 20  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Charlotte Yxell 
Garvaregatan 20  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 8 Kerstin Persson 
Garvaregatan 18  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Matts Persson 
Garvaregatan 18  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 9 Kennert Johansson 
Garvaregatan 16  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Helene Johansson 
Garvaregatan 16  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 10 Nicklas Sahlsten 
Garvaregatan 14  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Malin Sahlsten 
Garvaregatan 14  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 11 Annelie Henriksson 
Garvaregatan 12  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Jonas Henriksson 
Garvaregatan 12  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 12 Carina Olsson 
Garvaregatan 10  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 13 Johansson, Bo Christer 

Garvaregatan 9 
374 38 Karlshamn 

 

 Söderholm, Anna Charlotta 

Johansson 

Garvaregatan 9 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 14 Westerberg, Bo Inge Eilert 

Garvaregatan 7 
374 38 Karlshamn 
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 Westerberg, Göta Viola Berta 

Garvaregatan 7 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 15 Paulsson, Bente Sylvi Louise 

Garvaregatan 5 
374 38 Karlshamn 

 

 Nilsson, Per Ulrik 

Garvaregatan 5 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 16 Svensson, Mats Ove Peter 

Garvaregatan 3 
374 38 Karlshamn 

 

 Svensson, Birgitta Kristina 

Elisabeth Birgersson 

Garvaregatan 3 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 17 Blåman, Karl Georg Mattias 

Plutos Gränd 28 
352 64 Växjö 

 

 Johansson, Anna Maria 

Garvaregatan 1 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 18 Nedelén, Nada Ljilja 

Bryggaregatan 2 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 19 Janzén, Karl Gustaf 

Bryggaregatan 4 
374 38 Karlshamn 

 

 Janzén, Sylvia Margareta Horney 

Bryggaregatan 4 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 20 Hevince, Vincent 

Bryggaregatan 6 
374 38 Karlshamn 

 

 Hevince, Linn 

Bryggaregatan 6 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 21 Johnsson, Bengt Olle 

Bryggaregatan 8 
374 38 Karlshamn 

 

 Johnsson, Ingela Susanne 

Bryggaregatan 8 
374 38 Karlshamn 
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Bryggeriet 22 Rosenqvist, Anna Martina 

Bryggaregatan 10 
374 38 Karlshamn 

 

 Rosenqvist, Per Markus 

Bryggaregatan 10 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 23 Andresen, Rolf Erik 

Bryggaregatan 12 
374 38 Karlshamn 

 

 Wahlqvist, Berit Pia Liselotte 

Bryggaregatan 12 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 24 Oskarsson, Gert-Ebbe Kennet 

Bryggaregatan 14 
374 38 Karlshamn 

 

 Oskarsson, Inger Ann-Margret 

Bryggaregatan 14 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 25 Törnkvist, Åke Robert 

Bryggaregatan 16 
374 38 Karlshamn 

 

Bryggeriet 26 HSB BRF Garvaregården i 
Karlshamn 
Vekerumsvägen 1 
374 32 Karlshamn 

 

Bryggeriet 27 Trensum Förvaltning AB 
Nyemöllevägen 12 
374 32 Karlshamn 

 

Bryggeriet GA:2 Bryggeriets Samfällighetsförening 
C/O Hsb Sydost 
Kyrkogatan 18 
371 32 Karlskrona 

Carport och förråd 

Samtliga delägarfastigheter 

Bryggeriet 7 Kent Yxell 
Garvaregatan 20  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Charlotte Yxell 
Garvaregatan 20  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 8 Kerstin Persson 
Garvaregatan 18  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Matts Persson 
Garvaregatan 18  
374 38 KARLSHAMN 
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Bryggeriet 9 Kennert Johansson 
Garvaregatan 16  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Helene Johansson 
Garvaregatan 16  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 10 Nicklas Sahlsten 
Garvaregatan 14  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Malin Sahlsten 
Garvaregatan 14  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 11 Annelie Henriksson 
Garvaregatan 12  
374 38 KARLSHAMN 

 

 Jonas Henriksson 
Garvaregatan 12  
374 38 KARLSHAMN 

 

Bryggeriet 12 Carina Olsson 
Garvaregatan 10  
374 38 KARLSHAMN 

 

 

 

Upplysning 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.  
Utredningen saknar rättskraft. 
 

 
Fastighetsförteckningen upprättad av 

Vedrana Jakesevic 
 

Fastighetsförteckningen bestyrks 

Annika Spåhl 
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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 2016-12-19 22 
 
 
Interpellation om kravet på körkort för arbete inom äldreomsorgen - Anders Englesson (MP) 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson (S): 

”Följande har hänt i Karlshamn. En kvinna född i annat land utbildar sig till 
undersköterska och får jobb som timvikarie på ett särskilt boende i kommunen. 
Hon trivs mycket bra på sitt jobb och är omtyckt av såväl arbetskamrater som de 
boende. 
 
När hon ringts in så många gånger att lagen tvingar kommunen att erbjuda henne 
ett fast jobb nekas hon i stället allt arbete inom äldreomsorgen. Anledningen är 
att hon saknar körkort. 
 
Att jobba som tillsvidareanställd undersköterska inom äldreomsorgen i Karlshamn 
kräver nämligen förutom tvåårig vård- och omsorgsutbildning även körkort. 
 
Kvinnan uppmanades att söka jobb i en annan kommun där det inte krävs körkort. 
 
Det ska understrykas att det i det här fallet handlar om jobb på särskilt boende 
inte inom hemtjänsten där vissa insatser per definition kräver körkort. 
 
För att anställas inom särskilt boende kan det rimligen inte finnas några relevanta 
skäl att kräva körkort. Ändå sker så i Karlshamns kommun. 
 
Kravet på körkort utestänger många människor från möjligheterna att jobba som 
undersköterskor i denna kommun. Dels för att det är mycket dyrt att ta körkort 
och dels för att det stoppar människor som av något skäl inte kan eller vill köra bil. 
 
Det kommunen primärt behöver inom äldreomsorgen är personal som utbildats 
inom vård och omsorg, inte chaufförer. Det generella kravet på körkort för 
undersköterskor riskerar att i onödan utestänga kompetenta människor från att 
utföra det jobb vi vill att de ska utföra inom omsorgen. Man kan på goda grunder 
dessutom hävda att kravet på körkort försvårar kommunens 
integrationssträvanden. 
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 2016-11-24 Dnr: 2016/3839 

 
 

Mot denna bakgrund undrar jag: 
 
Tycker du, som ordförande i den nämnd som har personalansvaret i kommunen, 
att den nuvarande situationen är bra, eller är du beredd att verka för en 
förändring av de irrelevanta krav som ställs på undersköterskor?” 

 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
  
 ” 
 
I den efterföljande debatten deltar även:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anna Atmander och Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2015-11-10 föreslagit att 
köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboenden halveras inom en 
treårsperiod genom gradvis minskning. Karlshamns kommun bör göra vad den kan för att 
förändra ett konsumtionsmönster som inte är bra. Ett sätt är att genom upplysning särskilt 
i skolor och förskolor sprida kunskaper om en överdriven köttkonsumtions 
skadeverkningar. Ett annat sätt är att minska utbudet av kött i kommunens 
kostverksamhet.  
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-02-23 remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande.  
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2016-04-20 angivit följande:  
  
Motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras 
inom en treårsperiod genom gradvis minskning har lämnats in till kommunfullmäktige av 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP). Tekniska nämnden har fått motionen för 
yttrande. 
 
Kostenheten är en utförandeorganisation av tjänster rörande kost till 
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Kostenheten baserar sina riktlinjer 
kring kosten på livsmedelsverkets rekommendationer gällande livsmedelslagstiftning samt 
beslut rörande kosten från omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen vars 
brukare, elever och barn som är våra gäster. 
 
Under 2015 infördes två rätter i skolan alla dagar varav minst en av de två rätterna är 
vegetarisk. Kostenheten ser inte längre vegetarisk kost som specialkost utan normalkost. 
Minst en gång per vecka är båda rätterna vegetariska. På förskolorna är minst en dag i 
veckan vegetarisk och i omsorgen serveras vegetarisk mat mer sällan. 
Kostenheten har även jobbat med att minska köttmängden i recepten som används. 
Samtliga åtgärder är till för att följa livsmedelsverkets rekommendationer att minska kött 
och charkkonsumtionen. 
 
Att halvera köttkonsumtionen är således inget krav utan ett ställningstagande som 
kostenheten anser att omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen bör ta ställning 
till eftersom de vet vad som är bäst för sina brukare, elever och barn. 
 
Tekniska nämnden beslutar därför att förorda avslag på motionen med hänvisning till 
tjänsteskrivelse från enhetschef/samordnare kost Christina Svensson samt att 
rekommendera kommunstyrelsen att motionen skickas vidare till omsorgsnämnden, BUS-
nämnden och gymnasienämnden.  
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Ärendet har härefter 2016-06-28 remitterats till omsorgsnämnden, BUS-nämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. 
  
BUS-nämnden har i yttrande 2016-09-20 angivit att man förordar avslag på motionen med 
hänvisning till tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, enligt följande:  
 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i motion till kommunfullmäktige 
i Karlshamns kommun att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 
äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning. BUS-nämnden har 
mottagit motionen för yttrande. 
 
Det finns redan i dag en politisk styrning i Karlshamns kommun kring miljö- och 
klimatpåverkan, inom ramen för Kompass Karlshamn. Kommunfullmäktige har bland 
annat fastställt ett verksamhetsmål som lyder: ”Kommunen har en ekologiskt hållbar 
verksamhet.” 
 
Verksamhetsmålen konkretiseras i nämndmål och den politiska ambitionsnivån uttrycks i 
indikatorsnivåer. Kommunstyrelsen har exempelvis fastställt att utsläpp av växthusgaser i 
kommunen ska minska med 10 % under 2016. Professionen omsätter mål och ambitioner i 
åtaganden och prioriterade insatser. Utbildningsförvaltningen har bland annat genomfört 
insatser i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet, i syfte att öka 
andelen vegetariska livsmedel. 
 
BUS-nämnden har beslutat att från och med höstterminen 2016 införa två normalkoster i 
kommunens skolor och förskolor, en vegetarisk rätt och en rätt innehållande kött, fisk eller 
fågel (§ 83, 2016-06-14). Detta förväntas ge flera positiva miljö- och klimateffekter, bland 
annat minskad köttkonsumtion, minskat köttsvinn och minskat utsläpp av växthusgaser. 
 
I Kompass Karlshamn sker kontinuerligt uppföljning av mål och utvärdering av insatser. 
Det finns inget i dagsläget som talar för att styrningen kring miljö- och klimatpåverkan 
behöver förändras. En alltför detaljerad politisk styrning kan bidra till att det 
professionella handlingsutrymmet begränsas och att engagemanget och 
metodutvecklingen kring inflytandefrågor och hållbarhetsfrågor minskar. 
 
Utbildningsförvaltningen förordar att arbetet med att minska kommunens klimat- och 
miljöpåverkan fortsätter planenligt och utvärderas inom ramen för Kompass Karlshamn. 
Omsorgsnämnden har i yttrande 2016-09-21 angivit att man förordar avslag på motionen 
med hänvisning till kostenhetens bedömning och kompetens inom området utifrån 
gällande lagstiftning och rekommendationer.  
 
Omsorgsnämnden har ombetts att lämna yttrande gällande motion till kommunfullmäktige 
om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras inom 
en treårsperiod genom gradvis minskning. 
 
Omsorgsförvaltningen gör ingen annan bedömning än det som framgår i 
sammanfattningen i tjänsteskrivelse daterad 2016-03-17, från enhetschef kostenheten. I 
tjänsteskrivelsen framgår att kostenheten har jobbat för att minska köttmängden utifrån 
livsmedelsverkets rekommendationer. Kostenheten baserar sina riktlinjer kring kosten på 
livsmedelsverkets rekommendationer och gällande livsmedelslagstiftning. 
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Gymnasienämnden har i yttrande 2016-09-22 angivit att man förordar avslag på motionen 
med hänvisning till tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen enligt samma motivering 
som i BUS-nämndens beslut, se ovan. 
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning av yttrande från BUS-nämnden, 
omsorgsnämnden och gymnasienämnden bör motionen avslås. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om köttkonsumtion 
2 Protokollsutdrag Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, 

förskolor och äldreboende halveras  
3 Protokoll ON 2016-09-21 § 122 Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i 

kommunens skolor, förskolor och äldreboenden halveras inom en treårsperiod genom 
gradvis minskning 

4 Protokollsutdrag Yttrande över motion angående köttkonsumtion 
5 Protokollsutdrag Yttrande över motion angående köttkonsumtion 
 
Yrkanden 
 
Ted Olander (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ted Olanders (MP) 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 avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anna Atmander och Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2015-11-10 föreslagit att 
köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboenden halveras inom en 
treårsperiod genom gradvis minskning. Karlshamns kommun bör göra vad den kan för att 
förändra ett konsumtionsmönster som inte är bra. Ett sätt är att genom upplysning särskilt 
i skolor och förskolor sprida kunskaper om en överdriven köttkonsumtions 
skadeverkningar. Ett annat sätt är att minska utbudet av kött i kommunens 
kostverksamhet.  
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-02-23 remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande.  
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2016-04-20 angivit följande:  
  
Motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras 
inom en treårsperiod genom gradvis minskning har lämnats in till kommunfullmäktige av 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP). Tekniska nämnden har fått motionen för 
yttrande. 
 
Kostenheten är en utförandeorganisation av tjänster rörande kost till 
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Kostenheten baserar sina riktlinjer 
kring kosten på livsmedelsverkets rekommendationer gällande livsmedelslagstiftning samt 
beslut rörande kosten från omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen vars 
brukare, elever och barn som är våra gäster. 
 
Under 2015 infördes två rätter i skolan alla dagar varav minst en av de två rätterna är 
vegetarisk. Kostenheten ser inte längre vegetarisk kost som specialkost utan normalkost. 
Minst en gång per vecka är båda rätterna vegetariska. På förskolorna är minst en dag i 
veckan vegetarisk och i omsorgen serveras vegetarisk mat mer sällan. 
Kostenheten har även jobbat med att minska köttmängden i recepten som används. 
Samtliga åtgärder är till för att följa livsmedelsverkets rekommendationer att minska kött 
och charkkonsumtionen. 
 
Att halvera köttkonsumtionen är således inget krav utan ett ställningstagande som 
kostenheten anser att omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen bör ta ställning 
till eftersom de vet vad som är bäst för sina brukare, elever och barn. 
 
Tekniska nämnden beslutar därför att förorda avslag på motionen med hänvisning till 
tjänsteskrivelse från enhetschef/samordnare kost Christina Svensson samt att 
rekommendera kommunstyrelsen att motionen skickas vidare till omsorgsnämnden, BUS-
nämnden och gymnasienämnden.  
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Ärendet har härefter 2016-06-28 remitterats till omsorgsnämnden, BUS-nämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. 
  
BUS-nämnden har i yttrande 2016-09-20 angivit att man förordar avslag på motionen med 
hänvisning till tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, enligt följande:  
 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i motion till kommunfullmäktige 
i Karlshamns kommun att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 
äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning. BUS-nämnden har 
mottagit motionen för yttrande. 
 
Det finns redan i dag en politisk styrning i Karlshamns kommun kring miljö- och 
klimatpåverkan, inom ramen för Kompass Karlshamn. Kommunfullmäktige har bland 
annat fastställt ett verksamhetsmål som lyder: ”Kommunen har en ekologiskt hållbar 
verksamhet.” 
 
Verksamhetsmålen konkretiseras i nämndmål och den politiska ambitionsnivån uttrycks i 
indikatorsnivåer. Kommunstyrelsen har exempelvis fastställt att utsläpp av växthusgaser i 
kommunen ska minska med 10 % under 2016. Professionen omsätter mål och ambitioner i 
åtaganden och prioriterade insatser. Utbildningsförvaltningen har bland annat genomfört 
insatser i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet, i syfte att öka 
andelen vegetariska livsmedel. 
 
BUS-nämnden har beslutat att från och med höstterminen 2016 införa två normalkoster i 
kommunens skolor och förskolor, en vegetarisk rätt och en rätt innehållande kött, fisk eller 
fågel (§ 83, 2016-06-14). Detta förväntas ge flera positiva miljö- och klimateffekter, bland 
annat minskad köttkonsumtion, minskat köttsvinn och minskat utsläpp av växthusgaser. 
 
I Kompass Karlshamn sker kontinuerligt uppföljning av mål och utvärdering av insatser. 
Det finns inget i dagsläget som talar för att styrningen kring miljö- och klimatpåverkan 
behöver förändras. En alltför detaljerad politisk styrning kan bidra till att det 
professionella handlingsutrymmet begränsas och att engagemanget och 
metodutvecklingen kring inflytandefrågor och hållbarhetsfrågor minskar. 
 
Utbildningsförvaltningen förordar att arbetet med att minska kommunens klimat- och 
miljöpåverkan fortsätter planenligt och utvärderas inom ramen för Kompass Karlshamn. 
Omsorgsnämnden har i yttrande 2016-09-21 angivit att man förordar avslag på motionen 
med hänvisning till kostenhetens bedömning och kompetens inom området utifrån 
gällande lagstiftning och rekommendationer.  
 
Omsorgsnämnden har ombetts att lämna yttrande gällande motion till kommunfullmäktige 
om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras inom 
en treårsperiod genom gradvis minskning. 
 
Omsorgsförvaltningen gör ingen annan bedömning än det som framgår i 
sammanfattningen i tjänsteskrivelse daterad 2016-03-17, från enhetschef kostenheten. I 
tjänsteskrivelsen framgår att kostenheten har jobbat för att minska köttmängden utifrån 
livsmedelsverkets rekommendationer. Kostenheten baserar sina riktlinjer kring kosten på 
livsmedelsverkets rekommendationer och gällande livsmedelslagstiftning. 
 

-�390�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Gymnasienämnden har i yttrande 2016-09-22 angivit att man förordar avslag på motionen 
med hänvisning till tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen enligt samma motivering 
som i BUS-nämndens beslut, se ovan. 
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning av yttrande från BUS-nämnden, 
omsorgsnämnden och gymnasienämnden bör motionen avslås. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om köttkonsumtion 
2 Protokollsutdrag Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, 

förskolor och äldreboende halveras  
3 Protokoll ON 2016-09-21 § 122 Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i 

kommunens skolor, förskolor och äldreboenden halveras inom en treårsperiod genom 
gradvis minskning 

4 Protokollsutdrag Yttrande över motion angående köttkonsumtion 
5 Protokollsutdrag Yttrande över motion angående köttkonsumtion 
 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden yrkar att motionen avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla ordförandens yrkande. 
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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 § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 217 
Kommunstyrelsen 2016-11-08 228 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 23 

 
 

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

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Anna Atmander och Anders Englesson (MP) har i motion daterad 2015-11-10 föreslagit att 
köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboenden halveras inom en 
treårsperiod genom gradvis minskning. Karlshamns kommun bör göra vad den kan för att 
förändra ett konsumtionsmönster som inte är bra. Ett sätt är att genom upplysning särskilt 
i skolor och förskolor sprida kunskaper om en överdriven köttkonsumtions 
skadeverkningar. Ett annat sätt är att minska utbudet av kött i kommunens 
kostverksamhet.  
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-02-23 remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande.  
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2016-04-20 angivit följande:  
  
Motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras 
inom en treårsperiod genom gradvis minskning har lämnats in till kommunfullmäktige av 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP). Tekniska nämnden har fått motionen för 
yttrande. 
 
Kostenheten är en utförandeorganisation av tjänster rörande kost till 
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Kostenheten baserar sina riktlinjer 
kring kosten på livsmedelsverkets rekommendationer gällande livsmedelslagstiftning samt 
beslut rörande kosten från omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen vars 
brukare, elever och barn som är våra gäster. 
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Under 2015 infördes två rätter i skolan alla dagar varav minst en av de två rätterna är 
vegetarisk. Kostenheten ser inte längre vegetarisk kost som specialkost utan normalkost. 
Minst en gång per vecka är båda rätterna vegetariska. På förskolorna är minst en dag i 
veckan vegetarisk och i omsorgen serveras vegetarisk mat mer sällan. 
Kostenheten har även jobbat med att minska köttmängden i recepten som används. 
Samtliga åtgärder är till för att följa livsmedelsverkets rekommendationer att minska kött 
och charkkonsumtionen. 
 
Att halvera köttkonsumtionen är således inget krav utan ett ställningstagande som 
kostenheten anser att omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen bör ta ställning 
till eftersom de vet vad som är bäst för sina brukare, elever och barn. 
 
Tekniska nämnden beslutar därför att förorda avslag på motionen med hänvisning till 
tjänsteskrivelse från enhetschef/samordnare kost Christina Svensson samt att 
rekommendera kommunstyrelsen att motionen skickas vidare till omsorgsnämnden, BUS-
nämnden och gymnasienämnden.  
 
Ärendet har härefter 2016-06-28 remitterats till omsorgsnämnden, BUS-nämnden och 
gymnasienämnden för yttrande. 
  
BUS-nämnden har i yttrande 2016-09-20 angivit att man förordar avslag på motionen med 
hänvisning till tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, enligt följande:  
 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i motion till kommunfullmäktige 
i Karlshamns kommun att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 
äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning. BUS-nämnden har 
mottagit motionen för yttrande. 
 
Det finns redan i dag en politisk styrning i Karlshamns kommun kring miljö- och 
klimatpåverkan, inom ramen för Kompass Karlshamn. Kommunfullmäktige har bland 
annat fastställt ett verksamhetsmål som lyder: ”Kommunen har en ekologiskt hållbar 
verksamhet.” 
 
Verksamhetsmålen konkretiseras i nämndmål och den politiska ambitionsnivån uttrycks i 
indikatorsnivåer. Kommunstyrelsen har exempelvis fastställt att utsläpp av växthusgaser i 
kommunen ska minska med 10 % under 2016. Professionen omsätter mål och ambitioner i 
åtaganden och prioriterade insatser. Utbildningsförvaltningen har bland annat genomfört 
insatser i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet, i syfte att öka 
andelen vegetariska livsmedel. 
 
BUS-nämnden har beslutat att från och med höstterminen 2016 införa två normalkoster i 
kommunens skolor och förskolor, en vegetarisk rätt och en rätt innehållande kött, fisk eller 
fågel (§ 83, 2016-06-14). Detta förväntas ge flera positiva miljö- och klimateffekter, bland 
annat minskad köttkonsumtion, minskat köttsvinn och minskat utsläpp av växthusgaser. 
 
I Kompass Karlshamn sker kontinuerligt uppföljning av mål och utvärdering av insatser. 
Det finns inget i dagsläget som talar för att styrningen kring miljö- och klimatpåverkan 
behöver förändras. En alltför detaljerad politisk styrning kan bidra till att det 
professionella handlingsutrymmet begränsas och att engagemanget och 
metodutvecklingen kring inflytandefrågor och hållbarhetsfrågor minskar. 
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Utbildningsförvaltningen förordar att arbetet med att minska kommunens klimat- och 
miljöpåverkan fortsätter planenligt och utvärderas inom ramen för Kompass Karlshamn. 
Omsorgsnämnden har i yttrande 2016-09-21 angivit att man förordar avslag på motionen 
med hänvisning till kostenhetens bedömning och kompetens inom området utifrån 
gällande lagstiftning och rekommendationer.  
 
Omsorgsnämnden har ombetts att lämna yttrande gällande motion till kommunfullmäktige 
om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras inom 
en treårsperiod genom gradvis minskning. 
 
Omsorgsförvaltningen gör ingen annan bedömning än det som framgår i 
sammanfattningen i tjänsteskrivelse daterad 2016-03-17, från enhetschef kostenheten. I 
tjänsteskrivelsen framgår att kostenheten har jobbat för att minska köttmängden utifrån 
livsmedelsverkets rekommendationer. Kostenheten baserar sina riktlinjer kring kosten på 
livsmedelsverkets rekommendationer och gällande livsmedelslagstiftning. 
 
Gymnasienämnden har i yttrande 2016-09-22 angivit att man förordar avslag på motionen 
med hänvisning till tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen enligt samma motivering 
som i BUS-nämndens beslut, se ovan. 
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning av yttrande från BUS-nämnden, 
omsorgsnämnden och gymnasienämnden bör motionen avslås. 
 
Bilagor 
 
1 Motion om köttkonsumtion 
2 Protokollsutdrag Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, 

förskolor och äldreboende halveras  
3 Protokoll ON 2016-09-21 § 122 Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i 

kommunens skolor, förskolor och äldreboenden halveras inom en treårsperiod genom 
gradvis minskning 

4 Protokollsutdrag Yttrande över motion angående köttkonsumtion 
5 Protokollsutdrag Yttrande över motion angående köttkonsumtion 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
 

-�394�-



Motion

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Angående köttkonsumtion

”Vår utgångspunkt är att vi i dag inte får leva på ett sätt som förstör eller försvårar för framtida 
generationers möjligheter att leva ett gott liv.”
Så skriver kommunens styrande politiska koalition i förtexten till sitt förslag till kommunprogram för 
åren 2015 – 2018. Det var det förslaget som antogs av kommunfullmäktige på mötet den 7:e 
september 2015.
Detta är en mycket bra skrivning. Visserligen är den svår att leva upp till, men det är ändå nödvändigt 
för den som menar allvar med sin politiska gärning. 

En av de enskilt viktigaste företeelser som skadar möjligheterna till ett gott liv för framtida 
generationer är den moderna djurhållningen. 
Animalieproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. 
Konsumtionen av kött är därför — oavsett var och hur det har producerats — förknippad med stor 
klimatpåverkan. 

Albert Einstein har sagt ”Det finns inget som mer skulle tjäna den mänskliga hälsan och chanserna 
för överlevnad av liv på jorden än övergången till en vegetarisk kost.” (Nothing will benefit human 
helth and increase the chances for survival of life on Erth as much as the evolution to a vegetarian 
diet). 
Troligtvis hade han rätt i det påståendet då, men än mer rätt nu. 
Köttproduktionen har numera slagit alla rekord och i dagens Sverige äter de flesta kött vid varje mål. 
Det är inte hållbart av många skäl. Här några exempel:
Köttproduktionen kräver skövling av regnskogar.
Djurhållningen ger upphov till utsläpp av metangaser som är en mycket farligare växthusgas än 
koldioxid.
Djurhållningen i sig liksom odlingen av djurfoder övergöder haven genom stora läckage av fosfor och 
kväve.
Köttproduktionen kräver vatten i en omfattning som är fullständigt ohållbar globalt. Exempelvis går 
det åt 1 500 liter vatten för att producera en enda hamburgare.
Den industriella köttproduktionen innebär per definition djurplågeri och överanvändning av 
antibiotika.
Hög köttkonsumtion är skadligt för hälsan vilket livsmedelsverket länge påpekat och nu också WHO 
som till och med listat charkprodukter som cancerframkallande.

Den offentliga sektorn som direkt styrs av politiker har ett särskilt ansvar och menar vi allvar med ord 
som de inledande, måste särskild kraft ägnas åt att minska köttkonsumtionen. 
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Kommunen bör alltså göra vad den kan för att förändra ett konsumtionsmönster som inte är bra. Ett 
sätt är att genom upplysning särskilt i skolor och förskolor sprida kunskaper om en överdriven 
köttkonsumtions skadeverkningar och ett annat minska utbudet av kött i kommunens kostverksamhet.

Mot denna bakgrund föreslår vi:

Att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras inom en 
treårsperiod genom gradvis minskning.

Karlshamn 2015 11 09
Miljöpartiets fullmäktigegrupp

g.m.

Anna Atmander Anders Englesson
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-04-20 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 13:15 – 16:30 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson V Ordf (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Abrahamsson, S, 
tjänstgör för Ivo Akum, S 

  

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson, C, Mats Olausson, M, §§ 65-73, Catarina Flod, M, Bo 
Sandgren, S, Lennarth Malm, L 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, §§ 65-87, bitr 
gatuchef Jonas Johansson, §§ 65-72, utredningsingenjör 
Linnea Persson, §§ 65-73, trafikingenjör Per 
Ingströmer, §§ 65-72, samordnare/enhetschef kost 
Christina Svensson, §§ 74-79, markförvaltare Martin 
Einarsson, §§ 79-80, nämndsekreterare Gertrud 
Persson §§65-87 

 

 

Utses att justera: Magnus Dagmyr, S  

Paragrafer: §§ 65-87 

Justeringsdatum:  2016-04-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Gertrud Persson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

                                   Magnus Dagmyr 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-04-20 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2016-04-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-04-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-05-18 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
                         Gertrud Persson, nämndsekreterare 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2016-04-20 

sid 3 av 3 

 
§ 77 Yttrande – motion om köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 
äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning – Anna Atmander (MP) 
och Anders Englesson (MP) 2015/4391 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förorda avslag på motionen med hänvisning till tjänsteskrivelse från 
enhetschef/samordnare kost Christina Svensson 
 
att rekommendera kommunstyrelsen att motionen skickas vidare till omsorgsnämnden, 
BUS-nämnden och gymnasienämnden 
 
Sammanfattning 
Motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras 
inom en treårsperiod genom gradvis minskning har lämnats in till kommunfullmäktige av 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP). Tekniska nämnden har fått motionen för 
yttrande. 
 
Kostenheten är en utförandeorganisation av tjänster rörande kost till omsorgs-
förvaltningen och utbildningsförvaltningen. Kostenheten baserar sina riktlinjer kring 
kosten på livsmedelsverkets rekommendationer gällande livsmedelslagstiftning samt 
beslut rörande kosten från omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen vars 
brukare, elever och barn som är våra gäster. 
 
Under 2015 infördes två rätter i skolan alla dagar varav minst en av de två rätterna är 
vegetarisk. Kostenheten ser inte längre vegetarisk kost som specialkost utan normalkost. 
Minst en gång per vecka är båda rätterna vegetariska. På förskolorna är minst en dag i 
veckan vegetarisk och i omsorgen serveras vegetarisk mat mer sällan. 
 
Kostenheten har även jobbat med att minska köttmängden i recepten som används. 
Samtliga åtgärder är till för att följa livsmedelsverkets rekommendationer att minska kött- 
och charkkonsumtionen. 
 
Att halvera köttkonsumtionen är således inget krav utan ett ställningstagande som 
kostenheten anser att omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen bör ta ställning 
till eftersom de vet vad som är bäst för sina brukare, elever och barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från enhetschef/samordnare kost Christina Svensson 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef/samordnare kost Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-09-21 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 14:00 – 14:45  

Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) 
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: 

Emanuel Norén (M) tjg för Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Billy Månsson (S) tjg för Tommy Alm (S) 
Patrik Engström (S) tjg för Marie Brodén (L)  

   

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Ulla Olofsson (M), Gertrud Solding (SD), Annica Roth (S), Magnus 
Arvidsson (M) och Ellen Kragh (MP) 

Övriga: Camilla Gärdebring, t.f. förvaltningschef 
Ulrika Nordén Johansson, näringslivschef 
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare 
Doris Zetterqvist, verksamhetschef, närvarande §§ 114 - 118 
Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef, närvarande § 119 
Emma Gustafsson, ekonom, närvarande § 121 
Joakim Hörnell, ekonom, närvarande § 121 

 

 

Utses att justera: Berith Gustavsson  

Paragrafer: 114 - 129 

Justeringsdatum:  2016-09-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

       Berith Gustavsson  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-09-21 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-09-21   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-09-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-10-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2016-09-21 

sid 3 av 3 

 
 
§ 122 Yttrande – motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 
äldreboenden halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning 2016/3108 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att förorda avslag på motionen med hänvisning till kostenhetens bedömning och 
kompetens inom området utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har ombetts att lämna yttrande gällande motion till kommunfullmäktige 
om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras inom 
en treårsperiod genom gradvis minskning.  
 
Omsorgsförvaltningen gör ej annan bedömning än det som framgår i sammanfattningen i 
tjänsteskrivelse daterad 2016-03-17, från enhetschef kostenheten. I tjänsteskrivelsen 
framgår att kostenheten har jobbat för att minska köttmängden utifrån livsmedelsverkets 
rekommendationer. Kostenheten baserar sina riktlinjer kring kosten på livsmedelsverkets 
rekommendationer och gällande livsmedelslagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och         

äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning 
2 Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 

äldreboende halveras 
3 Begäran om yttrande ON, BUS och GN 
4 Motion om köttkonsumtion 
5 Protokollsutdrag Yttrande - motion om att köttkonsumtionen i kommunens skolor, 

förskolor och äldreboende halveras Atmander (MP) och Anders Englesson (MP) 
 
Reservationer 
 
Bengt Jensen (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-09-20 

sid 1 av 4 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:30 – 14.05 
Ajournering kl 12-13.30  

Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Susanne Olsson Vice Ordförande (S) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Kenneth Svanberg Ledamot (L) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  Ersätter  
Charlotta M Sjöqvist (M) Rasmus Åkesson (MP) §100-103 
Rickard Holmberg  (M) Rasmus Åkesson (MP) §104-118 
Sten Wijkander  (S) Qristina Ribohn (S) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Anna Syrén Appelqvist (S), Marin Ladan (M), Elna Nilsson (C), Kristin 
Lundberg (L) 

 

 

Övriga: Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Torsten Berg §100-103 
Verksamhetschef Martin Åsman §100-103 
Ekonom Mikael Johnsson §102 
ANDT-strateg Jenny Andersson §100-102 
Sekreterare Madelaine Forsberg 

 

 

Utses att justera: Mona Wettergren (SD)  

Paragrafer: §§100-118 

Justeringsdatum:  2016-09-27 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Madelaine Forsberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande …………………………………………………… 

Mona Wettergren 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-09-20 

sid 2 av 4 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

barn, ungdom 
och skola 

  

Sammanträdesdatum: 2016-09-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-09-27 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-10-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-09-20 

sid 3 av 4 

 
 
§ 113 Yttrande över motion angående köttkonsumtion 2015/4391 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att förorda avslag på motionen med hänvisning till tjänsteskrivelse från 
utbildningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i motion till kommunfullmäktige 
i Karlshamns kommun att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 
äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning. BUS-nämnden har 
mottagit motionen för yttrande. 
 
Det finns redan i dag en politisk styrning i Karlshamns kommun kring miljö- och 
klimatpåverkan, inom ramen för Kompass Karlshamn. Kommunfullmäktige har bland 
annat fastställt ett verksamhetsmål som lyder: ”Kommunen har en ekologiskt hållbar 
verksamhet.” 
Verksamhetsmålen konkretiseras i nämndsmål och den politiska ambitionsnivån uttrycks i 
indikatorsnivåer. Kommunstyrelsen har exempelvis fastställt att utsläpp av växthusgaser i 
kommunen ska minska med 10% under 2016. Professionen omsätter mål och ambitioner i 
åtaganden och prioriterade insatser. Utbildningsförvaltningen har bland annat genomfört 
insatser i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet, i syfte att öka 
andelen vegetariska livsmedel. 
 
BUS-nämnden har beslutat att från och med höstterminen 2016 införa två normalkoster i 
kommunens skolor och förskolor, en vegetarisk rätt och en rätt innehållande kött, fisk eller 
fågel (§ 83, 2016-06-14). Detta förväntas ge flera positiva miljö- och klimateffekter, bland 
annat minskad köttkonsumtion, minskat köttsvinn och minskat utsläpp av växthusgaser. 
 
I Kompass Karlshamn sker kontinuerligt uppföljning av mål och utvärdering av insatser. 
Det finns inget i dagsläget som talar för att styrningen kring miljö- och klimatpåverkan 
behöver förändras. En alltför detaljerad politisk styrning kan bidra till att det 
professionella handlingsutrymmet begränsas och att engagemanget och 
metodutvecklingen kring inflytandefrågor och hållbarhetsfrågor minskar. 
 
Utbildningsförvaltningen förordar att arbetet med att minska kommunens klimat- och 
miljöpåverkan fortsätter planenligt och utvärderas inom ramen för Kompass Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Bilagor 
Motion om köttkonsumtion från Miljöpartiet 
 
Yrkanden 
Ordförande Tobias Folkesson yrkar att nämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2016-09-20 

sid 4 av 4 

 
 
Beslutet skickas till 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
Kommunfullmäktige 
Samordnare kost Christina Svensson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-09-22 

sid 1 av 4 

 
 
 

Plats och tid Rhone, klockan 13:15 – 15.55 

Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Vice Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Torgny Lindqvist Ledamot (S) 
Artur Hulu Ledamot (M) 
Barbro Ohlsson Ledamot (S) 
Markus Lindberg Ledamot (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
   
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Bengt-Olof Björck (S) ersätter Fredrik Nilsson 
(S) 

 

    
 

Närvarande 
ersättare: 

Britt Jämstorp (M), Robert Sandelin (S), Hillevi Karlsson (S),  
Ann-Christine Svensson (S), Ida-Christina Lindgren (M), Mattias 
Lidehäll (S) och Ida Beckman (S) 

 

 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef Maria Petersson, sekreterare 
Britt-Louise Ek Gustafsson, 
verksamhetschef §§ 54 – 57 

Anna-Lotta Wolgast, LR 

 

Utses att justera: Elin Petersson (M)  

Paragrafer: §§ 54 – 68 

Justeringsdatum:   

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Maria Petersson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
   
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
 

 
 
 

Anslag/Bevis 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-09-22 

sid 2 av 4 

 
 
 
Organ: Gymnasienämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-09-22   
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 
Gymnasienämnden 
2016-09-22 

sid 3 av 4 

 
 
§ 64 Yttrande över motion angående köttkonsumtion  2015/4391 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att förorda avslag på motionen med hänvisning till tjänsteskrivelse från 
utbildningsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Anna Atmander (MP) och Anders Englesson (MP) föreslår i motion till kommunfullmäktige 
i Karlshamns kommun att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och 
äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning. Gymnasienämnden 
har mottagit motionen för yttrande. 
 
Det finns redan i dag en politisk styrning i Karlshamns kommun kring miljö- och 
klimatpåverkan, inom ramen för Kompass Karlshamn. Kommunfullmäktige har bland 
annat fastställt ett verksamhetsmål som lyder: ”Kommunen har en ekologiskt hållbar 
verksamhet.” 
 
Verksamhetsmålen konkretiseras i nämndsmål och den politiska ambitionsnivån uttrycks i 
indikatorsnivåer. Kommunstyrelsen har exempelvis fastställt att utsläpp av växthusgaser i 
kommunen ska minska med 10% under 2016. Professionen omsätter mål och ambitioner i 
åtaganden och prioriterade insatser. Utbildningsförvaltningen har bland annat genomfört 
insatser i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens kostenhet, i syfte att öka 
andelen vegetariska livsmedel. 
 
Gymnasienämnden har beslutat att från och med höstterminen 2016 införa två 
normalkoster i Karlshamns kommuns skolor, en vegetarisk rätt och en rätt innehållande 
kött, fisk eller fågel (§ 49, 2016-06-16). Detta förväntas ge flera positiva miljö- och 
klimateffekter, bland annat minskad köttkonsumtion, minskat köttsvinn och minskat 
utsläpp av växthusgaser. 
 
I Kompass Karlshamn sker kontinuerligt uppföljning av mål och utvärdering av insatser. 
Det finns i dagsläget inget som talar för att styrningen kring miljö- och klimatpåverkan i 
Karlshamns kommun behöver förändras. En alltför detaljerad politisk styrning kan bidra 
till att det professionella handlingsutrymmet begränsas och att engagemanget och 
metodutvecklingen kring inflytandefrågor och hållbarhetsfrågor minskar. 
 
Utbildningsförvaltningen förordar att arbetet med att minska kommunens klimat- och 
miljöpåverkan fortsätter planenligt och utvärderas inom ramen för Kompass Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 

 Motion om köttkonsumtion 
 
Bilagor 

 Motion om köttkonsumtion 
 
 
Beslutet skickas till 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2016-09-22 

sid 4 av 4 

 
 
Kommunfullmäktige 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till personalchefens övervägande anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har inkommit med en motion som föreslår att Karlshamns kommun dels ska 
ta fram kommunövergripande riktlinjer i syfte att möjliggöra fler anställningar av personer 
med funktionsnedsättning samt dels ska utreda och kartlägga vilka konkreta åtgärder som 
bör vidtas för att göra det möjligt för fler personer med funktionsnedsättning att få arbete i 
kommunen. 
 
Övervägande 
Säkerställandet att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet på 
samma villkor som icke funktionsnedsatta regleras i diskrimineringslagstiftningen 
(förutom funktionsnedsättning regleras även diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning samt av ålder). I denna lag konstateras att en arbetsgivare 
inte får diskriminera (vare sig direkt eller indirekt) den som hos arbetsgivaren är 
arbetstagare, är arbetssökande, söker/gör praktik eller utför arbete som inhyrd eller 
inlånad arbetskraft. 
 
Allmänhetens krav på en god kvalitet inom kommunens olika verksamheter till en så låg 
kostnad som möjligt ligger till grund för de krav som ställs på våra anställdas kompetenser 
och färdigheter. I de fall våra anställda som har olika funktionsnedsättningar behöver 
behöver stöd finns det olika hjälpmedel som arbetsgivaren tillhandahåller, ofta i samarbete 
med vår företagshälsovård. I likabehandlingsplanen som antogs av Kommunstyrelsen § 
309/2015-12-15 beskrivs hur arbetsgivaren kontinuerligt arbetar målinriktat för att 
motverka diskriminering och främja mångfalden i verksamheterna, inte minst i samband 
med rekrytering. 
 
Det finns också möjlighet, som det nämns i motionen, att anställa personer med olika 
begränsningar med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Antalet anställda i 
kommunen med olika stöd från arbetsförmedlingen är till viss del begränsat med hänsyn 
 
till extra arbetsledning m m. I dagsläget (augusti 2016) är antalet anställda med olika stöd 
185 personer (varav 99 är trygghets- och utvecklingsanställningar). 
Verksamheter som kommunen bedriver som innehåller enklare arbetsuppgifter, som t ex 
biltvätt, är väl lämpade och kan öka möjligheten att anställa personer med framför allt olika 
psykosociala begränsningar. Att hantera fler av denna typ av verksamheter inom 
kommunens regi skulle kunna öka möjligheten att anställa fler personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Då Karlshamns kommun enligt ovanstående redan idag arbetar utifrån 
diskrimineringslagens krav, samt aktivt arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen med 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

olika anställningsstöd för att bereda personer med olika begränsningar arbete så anser 
undertecknad att det inte är nödvändigt med ytterligare utredning och kartläggning kring 
konkreta åtgärder. Vidare så är likabehandlingsplanen som är beslutad av 
kommunstyrelsen § 309/2015-12-15 tillräcklig som kommunövergripande riktlinje 
gällande att motverka diskriminering och främja mångfald gällande bl a funktionsnedsatta 
personer. 
 
Bilagor 
 
1 Motion anställa fler personer med funktionsnedsättning.doc 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalchefen 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen 
 
Anderas Saleskog (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till personalchefens övervägande anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har inkommit med en motion som föreslår att Karlshamns kommun dels ska 
ta fram kommunövergripande riktlinjer i syfte att möjliggöra fler anställningar av personer 
med funktionsnedsättning samt dels ska utreda och kartlägga vilka konkreta åtgärder som 
bör vidtas för att göra det möjligt för fler personer med funktionsnedsättning att få arbete i 
kommunen. 
 
Övervägande 
Säkerställandet att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet på 
samma villkor som icke funktionsnedsatta regleras i diskrimineringslagstiftningen 
(förutom funktionsnedsättning regleras även diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning samt av ålder). I denna lag konstateras att en arbetsgivare 
inte får diskriminera (vare sig direkt eller indirekt) den som hos arbetsgivaren är 
arbetstagare, är arbetssökande, söker/gör praktik eller utför arbete som inhyrd eller 
inlånad arbetskraft. 
 
Allmänhetens krav på en god kvalitet inom kommunens olika verksamheter till en så låg 
kostnad som möjligt ligger till grund för de krav som ställs på våra anställdas kompetenser 
och färdigheter. I de fall våra anställda som har olika funktionsnedsättningar behöver 
behöver stöd finns det olika hjälpmedel som arbetsgivaren tillhandahåller, ofta i samarbete 
med vår företagshälsovård. I likabehandlingsplanen som antogs av Kommunstyrelsen § 
309/2015-12-15 beskrivs hur arbetsgivaren kontinuerligt arbetar målinriktat för att 
motverka diskriminering och främja mångfalden i verksamheterna, inte minst i samband 
med rekrytering. 
 
Det finns också möjlighet, som det nämns i motionen, att anställa personer med olika 
begränsningar med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Antalet anställda i 
kommunen med olika stöd från arbetsförmedlingen är till viss del begränsat med hänsyn 
till extra arbetsledning m m. I dagsläget (augusti 2016) är antalet anställda med olika stöd 
185 personer (varav 99 är trygghets- och utvecklingsanställningar). 
Verksamheter som kommunen bedriver som innehåller enklare arbetsuppgifter, som t ex 
biltvätt, är väl lämpade och kan öka möjligheten att anställa personer med framför allt olika 
psykosociala begränsningar. Att hantera fler av denna typ av verksamheter inom 
kommunens regi skulle kunna öka möjligheten att anställa fler personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Då Karlshamns kommun enligt ovanstående redan idag arbetar utifrån 
diskrimineringslagens krav, samt aktivt arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen med 
olika anställningsstöd för att bereda personer med olika begränsningar arbete så anser 
undertecknad att det inte är nödvändigt med ytterligare utredning och kartläggning kring 
konkreta åtgärder. Vidare så är likabehandlingsplanen som är beslutad av 
kommunstyrelsen § 309/2015-12-15 tillräcklig som kommunövergripande riktlinje -�413�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
gällande att motverka diskriminering och främja mångfald gällande bl a funktionsnedsatta 
personer. 
 
Bilagor 
 
1 Motion anställa fler personer med funktionsnedsättning.doc 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalchefen 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att med hänvisning till personalchefens övervägande anse 
motionen besvarad. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola Mattssons (S) yrkande.   
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 250 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 268 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 24 

 
 

Motion om att anställa fler personer med funktionsnedsättning 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till personalchefens övervägande anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har inkommit med en motion som föreslår att Karlshamns kommun dels ska 
ta fram kommunövergripande riktlinjer i syfte att möjliggöra fler anställningar av personer 
med funktionsnedsättning samt dels ska utreda och kartlägga vilka konkreta åtgärder som 
bör vidtas för att göra det möjligt för fler personer med funktionsnedsättning att få arbete i 
kommunen. 
 
Övervägande 
Säkerställandet att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet på 
samma villkor som icke funktionsnedsatta regleras i diskrimineringslagstiftningen 
(förutom funktionsnedsättning regleras även diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning samt av ålder). I denna lag konstateras att en arbetsgivare 
inte får diskriminera (vare sig direkt eller indirekt) den som hos arbetsgivaren är 
arbetstagare, är arbetssökande, söker/gör praktik eller utför arbete som inhyrd eller 
inlånad arbetskraft. 
 
Allmänhetens krav på en god kvalitet inom kommunens olika verksamheter till en så låg 
kostnad som möjligt ligger till grund för de krav som ställs på våra anställdas kompetenser 
och färdigheter. I de fall våra anställda som har olika funktionsnedsättningar behöver stöd 
finns det olika hjälpmedel som arbetsgivaren tillhandahåller, ofta i samarbete med vår 
företagshälsovård. I likabehandlingsplanen som antogs av Kommunstyrelsen § 309/2015-
12-15 beskrivs hur arbetsgivaren kontinuerligt arbetar målinriktat för att motverka 
diskriminering och främja mångfalden i verksamheterna, inte minst i samband med 
rekrytering. 
 
Det finns också möjlighet, som det nämns i motionen, att anställa personer med olika 
begränsningar med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Antalet anställda i 
kommunen med olika stöd från arbetsförmedlingen är till viss del begränsat med hänsyn 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-08-16 Dnr: 2015/4669 

 
 
till extra arbetsledning m m. I dagsläget (augusti 2016) är antalet anställda med olika stöd 
185 personer (varav 99 är trygghets- och utvecklingsanställningar). 
Verksamheter som kommunen bedriver som innehåller enklare arbetsuppgifter, som t ex 
biltvätt, är väl lämpade och kan öka möjligheten att anställa personer med framför allt olika 
psykosociala begränsningar. Att hantera fler av denna typ av verksamheter inom 
kommunens regi skulle kunna öka möjligheten att anställa fler personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Då Karlshamns kommun enligt ovanstående redan idag arbetar utifrån 
diskrimineringslagens krav, samt aktivt arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen med 
olika anställningsstöd för att bereda personer med olika begränsningar arbete så anser 
undertecknad att det inte är nödvändigt med ytterligare utredning och kartläggning kring 
konkreta åtgärder. Vidare så är likabehandlingsplanen som är beslutad av 
kommunstyrelsen § 309/2015-12-15 tillräcklig som kommunövergripande riktlinje 
gällande att motverka diskriminering och främja mångfald gällande bl a funktionsnedsatta 
personer. 
 
Bilagor 
 
1 Motion anställa fler personer med funktionsnedsättning.doc 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalchefen 
 
 
 
Jonas Jönsson 
Personalchef 
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Motion 
 

Om att ta fram övergripande riktlinjer, och underlätta för att 

anställa fler personer med funktionsnedsättning. 

 

Alla människor måste ges en chans att delta i arbetslivet 

utifrån sin förmåga och sina förutsättningar. Idag har 

personer med funktionsnedsättningar och i synnerhet de med 

nedsatt arbetsförmåga, svårt att hävda sig i konkurrensen på 

arbetsmarknaden. Unga med funktionsnedsättning har särskilt 

svårt att etablera sig. För att inte gå miste om värdefull 

kompetens och för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad 

måste förutsättningarna att hitta, få och behålla ett jobb 

förbättras för denna grupp. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har stor betydelse för att 

förbättra möjligheterna till arbete för personer med 

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. 

Satsningar på exempelvis lönebidrag, trygghetsanställningar, 

stöd till att anpassa arbetsplatser, arbetsrelaterade 

hjälpmedel, personligt biträde. SIUS-konsulenter som ger 

individuellt stöd för att lära sig arbetsuppgifter. Listan kan 

göras lång på satsningar som skett under senare år. 

 

Undersökningar visar att många arbetsgivare underskattar den 

arbetsförmåga som personer med funktionsnedsättning har och 

att kunskapen om det stöd man kan få många gånger är 

bristfällig. De hinder som ofta står mellan en anställning och 

arbetslöshet för personer med funktionsnedsättning består 

också av negativa attityder ,förutfattade meningar och 

okunskap. För att fler personer med funktionsnedsättning ska 

kunna få och också behålla ett arbete måste vi  utveckla och 

effektivisera de stöd som finns men också informera och 

motverka de negativa attityder som fortfarande finns i 

samhället. Inte ensidigt fokusera på problemen utan se 

möjligheterna. Se vad människor kan bidra med. Se kraften hos 

enskilda individer. 

 

Idag är de privata arbetsgivarna generellt sett bättre än de 

offentliga på att anställa personer med funktionsnedsättning. 

Offentliga arbetsgivare i stat, kommuner och landsting kan bli 

bättre. 

 

Det görs omfattande och bra insatser från kommunens sida på 

detta område. I slutet av september var antalet anställda med 

olika stöd 94 st (varav huvuddelen är trygghets/ utv- 

anställningar och nystartsjobb (70)). 
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Men i samband med sommarens besparingar så beslutades det att 

ej förlänga flertalet bidragsanställningar som en 

budgetåtgärd. Vi tycker detta är ett olyckligt sätt att 

hantera dessa viktiga frågor och det är tecken på att det 

saknas en helhetssyn i kommunen inom detta område. Vi tycker 

därför det är av största vikt att det tas fram 

kommunövergripande riktlinjer i syfte att möjliggöra fler 

anställningar av personer med funktionsnedsättning. 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknade 

 

Att  det tas fram kommunövergripande riktlinjer i syfte 

att möjliggöra fler anställningar av personer med 

funktionsnedsättning. 

 . 

Att  utreda och kartlägga vilka konkreta åtgärder som bör 

vidtas för att göra det möjligt för fler personer med 

funktionsnedsättning att få arbeta i kommunen. 

 

 

 

Magnus Gärdebring 

 

Anna Kälvestam 

 

Moderaterna i Karlshamn 
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Karlshamns 
kommun 
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Sammanträdesdatum:  

 

  
 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp har i motion daterad 2016-01-26 föreslagit att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av 
Långakärr som ett naturreservat. Detta mot bakgrund av dels att översiktsplanens 
skrivning om att inte tillåta bebyggelse uppenbarligen är möjlig att kringgå och dels att 
kommunfullmäktige genom antagandet av översiktsplanen uttalat att ett sätt att nå ett bra 
skydd för området är att skapa ett naturreservat. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunkansliet har 2016-09-29 remitterat ärendet till stadsmiljöavdelningen för 
yttrande.  
 
Stadsmiljöavdelningen har i yttrande 2016-10-13 angivit följande: 
 
Översiktsplanen är grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner och 
att tolka innebörden i allmänna intressen. Den ska fungera som kommunens verktyg i den 
interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i 
samhällsbyggandet. Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid överprövning. 
 
Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska 
således vara både strategisk och vägledande. 
 
Kommunens nya översiktsplan, Karlshamn 2030, antogs den 4 maj 2015. En avvägning 
mellan olika allmänna intressen har gjorts i översiktsplaneprocessen. För 
Långakärrområdet resulterade denna avvägning mellan bostadsbebyggelse och 
rekreationsområde i att området avsattes som rekreations- och friluftsområde. Här har de 
synpunkter som lämnats från karlshamnsborna varit en värdefull källa till kunskap om 
vilka tätortsnära områden man värdesätter högst för rekreation och friluftsliv. 
Gällande det enstaka bostadshus som tillkommer i området lämnades ett positivt 
förhandsbesked 2012-12-05, då gällande tre enbostadshus. Ett förhandsbesked som 
innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
Den prövning som gjordes gällande ansökan om förhandsbesked gjordes mot då gällande 
översiktsplan, Översiktsplan 2007. Bygglov är endast sökt och beviljat för en av bostäderna 
och mot bakgrund av nuvarande skrivning i översiktsplanen ska inte ytterligare bebyggelse 
kunna tillkomma. 
 
Kommunfullmäktige har i och med antagande av Karlshamn 2030 gjort en mängd olika 
ställningstaganden och det finns inom såväl geografiska som tematiska områden ett stort 
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antal kommande planer, program, utredningar och projekt som kommunen på sikt vill ta 
sig an. Ett av dessa är att utreda möjligheterna att avsätta delar av Långakärrområdet som 
naturreservat. 
 
Däremot så finns det i översiktsplanen inte någon prioritering eller tidssättning av när 
olika åtgärder ska genomföras. Som strategisk översiktsplan ska Karlshamn 2030 vara 
flexibel och ge beredskap för ett samhälle i förändring. Målet är ett hållbart Karlshamn år 
2030, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt. 
 
Stadsmiljöavdelningens bedömning är att skrivningen i översiktsplanen om Långakärr är 
ett mycket starkt skydd och innebär att ingen ny bostadsbebyggelse ska få tillkomma i 
området, oberoende av om området pekas ut som naturreservat eller ej. En 
prioriteringsordning och ansvarsfördelning beträffande de kommande planer, program, 
utredningar och projekt som initierats i Karlshamn 2030 bör tas fram som en följd av 
antagandet av översiktsplanen.  
 
Översiktsplanen anger att Karlshamn ska fortsätta växa på ett långsiktigt hållbart sätt 
genom att i första hand tillämpa tre utbyggnadsprinciper, att bygga och utveckla centralt, 
havsnära och kommunikationsnära. För att kunna genomföra detta är en kommunal 
markförsörjningsplan, med utgångspunkt i översiktsplanen, av central vikt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bör motionen anses besvarad.  
 
Bilagor 
 
1 Motion om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av Långakärr som ett 

naturreservat 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Elin Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till motionen. 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Anders Englessons (MP) 
yrkande och Elin Peterssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp har i motion daterad 2016-01-26 föreslagit att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av 
Långakärr som ett naturreservat. Detta mot bakgrund av dels att översiktsplanens 
skrivning om att inte tillåta bebyggelse uppenbarligen är möjlig att kringgå och dels att 
kommunfullmäktige genom antagandet av översiktsplanen uttalat att ett sätt att nå ett bra 
skydd för området är att skapa ett naturreservat. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunkansliet har 2016-09-29 remitterat ärendet till stadsmiljöavdelningen för 
yttrande.  
 
Stadsmiljöavdelningen har i yttrande 2016-10-13 angivit följande: 
 
Översiktsplanen är grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner och 
att tolka innebörden i allmänna intressen. Den ska fungera som kommunens verktyg i den 
interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i 
samhällsbyggandet. Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid överprövning. 
 
Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska 
således vara både strategisk och vägledande. 
 
Kommunens nya översiktsplan, Karlshamn 2030, antogs den 4 maj 2015. En avvägning 
mellan olika allmänna intressen har gjorts i översiktsplaneprocessen. För 
Långakärrområdet resulterade denna avvägning mellan bostadsbebyggelse och 
rekreationsområde i att området avsattes som rekreations- och friluftsområde. Här har de 
synpunkter som lämnats från karlshamnsborna varit en värdefull källa till kunskap om 
vilka tätortsnära områden man värdesätter högst för rekreation och friluftsliv. 
Gällande det enstaka bostadshus som tillkommer i området lämnades ett positivt 
förhandsbesked 2012-12-05, då gällande tre enbostadshus. Ett förhandsbesked som 
innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
Den prövning som gjordes gällande ansökan om förhandsbesked gjordes mot då gällande 
översiktsplan, Översiktsplan 2007. Bygglov är endast sökt och beviljat för en av bostäderna 
och mot bakgrund av nuvarande skrivning i översiktsplanen ska inte ytterligare bebyggelse 
kunna tillkomma. 
 
Kommunfullmäktige har i och med antagande av Karlshamn 2030 gjort en mängd olika 
ställningstaganden och det finns inom såväl geografiska som tematiska områden ett stort 
antal kommande planer, program, utredningar och projekt som kommunen på sikt vill ta 
sig an. Ett av dessa är att utreda möjligheterna att avsätta delar av Långakärrområdet som 
naturreservat. -�421�-
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Däremot så finns det i översiktsplanen inte någon prioritering eller tidssättning av när 
olika åtgärder ska genomföras. Som strategisk översiktsplan ska Karlshamn 2030 vara 
flexibel och ge beredskap för ett samhälle i förändring. Målet är ett hållbart Karlshamn år 
2030, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt. 
 
Stadsmiljöavdelningens bedömning är att skrivningen i översiktsplanen om Långakärr är 
ett mycket starkt skydd och innebär att ingen ny bostadsbebyggelse ska få tillkomma i 
området, oberoende av om området pekas ut som naturreservat eller ej. En 
prioriteringsordning och ansvarsfördelning beträffande de kommande planer, program, 
utredningar och projekt som initierats i Karlshamn 2030 bör tas fram som en följd av 
antagandet av översiktsplanen.  
 
Översiktsplanen anger att Karlshamn ska fortsätta växa på ett långsiktigt hållbart sätt 
genom att i första hand tillämpa tre utbyggnadsprinciper, att bygga och utveckla centralt, 
havsnära och kommunikationsnära. För att kunna genomföra detta är en kommunal 
markförsörjningsplan, med utgångspunkt i översiktsplanen, av central vikt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bör motionen anses besvarad.  
 
Bilagor 
 
1 Motion om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av Långakärr som ett 

naturreservat 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen 
Per-Ola Matsson (S) yrkar att motionen anses besvarad 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Anders Englessons (MP) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola Mattssons (S) yrkande.   
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Motion om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av Långakärr 
som ett naturreservat 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiets fullmäktigegrupp har i motion daterad 2016-01-26 föreslagit att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av 
Långakärr som ett naturreservat. Detta mot bakgrund av dels att översiktsplanens 
skrivning om att inte tillåta bebyggelse uppenbarligen är möjlig att kringgå och dels att 
kommunfullmäktige genom antagandet av översiktsplanen uttalat att ett sätt att nå ett bra 
skydd för området är att skapa ett naturreservat. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunkansliet har 2016-09-29 remitterat ärendet till stadsmiljöavdelningen för 
yttrande.  
 
Stadsmiljöavdelningen har i yttrande 2016-10-13 angivit följande: 
 
Översiktsplanen är grunden för kommunernas rätt att själva besluta om detaljplaner och 
att tolka innebörden i allmänna intressen. Den ska fungera som kommunens verktyg i den 
interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i 
samhällsbyggandet. Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid överprövning. 
Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska 
således vara både strategisk och vägledande. 
 
Kommunens nya översiktsplan, Karlshamn 2030, antogs den 4 maj 2015. En avvägning 
mellan olika allmänna intressen har gjorts i översiktsplaneprocessen. För 
Långakärrområdet resulterade denna avvägning mellan bostadsbebyggelse och 
rekreationsområde i att området avsattes som rekreations- och friluftsområde. Här har de 
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 2016-11-11 Dnr: 2016/393 

 
 
synpunkter som lämnats från karlshamnsborna varit en värdefull källa till kunskap om 
vilka tätortsnära områden man värdesätter högst för rekreation och friluftsliv. 
Gällande det enstaka bostadshus som tillkommer i området lämnades ett positivt 
förhandsbesked 2012-12-05, då gällande tre enbostadshus. Ett förhandsbesked som 
innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om 
ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
Den prövning som gjordes gällande ansökan om förhandsbesked gjordes mot då gällande 
översiktsplan, Översiktsplan 2007. Bygglov är endast sökt och beviljat för en av bostäderna 
och mot bakgrund av nuvarande skrivning i översiktsplanen ska inte ytterligare bebyggelse 
kunna tillkomma. 
 
Kommunfullmäktige har i och med antagande av Karlshamn 2030 gjort en mängd olika 
ställningstaganden och det finns inom såväl geografiska som tematiska områden ett stort 
antal kommande planer, program, utredningar och projekt som kommunen på sikt vill ta 
sig an. Ett av dessa är att utreda möjligheterna att avsätta delar av Långakärrområdet som 
naturreservat. 
 
Däremot så finns det i översiktsplanen inte någon prioritering eller tidssättning av när 
olika åtgärder ska genomföras. Som strategisk översiktsplan ska Karlshamn 2030 vara 
flexibel och ge beredskap för ett samhälle i förändring. Målet är ett hållbart Karlshamn år 
2030, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt. 
 
Stadsmiljöavdelningens bedömning är att skrivningen i översiktsplanen om Långakärr är 
ett mycket starkt skydd och innebär att ingen ny bostadsbebyggelse ska få tillkomma i 
området, oberoende av om området pekas ut som naturreservat eller ej. En 
prioriteringsordning och ansvarsfördelning beträffande de kommande planer, program, 
utredningar och projekt som initierats i Karlshamn 2030 bör tas fram som en följd av 
antagandet av översiktsplanen.  
 
Översiktsplanen anger att Karlshamn ska fortsätta växa på ett långsiktigt hållbart sätt 
genom att i första hand tillämpa tre utbyggnadsprinciper, att bygga och utveckla centralt, 
havsnära och kommunikationsnära. För att kunna genomföra detta är en kommunal 
markförsörjningsplan, med utgångspunkt i översiktsplanen, av central vikt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bör motionen anses besvarad.  
 
Bilagor 
 
1 Motion om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av Långakärr som ett 

naturreservat 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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Motion 

angående Långakärr

I flera kommunala översiktsplaner (ÖP) och i naturvårdsprogram har Långakärr pekats ut som ett viktigt 
tätortsnära rekreationsområde. 
I den nu gällande ÖP står bland annat i visionen för 2030: 
”I Långakärrdalen är landskapsbilden lantlig, medan övriga delar till stor del är skogsbevuxna.” 
”Området är flitigt använt i undervisningssyfte av stadens förskolor och skolor.”
”Området utgör en betydelsefull del i grönstrukturen Karlshamn”
”Ingen ny bebyggelse har fått tillkomma, detta för att säkerställa området som ett tätortsnära 
rekreations- och friluftsområde.”
När ÖP anger hur denna vision ska uppnås står det ”Undvik exploatering som kan skada den lantliga 
landskapsbilden. Ny bostadsbebyggelse får ej tillkomma.”

Trots dessa ganska tydliga ord har det efter antagandet av ÖP 2030 tillkommit bostadsbebyggelse i 
området. Det finns dessutom risk för att ytterligare bebyggelse kan tillkomma då förhandsbesked har 
lämnats om att ytterligare två hus  får byggas.

Lite längre ner under rubriken ”Hur når vi dit?” vid behandlingen av Långakärr i ÖP 2030 står det ”Utred
möjligheterna att avsätta delar av området som naturreservat”.

Mot bakgrund av dels att ÖP:s skrivning om att inte tillåta bebyggelse uppenbarligen är möjlig att kringgå
och dels att kommunfullmäktige genom antagandet av ÖP uttalat att ett sätt att nå ett bra skydd för 
området är att skapa ett naturreservat förslår vi

att kommunfullmäktige fattar beslut om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av 
Långakärr som ett naturreservat.

Karlshamn  2016 01 26

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

Anders Englesson, Sara Månsson Möllergren, Annan Atmander, Johanna Karlsson, Per Atmander, 

Ingrid Ågård, Anders Thurén, Ahmed Saad                                                                                       
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit 
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria 
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga 
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-04-19 remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande.  
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2016-09-21 angivit följande:  
  
Yttrande har begärts från tekniska nämnden över motionen ”Rökfria utomhusmiljöer”. Med 
utgångspunkt i att kommunen inte ska invänta kommande lagstiftning föreslås att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att sätta upp skyltning om att ”rökning 
undanbeds” i känsliga miljöer. Sådana känsliga miljöer kan exempelvis vara lekplatser, 
busshållplatser och utomhusserveringar men det anges inte i motionen hur man ska peka 
ut dessa miljöer. 
 
Motionens förslag innebär ökade kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen för både 
planering, hantering, uppsättning, samt inköp av skyltar. Hur många skyltar det skulle 
handla om är svårt att uppskatta då de känsliga miljöerna inte är tydligt definierade men 
totalkostnaden kan antas vara betydande. 
 
En del av de känsliga miljöerna är sådana där kommunen inte ensidigt kan sätta upp 
skyltar då de finns på annans mark eller i icke kommunal verksamhet. Skulle till exempel 
en enskild näringsidkare vilja att kommunen satte upp en skylt i anslutning till dennes 
verksamhet skulle åtgärden ändå vara tveksam då det innebär att kommunala medel 
används för insatser utanför det kommunala ansvaret och kan ses som gynnande av 
enskild. 
När det gäller kommunala lekplatser och friluftsbad så har fritidsnämnden våren 2016 
beslutat om rökförbud och där kommer skyltar att sättas upp efterhand. När det gäller 
kommunens anläggningar så är redan rökning förbjuden i och i nära anslutning till dessa. 
Till detta kommer att nationell lagstiftning förbjuder rökning i skolmiljöer. 
Karlshamns kommun har så kallad rökfri arbetstid vilket i praktiken gör den kommunala 
verksamheten rökfri både inom- och utomhus. 
 
Övervägande 
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Skyltning är en fråga om prioritering av resurser och huruvida kommunen rent rättsligt 
kan eller får sätta upp skyltar där kommunen inte bedriver verksamhet eller äger 
fastigheten/marken. 
 
Ska det rökförbud som i praktiken finns inom den kommunala verksamheten förstärkas 
genom skyltar kräver detta omprioriteringar inom driftsorganisationen där andra 
uppgifter står tillbaka eller ett resurstillskott. 
 
Tekniska nämnden kan inte se att det inom nuvarande ekonomiska ramar finns utrymme 
för att genomföra förslaget.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen avslås. 
 
Bilagor 
 
1 motion rökförbud.pdf 
2 Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Anders Engleson (MP) yrkar bifall till motionen 
 
Ted Olander (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebrings (M) mfl yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit 
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria 
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga 
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-04-19 remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande.  
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2016-09-21 angivit följande:  
  
Yttrande har begärts från tekniska nämnden över motionen ”Rökfria utomhusmiljöer”. Med 
utgångspunkt i att kommunen inte ska invänta kommande lagstiftning föreslås att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att sätta upp skyltning om att ”rökning 
undanbeds” i känsliga miljöer. Sådana känsliga miljöer kan exempelvis vara lekplatser, 
busshållplatser och utomhusserveringar men det anges inte i motionen hur man ska peka 
ut dessa miljöer. 
 
Motionens förslag innebär ökade kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen för både 
planering, hantering, uppsättning, samt inköp av skyltar. Hur många skyltar det skulle 
handla om är svårt att uppskatta då de känsliga miljöerna inte är tydligt definierade men 
totalkostnaden kan antas vara betydande. 
 
En del av de känsliga miljöerna är sådana där kommunen inte ensidigt kan sätta upp 
skyltar då de finns på annans mark eller i icke kommunal verksamhet. Skulle till exempel 
en enskild näringsidkare vilja att kommunen satte upp en skylt i anslutning till dennes 
verksamhet skulle åtgärden ändå vara tveksam då det innebär att kommunala medel 
används för insatser utanför det kommunala ansvaret och kan ses som gynnande av 
enskild. 
När det gäller kommunala lekplatser och friluftsbad så har fritidsnämnden våren 2016 
beslutat om rökförbud och där kommer skyltar att sättas upp efterhand. När det gäller 
kommunens anläggningar så är redan rökning förbjuden i och i nära anslutning till dessa. 
Till detta kommer att nationell lagstiftning förbjuder rökning i skolmiljöer. 
Karlshamns kommun har så kallad rökfri arbetstid vilket i praktiken gör den kommunala 
verksamheten rökfri både inom- och utomhus. 
 
Övervägande 
 
Skyltning är en fråga om prioritering av resurser och huruvida kommunen rent rättsligt 
kan eller får sätta upp skyltar där kommunen inte bedriver verksamhet eller äger 
fastigheten/marken. -�428�-
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Ska det rökförbud som i praktiken finns inom den kommunala verksamheten förstärkas 
genom skyltar kräver detta omprioriteringar inom driftsorganisationen där andra 
uppgifter står tillbaka eller ett resurstillskott. 
 
Tekniska nämnden kan inte se att det inom nuvarande ekonomiska ramar finns utrymme 
för att genomföra förslaget.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen avslås. 
 
Bilagor 
 
1 motion rökförbud.pdf 
2 Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) och Anders Englesson (MP)  yrkar bifall till motionen 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen avslås 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Magnus Gärdebrings (M) mfl 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Per-Ola Mattssons (S) yrkande.   
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-22 252 
Kommunstyrelsen 2016-12-06 270 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 26 

 
 

Motion om rökfria utomhusmiljöer 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit 
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria 
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga 
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp. 
 
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-04-19 remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för yttrande.  
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2016-09-21 angivit följande:  
  
Yttrande har begärts från tekniska nämnden över motionen ”Rökfria utomhusmiljöer”. Med 
utgångspunkt i att kommunen inte ska invänta kommande lagstiftning föreslås att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att sätta upp skyltning om att ”rökning 
undanbeds” i känsliga miljöer. Sådana känsliga miljöer kan exempelvis vara lekplatser, 
busshållplatser och utomhusserveringar men det anges inte i motionen hur man ska peka 
ut dessa miljöer. 
 
Motionens förslag innebär ökade kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen för både 
planering, hantering, uppsättning, samt inköp av skyltar. Hur många skyltar det skulle 
handla om är svårt att uppskatta då de känsliga miljöerna inte är tydligt definierade men 
totalkostnaden kan antas vara betydande. 
 
En del av de känsliga miljöerna är sådana där kommunen inte ensidigt kan sätta upp 
skyltar då de finns på annans mark eller i icke kommunal verksamhet. Skulle till exempel 
en enskild näringsidkare vilja att kommunen satte upp en skylt i anslutning till dennes 
verksamhet skulle åtgärden ändå vara tveksam då det innebär att kommunala medel 
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används för insatser utanför det kommunala ansvaret och kan ses som gynnande av 
enskild. 
När det gäller kommunala lekplatser och friluftsbad så har fritidsnämnden våren 2016 
beslutat om rökförbud och där kommer skyltar att sättas upp efterhand. När det gäller 
kommunens anläggningar så är redan rökning förbjuden i och i nära anslutning till dessa. 
Till detta kommer att nationell lagstiftning förbjuder rökning i skolmiljöer. 
Karlshamns kommun har så kallad rökfri arbetstid vilket i praktiken gör den kommunala 
verksamheten rökfri både inom- och utomhus. 
 
Övervägande 
 
Skyltning är en fråga om prioritering av resurser och huruvida kommunen rent rättsligt 
kan eller får sätta upp skyltar där kommunen inte bedriver verksamhet eller äger 
fastigheten/marken. 
 
Ska det rökförbud som i praktiken finns inom den kommunala verksamheten förstärkas 
genom skyltar kräver detta omprioriteringar inom driftsorganisationen där andra 
uppgifter står tillbaka eller ett resurstillskott. 
 
Tekniska nämnden kan inte se att det inom nuvarande ekonomiska ramar finns utrymme 
för att genomföra förslaget.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redovisning bör motionen avslås. 
 
Bilagor 
 
1 motion rökförbud.pdf 
2 Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall Anna Sunnetoft 
Administrativ chef Utredningssekreterare  
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Rökfria utomhusmiljöer  
 
Motion 
8 mars 2016 
Till Kommunfullmäktige i Karlshamn 
Av Magnus Sandgren och Emanuel Norén (m) 
 
Fler än 100 000 svenskar har dött av rökning sedan rökfria krogar infördes för tio år sedan. 
Det var den senaste stora tobakspolitiska reformen och nu krävs att vi tar nästa steg.  
 
Regeringens tobaksutredare Göran Lundahl lämnade i dagarna in sina förslag där han bland 
annat vill utvidga dagens rökförbud till allmänna platser utomhus. Dels för att minska risken 
att utsättas för passiv rökning, dels för att "avnormalisera tobaksbruket". Man ska inte utsättas 
för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet är också ett skäl för 
rökförbudet anger utredningen.  
 
Samtidigt visar en SKOP-undersökning att mer än åtta av tio svenskar vill att entréer till 
offentliga byggnader ska bli rökfria. Stödet för rökfria uteserveringar är inte lika massivt – 
men sex av tio är ändå för ett förbud. Till att ha rökförbud i anslutning till kollektivtrafiken 
var cirka 70 procent positiva och förbud i anslutning till lekplatser över 90%. 
 
En stor grupp som är extra känslig för passiv rökning är just barn. Tobaksrök kan förvärra 
astmaattacker och orsaka lunginflammation, bronkit och öroninflammarioner. Barnen kan 
även få skador som ökar risken för att de som vuxna drabbas av cancer eller hjärt- 
kärlsjukdomar. 
 
Vi anser därför att kommunen inte ska vänta till Riksdagen lagstiftar om rökfria 
utomhusmiljöer. Redan nu bör det i känsliga miljöer anslås tydliga uppmaningar att rökning 
undanbedes 
 
 
Med anledning av vad som ovan anförts förslår vi Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
Att ge samhällsbygnadsförvaltingen i uppdrag att tillse så erforderlig skyltning i 

känsliga miljöer sätts upp 
 
 
 
Magnus Sandgren (m) 
Emanuel Norén (m) 
 
 
Karlshamn dag som ovan 
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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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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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§ 142 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer, 2016/968 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
Tekniska nämnden kan inte se att det inom nuvarande ekonomiska ramar finns utrymme 
för att genomföra förslaget. 
 
Sammanfattning 

Tekniska nämnden har att yttra sig över motionen Rökfria utomhusmiljöer. 
 
Skyltning är en fråga om prioritering av resurser och huruvida kommunen rent rättsligt 
kan eller får sätta upp skyltar där kommunen inte bedriver verksamhet eller äger 
fastigheten/marken. 
 
Ska det rökförbud som i praktiken finns inom den kommunala verksamheten förstärkas 
genom skyltar kräver detta omprioriteringar inom driftsorganisationen där andra 
uppgifter står tillbaka eller ett resurstillskott. 
 
Bakgrund och överväganden 
Yttrande har begärts från Tekniska Nämnden över motionen ”Rökfria utomhusmiljöer”. 
Med utgångspunkt i att kommunen inte ska invänta kommande lagstiftning föreslås att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att sätta upp skyltning om att ”rökning 
undanbedes” i känsliga miljöer. Sådana känsliga miljöer exempelvis kan vara lekplatser, 
busshållplatser och utomhusserveringar men det anges inte i motionen hur man ska peka 
ut dessa miljöer. 
 
Motionens förslag innebär ökade kostnader för Samhällsbyggnadsförvaltningen för både 
planering, hantering, uppsättning, samt inköp av skyltar. Hur många skyltar det skulle 
handla om är svårt att uppskatta då de känsliga miljöerna inte är tydligt definierade men 
totalkostnaden kan antas vara betydande.  
 
En del av de känsliga miljöerna är sådana där kommunen inte ensidigt kan sätta upp 
skyltar då de finns på annans mark eller i icke kommunal verksamhet. Skulle t.ex. en 
enskild näringsidkare vilja att kommunen satte upp en skylt i anslutning till dennes 
verksamhet skulle åtgärden ändå vara tveksam då det innebär att kommunala medel 
används för insatser utanför det kommunala ansvaret och kan ses som gynnande av 
enskild. 
 
När det gäller kommunala lekplatser och friluftsbad så har Fritidsnämnden våren 2016 
beslutat om rökförbud och där kommer skyltar att sättas upp efterhand. När det gäller 
kommunens anläggningar så är redan rökning förbjuden i och i nära anslutning till dessa. 
Till detta kommer att nationell lagstiftning förbjuder rökning i skolmiljöer. 
 
Karlshamns kommun har så kallad rökfri arbetstid vilket i praktiken gör den kommunala 
verksamheten rökfri både inom- och utomhus. 
 
Protokollsanteckning  
Britt Kihlsäter (M) och Lars Hasselgren (M) vill att en utvärdering görs över de skyltar som 
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fritidsnämnden tagit beslut om att sätta upp. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 27 

 
 

Inkomna motioner december 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i december. Enligt 
rutinerna ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats – Cleas-Göran Mårlind (M) 
 
Bilagor 
 
1 Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

-�437�-



 
MDERATERNA

Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats

Motion om hundlekplats har varit aktuell tidigare men fått avslag av

olika anledningar.

Undertecknad är själv hundägare och får varje dag frågor av andra

hundägare varför Karlshamn inte kan ordna en plats där hundar kan

leka och busa. Det finns ett mycket stort önskemål om detta.

Hundrastgård eller hundlekplats finns i många kommuner och kan

man bygga skatebordplatser för dyra pengar så kan man också för en

bråkdel av kostnaden ordna en plats för våra hundar.

Enligt Wikipedia är Kommunens landyta 488 Km2,

ungerfär 20x 24 km och av denna yta är mindre än 10  %  bebyggd.

En hundlekplats kan vara 50 x 50 m d.v s 2500 m2

Argumentet att det inte skulle finnas plats för en sådan är inte så

trovärdigt.

Det som krävs är en äng och ett Gunnebostängsel så att inte

hundarna försvinner.

Undertecknad önskar

Att: en snabb utredning görs vad en hundlekplats enligt ovanstående

kostar och

Att: komma med förslag om var en sådan kan placeras.

Claes-Göran Mårlind

Moderaterna

 

.m
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Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 28 h § 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende 
kvartal 3 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att ta rapporten till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd är skyldiga att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och till kommunens revisorer rapportera beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. En statistikrapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige.  
 
I nedanstående tabell redovisas omsorgsnämndens och socialnämndens gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdagen 
samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Per kvartal 3 2016 finns, inom omsorgsnämndens ansvarsområde, 28 gynnande beslut som 
ej verkställts inom tre månader. Under samma period finns 1 beviljad insats som avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Inom socialnämndens ansvarsområde finns, 
under samma period, 18 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Dessutom 
finns 6 beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Redovisning har skett till IVO samt till kommunens revisorer.  
 
Omsorgsnämndens ansvarsområde 
 

Antal Typ av bistånd Besluts-
datum/avbrotts-

datum 

Man Kvinna Verkställt datum/annan 
kommentar 

1 Permanent bostad, 
SoL 

2015-08-12  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2015-
10-21, 2016-01-22, 2016-
04-25 och 2016-08-03.  
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2 Permanent bostad, 
SoL 

2015-11-11  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
01-25, 2016-04-26 och 
2016-08-03.  

3 Permanent bostad, 
SoL 

2016-01-04  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
03-11 och 2016-06-20. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017.  

4 Permanent bostad, 
SoL 

2016-01-22  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
04-04. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

5 Permanent bostad, 
SoL 

2016-02-04  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
04-21. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

6 Permanent bostad, 
SoL 

2016-02-25 X  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
05-09. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

7 Permanent bostad, 
SoL 

2016-03-03  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
05-19. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

8 Permanent bostad, 
SoL 

2016-03-21  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
05-25. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. Är 
på korttidsboende. 

9 Permanent bostad, 
SoL 

2016-04-06  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
07-01. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 
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10 Permanent bostad, 
SoL 

2016-04-18  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
06-27. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

11 Permanent bostad, 
SoL 

2016-04-19  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
06-28. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

12 Permanent bostad, 
SoL 

2016-05-17  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

13 Permanent bostad, 
SoL 

2016-05-26  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

14 Permanent bostad, 
SoL 

2016-05-26  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. 

15 Permanent bostad, 
SoL 

2016-05-30  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. Är 
på korttidsboende i väntan 
på särskilt boende.  

16 Permanent bostad, 
SoL 

2016-05-30 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. Är 
på korttidsboende i väntan 
på särskilt boende. 

17 Permanent bostad, 
SoL 

2016-06-01 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. Är 
på korttidsboende i väntan 
på särskilt boende. 
VERKSTÄLLT 2016-09-26 

18 Permanent bostad, 
SoL 

2016-06-13  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017.  
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19 Permanent bostad, 
SoL 

2016-06-15 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017. Är 
på korttidsboende i väntan 
på särskilt boende. 

20 Permanent bostad, 
SoL 

2016-06-28  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017.  

21 Permanent bostad, 
SoL 

2016-06-28 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Nybyggnation av särskilt 
boende klart maj 2017.  

22 Permanent bostad, 
SoL 

2016-06-21   Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Var på 
korttidsboende i väntan på 
särskilt boende. 
VERKSTÄLLT 2016-09-29 

23 Bostad för vuxna, 
LSS 

2013-10-08 X  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2015-
02-25, 2015-02-26 och 
2015-12-10.  

24 Bostad för vuxna, 
LSS 

2015-04-17 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Planerad 
inflyttning till ny bostad 
under 2017.  

25 Bostad för vuxna, 
LSS 

2015-08-20 X  Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
02-24.  

26 Boende för barn 
och ungdomar, LSS 

2016-02-23  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Fastighetskontoret har fått 
i uppdrag att köpa in en 
lämplig bostad.  

27 Korttidsvistelse, 
LSS 

2015-05-12  X Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet 2016-
05-17. Rebecca önskar en 
stödfamilj med små barn, 
vilket inte finns att tillgå. 
Rebecca erbjöds en 
stödfamilj med äldre barn 
i familjen, men tackade nej 
till detta erbjudande.  

28 Boende för barn 
och ungdomar, LSS 

2016-04-13 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 
Fastighetskontoret har fått 
i uppdrag att köpa in en 
lämplig bostad. 
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29 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-06-30 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

 
 
Socialnämndens ansvarsområde 
 

Antal Typ av bistånd Besluts-
datum/avbrotts-

datum 

Man Kvinna Verkställt datum/annan 
kommentar 

30 Kontaktfamilj, SoL 2016-02-19 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

31 Familjehem, SoL 2016-03-31 X  Har pågående insats 
enskilt hem i avvaktan på 
att 
familjehemsutredningen 
blir klar.  

32 Kontaktfamilj, SoL 2015-05-08 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

33 Kontaktperson, SoL 2016-02-26 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

34 Kontaktperson, SoL 2016-06-15  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

35 Kontaktperson, SoL 2016-06-15 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

36 Kontaktfamilj, SoL 2014-07-23 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

37 Kontaktperson, SoL 2015-09-11 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

38 Kontaktfamilj, SoL 2015-09-29 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

39 Kontaktperson, SoL 2016-06-07  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

40 Kontaktfamilj, SoL 2015-07-29 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

41 Kontaktperson, SoL 2016-02-03 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

42 Kontaktfamilj, SoL 2015-07-29  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
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43 Kontaktperson, SoL 2016-05-12 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

44 Kontaktfamilj, SoL 2016-05-10  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

45 Kontaktfamilj, SoL 2016-05-10 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

46 Kontaktfamilj, SoL 2015-11-18 X  Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

47 Kontaktperson, SoL 2016-06-27  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

48 Kontaktperson, SoL 2016-06-28  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

49 Kontaktfamilj, SoL 2016-01-29  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

50 Kontaktperson, SoL 2016-05-31  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

51 Kontaktfamilj, SoL 2015-12-03  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

52 Kontaktperson, SoL 2015-12-23  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

53 Kontaktfamilj, SoL 2015-05-08  X Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2016-10-10 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
 
 
Enligt omsorgsnämndens och socialnämndens uppdrag/ 
 
Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-11-25 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 2016-12-19 29 

 
 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Räddningstjänstens Västra Blekinge minnesanteckningar 2016-09-26 om 
överläggningar med kommunfullmäktiges representant 

 Mark- och miljödomstolens i Växjö dom 2016-11-01 att avslå överklagandet 
avseende antagande av detaljplan för fastigheterna Växjö 3,11 och 12 i Karlshamn 

 Västblekinge Miljö AB delger 2016-10-13 ägarkommunerna sin delårsrapport för 
perioden januari – juni 2016 

 Miljöförbundet Blekinge Väst beslut 2016-11-10 om beslut avseende budget 2017 
och flerårsplan 2018-2019. 

 
Bilagor 
1 minnesanteckningar 16-09-26 överläggningar KF 
2 Dom 2016-11-01 
3 Delårsbokslut jan-jun 2016 
4 VB: Beslut avseende budget 2017 och flerårsplan 

2018-2019 
5 Beslut avseende budget 2017 och flerårsplan 

2018-2019 
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 Överläggningar med Kommunfullmäktiges representanter  

Datum  Måndagen den 26 september 2016 

Tid 14.00 – 15.00  

Plats Räddningstjänsten i Karlshamn 

Närvarande Ivan Todorov, förtroendevald revisor 
Ann-Britt Borgström, förtroendevald revisor 
Bodil Äikäs, förtroendevald revisor 
 
Gert Åkesson, ersättare för KF:s ordförande Karlshamns kommun 
Viveca Olofsson, KF:s ordförande Sölvesborgs kommun 
Torsten Cairenius, ersättare för KF:s ordförande Olofströms kommun 
 
Kenneth Jensen, förbundschef, Räddningstjänsten V Blekinge 
Emma Fast, ekonom, Räddningstjänsten V Blekinge 
 
Yvonne Lundin, sakkunnigt biträde, PwC 

 
1. Mötets inledning 
 
Revisionens ordförande hälsar samtliga välkomna och då framför allt medlems-

kommunernas representanter. 

 
Kallelse som också är dagordning har utsänts till Kommunfullmäktiges presidier i 
medlemskommunerna för överläggningar i enlighet med § 16 i 
revisionsreglementet. 
 
2. Rapport över granskning av delårsrapport 2016 samt revisorernas 

utlåtande 
 
Ekonom Emma Fast redogör för delårsrapporten 2016, det finansiella utfallet, 
investeringsbudgeten, prognosen på helår för verksamhetsmålen och de 
finansiella målen.  
 
Yvonne Lundin redogör härefter för PwC:s granskning av delårsrapporten 2016. 
 
Revisorernas utlåtande föredras. 
 
 

-�447�-



                    Minnesanteckningar          
                  
Revisorerna                                              

 2 

 
 
3. Information om verksamheten vid Räddningstjänsten 
 
Förbundschef Kenneth Jensen diskuterar nedanstående frågor och informerar 
om verksamheten: 

 Det finns ingen möjlighet nyttja de 7 mkr i eget kapital. Får inte lägga en 
negativ budget. Samtidigt som man inte får låna pengar. Möte bokat med 
ekonomichefen i Karlshamn och kommer även boka med de övriga 
kommunernas ekonomichefer för att upprätta en plan hur agera för att få 
en möjlighet nyttja eget kapital. Förslag kommer upprättas på nya 
finansiella mål.    

 Dragningar i medlemskommunerna, ingen kompensation för löner eller 
kostnadsökningar 2016. Får kompensation för 2017, som bygger på 
kostnaderna för 2016. Har flyttat brandstationen i Svängsta pga 
arbetsmiljöproblem, kostnader 250 tkr. Behöver utveckla kunskapen i att 
släcka fartygsbränder. Behov av en brandingenjör då arbetsbelastningen 
är hög för den förebyggande verksamheten. Behov av ca 1 mkr totalt inför 
år 2017 för att kunna upprätthålla dagens verksamhet. Det handlar inte 
om någon ambitionshöjning. Får förbundet inte någon kompensation från 
medlemskommunerna för detta, kan det få följande konsekvenser:  

o Minska i grupperna deltidsbrandmän 
o Inte tillsätta brandingenjör 

Alternativt en mix av de båda alternativen. 
För att få ned övertidskostnaderna 2017 innebär ett förslag att vissa 
deltidsutbildningar inte undervisas av personal från heltid. En dialog 
måste föras mellan räddningstjänsten och medlemskommunerna 
angående utbildningen för kommunerna sjundeklassare. Under 2017 har 
inte räddningstjänsten resurser att bedriva den utbildningen så som man 
gör idag om inte medlemmarna bidrar med instruktörshjälp. Inför 
budgetbeslut i direktionen kommer konsekvenserna av lägre 
medlemsbidrag än äskat att redovisas. 

 Ny station i Karlshamn, fortfarande inga beslut fattade.  
 
4. Verksamhetsgranskning 2016 
 
Informeras om att revisorerna granskat intern kontroll i system och rutiner för 
leverantörsutbetalningar med avrapportering i maj 2016, vilken överlämnats till 
direktionen, där svar är begärt till idag den 26 september. Svar har ej inkommit.  
 
Pågående granskning avser granskning av intäkter från försäljning av utbildning, 
tjänster, verksamhet och hyror. Granskningen har påbörjats och skall 
avrapporteras i samband med avrapportering av årsredovisningshandlingen.  
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5. Mötets avslutning 
 
Revisorerna tackar kommunfullmäktiges representanter för deras medverkan. 
 
 
6. Nästa möte 
 
Revisorerna kommer bjuda in kommunfullmäktiges representanter till mötet den 
13 februari 2017 för genomgång av årsredovisningen 2016.  
 
Mötet förklaras härefter avslutat. 
 
   
Anteckningar förda 2016-09-26  

 
Yvonne Lundin     
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nrP4218-16
Mark- och miljödomstolen 2015-11-01

meddelad i

Växjö

KLAGANDE
l. Börje Bengtsson

S. Fogdelyckeg. 45

374 36 Karlshamn  
2. Maja-Lena Olsson

S. F 0 gdelyckeg. 45

374 36 Karlshamn

MOTPART

Karlshamns kommun

374 81 Karlsharnn

ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunfullmäktiges i Karlshamns kommuns beslut 2016-09-19, § 109, i ärende nr

2014/  l 842, se bilaga l

SAKEN
Antagande av detaljplan för fastigheterna Växjö3, ll och l2 i Karlshamns

lcommun, Blekinge län

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena

Dok.Id 380341
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionsüd

Box 81 Kungsgatan 8 0470-560 130 0470-560 125 måndag — fredag

351 03 Växjö E-post: mmd.vaxjo@dom.se 0830046500
wwwvaxjotingsratt.domsto1.se

å
l
J

E
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Sid  2

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P  4218-16
Mark- och miljödomstolen

BAKGRUND

Karlshamns kommun har antagit detaljplan för fastigheterna Växjö3, ll och l2 i

Karlshamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse,

komplettera befintlig bebyggelse och säkerställa bebyggelsens l950-talskaralctär.

Börje Bengtsson och Maja-Lena Olsson, boende på fastigheten Växjö 4, har

överklagat beslutet. _

YRKANDEN  M.M.

Börje Bengtsson och Maja-Lena Olsson yrkar att avståndet mellan tillkommande

byggnader och deras tomtgräns ska vara 4 meter. De anser att den byggnation som

medges enligt den antagna detaljplanen kommer för nära deras tomtgräns.

DOMSKÃL

När mark- och milj ödomstolen prövar ett överklagande av ett beslut att anta en

detaljplan kan domstolen som huvudregel endast upphäva, eller fastställa,

detaljplanen in sin helhet. Börje Bengtssons och Maja-Lena Olssons yrkande får

därför Lippfattas så att de yrkar att detaljplanen upphävs.

Börje Bengtsson och Maj a-Lena Olsson har som enda grund för sitt överklagande

gjort gällande att den tillkommande bebyggelsen kommer för nära deras tomt.

Enligt 2 kap l § och 2 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska hänsyn tas

till både enskilda och allmämia intressen och byggnader får inte placeras så att de

medför betydande olägenhet för omgivningen. Vad som utgör en betydande

olägenhet i PBLzs mening ska bedömas med utgângpunkt i bl.a. områdets karaktär

och förhållandena på orten. Det ska Vara fråga om Väsentliga olägenheter för att de

ska anses utgöra hinder mot en detaljplan.
x

Planområdet ligger i nordöstra delen av Karlshamns tätort. Kvarteren är indelade i

ett rutnätsmönster. Enligt den stadsplan som gäller för området får Växjö  3 1

huvudsakligen användas för ”överbygd gård.” I dagsläget är marken bebyggd med

en garagelänga. I övrigt medger stadsplanen huvudsakligen trevåningshus inom

-�451�-



Sid  3
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM P 4218-16
Mark- och miljödomstolen x

kvarteret. Den nu antagna detaljplanen möjliggör påVäxjö 3 uppförande av

bostadsbyggnad med en högst nockhöjd om 16 m över nollplanet, vilket noterats

vara något lägre än angränsande byggnader. 1,7 m av marken mellan Växjö3 och 4

har i den nu antagna planen betecknats s01n mark där byggnad inte får uppföras.

Vidare har planbestämrnelser införts om att fönster och balkong ska riktas mot

nordväst, dvs. snett bort från bostadsbyggnaden på Växjö 4. En solstudie har

genomförts och bifogats antagandehandlingarna.

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. Inorn centrala delar av tätorter

bör det normalt sett accepteras att bebyggelsen förtätas utan att det anses utgör en

betydande olägenhet. Den bebyggelse som kan tillkomma på Växjö 3 avviker inte

på något avgörande sätt från den omkringliggande bebyggelsestrukturen. Hänsyn

till Börje Bengtssons och Maja-Lena Olssons enskilda intressen har tagits bl.a.

genom planbestämmelser om byggnadernas utformning. Sammantaget leder planen

inte till någon betydande olägenhet. överklagandet ska följaktligen avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)

Överklagande senast den 22 november 2016.

m LM_ mäsk”.
Bengt sson Lars Fransson

I domstolens avgörande har rådmannen Bengt Johansson, ordförande, och tekniska N

rådet lars Fransson deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Carl-Axel l

Persson.
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VMAB PROTOKOLL 2016-10-13

§81

Delårsbokslut  
n,  ' I

l :20/e/3/3
Styrelsens beslut:

 
 att ta informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning N
l

VD presenterar den sammanfattande delårsrapporten för perioden januari-juni  2016.

Rapporten delges respektive ägarlcommun.

Beslutsunderlag

-  Delårsbokslut, se bilaga §  81

SIGN. aPROTOKOLL FRÅN  STYRELSEMÖTE  MED  VMAB 2016-10-13
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vmab
västblekinge miljö ab

Delårsrapport 2016-06-30 ____

Sammanfattning

Det sammanlagda resultatet för VMAB är 1 984 tkr högre än budget, vilket till största delen beror
på ej aktiverade avskrivningar för biogasanläggningen.

Huvudintäkterna under första halvåret har varit lägre än budgeterade intäkter, där den största

avvikelsen beror på minskad mängd avfall in på anläggningen.

Sidointäkterna har även de minskat till största del på grund av lägre ersättning för skrot samt
minskad försäljning av flis, vilken sedan i maj i princip har upphört. Marknaden efterfrågar inte
längre materialet då värmeverken har fulla lager.

Vi har även en stor avvikelse mot budget avseende försäljning av biogas. Endast 68% av tänkt
intäkt har utfallit under perioden. Vi dras med driftstörningar och ett stort arbete pågår för att
komma till rätta med produktionen.

På kostnadssidan har vi lägre transportkostnader och förbränningskostnader som följer med
minskad mängd avfall på intäktssidan.

Våra omkostnader är högre än budget då vi har nyttjat fler konsulttimmar än planerat, dels för att
utreda lakvattenhanteringen samt handlingsplan för sluttäckningen av södra deponin. Det tillkom

även en kostnad för vd-rekrjftering som ej fanns med i budget.

Avskrivningarna för biogasanläggningen har ej aktiverats, vilket låg i budgetplanen.

Kommunuppdragen för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg utfaller marginellt under eller strax
över budget. Den största påverkan på intäktssidan är den minskade ersättningen för skrot samt att
fler ansluter sig till maxi-systemet (vilken har en lägre taxeavgift än rent restavfall).

Nyckeltal
Kassalikviditet 1,2 T
Soliditet 18,6

Avkastning på totalt kapital 4,4
Avkastning på eget kapital 8,7

LRörelsekapital 4 771 000 kr

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet
Box 56 Perstorp 0454-593 50 0454-593 51 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se

375 22 Mörrum Mörrum

l
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västblekinge miljö ab

'VMAB

RÖRELSENS INTÄKTER

Huvudintäkter

Sidointäkter

Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER

EöRELsENs
KOSTNADER
Rörelsekostnader

BRUTTOVl NST

Lokal, fastighetskostnader

Övriga rörelsekostnader

Transportmedel

Administrativa kostnader

Personalkostnader

S:a omkostnader

SUMMA KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

FORE AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar

RORELSERESULTAT

EFTER
AVSKRIVNINGAR

Finansiella poster

Resultat

Ack januari- Ackjanuari-
juni 2016 juni 2016

Utfall Budget

i’ 13 903 14 424
1 349 1 626
5 587 6  942

20 839 22 992

-4 690 -6 990

15 949 16 002
76,5% 69,6%

-506 -408
-1 285 -1 354
-1 650 -1 266
-1 234 -1 182
-4 733 -4 560
-9 408 -9 270

-14 298 -16 260

6  541 6 732

-3 039 -5 202

3 502 1 530

J
-618 -630

2 884 900 i

*iâi/zzø/y/z år

Avvikelse

-521

-277

-1 355

-2 153

2100

-53

6,9%

-98

569

-384

-52

-173

-138

1962]

~191

2163

1  9727

1 984

l

ll

i
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Västblekinge  miljö  ab

x   

Resultatrapport för Västblekinge Miljö AB

Alla  belopp i  Tkr

Intäkter

Förbränningskostnad

Deponikostnad

Driftskostnad

Administrationskostnad

Personalkostnad

fax

i  Avskrivningar

Rörelseresultat

Finans

?Beräknat resultat

m,

ll

"l

,,  ZrJ_ 4  — #VMA—B— iham' F1- — *bugg
Utfall Utfall K- Utfalls-

jan-junl jan-juni jan-juni

2016 2016 2016
20839 17523 11563

-2955

—609

— 4765 )—142o2  -  9726
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Från: Medborgarkontoret[medborgarkontoret@karlshamn.se]
Skickat: 28.11.2016 12:17:19
Till: Kommunkansli[kommunkansli@karlshamn.se]
Ämne: VB: Beslut avseende budget 2017 och flerårsplan 2018-2019

Med vänliga hälsningar 
Medborgarkontoret

Karlshamns kommun
Kommunikationsenheten
Administrativa avdelningen

374 81 Karlshamn
Tel 0454-811 83
Fax 0454-811 80 
E-post: info@karlshamn.se

Hemsida: www.karlshamn.se

Från: Susanne Pehrson 
Skickat: den 28 november 2016 12:00
Till: Medborgarkontoret; Sölvesborgs Kommun; ks@olofstrom.se; Lars Borg
Ämne: Beslut avseende budget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Hej!
Översänder beslut avseende budget 2017 och flerårsplan 2018-2019.
____________________________
Vänlig hälsning
Susanne Pehrson
Administrativ assistent
Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 SÖLVESBORG

Tel: +46 (0)456-816817

Fax: +46 (0)456-194 56

E-post: susanne.pehrson@miljovast.se
Besöksadress: Klostergatan 1, SÖLVESBORG
www.miljovast.se
_____________________________
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-10-05 Dnr: 2015/120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 30 

 
 

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

Förslag till beslut 
 
att bifalla Lennart Larssons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2016-08-22 begär Lennart Larsson (MP) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Lennart Larsson (MP) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-10-05 Dnr: 2015/120 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 31 

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - Johanna 
Wigermo (MP) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Johanna Wigermos (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2016-09-16 begär Johanna Wigermo (MP) att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden på grund av ny anställning som inte går 
att kombinera med nämndsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Johanna Wigermo (MP). 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2016-11-24 Dnr: 2014/3216 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 32 

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Maja Lingerud 
Sorinder (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Maja Lingerud Sorinders (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2016-11-08 begär Maja Lingerud Sorinder (S) att bli entledigad från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Maja Lingerud Sorinder (S) daterad 2016-11-08. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2016-11-24 Dnr: 2015/117 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 33 

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden - Maja Lingerud 
Sorinder (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Maja Lingerud Sorinders (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2016-11-08 begär Maja Lingerud Sorinder (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Maja Lingerud Sorinder (S) 2016-11-08). 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Lönechefen Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling Aili Martinsson 
Kommundirektör Assistent 
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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 2016-12-19 34 

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden - Petra Charlotte 
Arrenäs (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Petra Charlotte Arrenäs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden.  
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2016-10-18 begär Petra Charlotte Arrenäs (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i kulturnämnden på grund av ändrad arbetssituation. 
 
Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande från Petra Charlotte Arrenäs (S) daterad 2016-10-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 35 

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden - Peter Kings 
(SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Peter Kings (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2016-11-25 begär Peter Kings (SD) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 E-postmeddelande från Peter Kings (SD) daterad 2016-11-25. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 36 

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden - Peter Kings 
(SD) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Peter Kings (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2016-11-25 begär Peter Kings (SD) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 E-postmeddelande från Peter Kings (SD) daterad 2016-11-25. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Bilagor 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-12-06 Dnr: 2015/120 

 
 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling Aili Martinsson 
Kommundirektör Assistent 
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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 2016-12-19 37 

 
 

Fyllnadsval som ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst - Lena Sandgren (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst efter Andreas Saleskog (S) utse Lena 
Sandgren (S) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19, § 121, att entlediga Andreas Saleskog (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Till ny ersättare i Miljöförbundet Blekinge Väst nomineras Lena Sandgren (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-19, § 121. 
 Meddelande om nominering från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2016-11-21. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Matrikeln 
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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 2016-12-19 38 

 
 

Fyllnadsval som ersättare i omsorgsnämnden - Annacarin Leufstedt (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Patrik Engström (S) utse Annacarin Leufstedt 
(S) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19, § 118, att entlediga Patrik Engström (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Till ny ersättare i omsorgsnämnden nomineras Annacarin Leufstedt (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-19, § 118 
 Meddelande om nominering från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) daterat  

2016-11-21. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 39 

 
 

Fyllnadsval som ledamot och ersättare i tekniska nämnden - Jan-Erik 
Abrahamsson (S) och Elisabeth Rosengren (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i tekniska nämnden efter Ivo Akum (S) utse Jan-Erik Abrahamsson (S) 
för åren 2017-2018 
 
att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Jan-Erik Abrahamsson (S) utse Elisabeth 
Rosengren (S) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19, § 122, att entlediga Ivo Akum (S) från sitt 
uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. 
 
Till ny ledamot i tekniska nämnden nomineras Jan-Erik Abrahamsson (S) och till ny 
ersättare efter honom nomineras Elisabeth Rosengren (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-19, § 122 
 Meddelande om nomineringar från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2016-11-21. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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