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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 1 

 
 

Besked från länsstyrelsen om fyllnadsval till kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utsåg från och med den 10 januari 2017 till och med den 14 
oktober 2018 Mano Hakimy (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter den avgångna 
Maja Lingerud Sorinder (S). Till ny ersättare efter Mano Hakimy (S) utsågs Torgny 
Lindqvist (S).  
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens beslut 2017-01-10. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta 
riktlinjer för hur markanvisningarna ska ske. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser av markområden för byggande. 
 
Kommunen beslutar för varje enskilt projekt, hur markanvisningen ska genomföras. 
Gällande bostäder använder sig kommunen av två olika metoder för markanvisning, 
antigen genom anbudstävling eller som direktanvisning. Markanvisning för verksamheter 
sker huvudsakligen via direktanvisning. Riktlinjerna omfattar inte försäljning av enskilda 
småhus. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bilaga A - Riktlinjer kommunala markanvisningar inom Karlshamnskommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Avd tillväxt och utveckling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta 
riktlinjer för hur markanvisningarna ska ske. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser av markområden för byggande. 
 
Kommunen beslutar för varje enskilt projekt, hur markanvisningen ska genomföras. 
Gällande bostäder använder sig kommunen av två olika metoder för markanvisning, 
antigen genom anbudstävling eller som direktanvisning. Markanvisning för verksamheter 
sker huvudsakligen via direktanvisning. Riktlinjerna omfattar inte försäljning av enskilda 
småhus. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bilaga A - Riktlinjer kommunala markanvisningar inom Karlshamnskommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Avd tillväxt och utveckling 
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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 2017-01-17 11 
Kommunstyrelsen 2017-01-31 12 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 2 

 
 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta 
riktlinjer för hur markanvisningarna ska ske. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser av markområden för byggande. 
 
Kommunen beslutar för varje enskilt projekt, hur markanvisningen ska genomföras. 
Gällande bostäder använder sig kommunen av två olika metoder för markanvisning, 
antigen genom anbudstävling eller som direktanvisning. Markanvisning för verksamheter 
sker huvudsakligen via direktanvisning. Riktlinjerna omfattar inte försäljning av enskilda 
småhus. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Bilaga A - Riktlinjer kommunala markanvisningar inom Karlshamnskommun 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Avd tillväxt och utveckling 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Bakgrund och syfte 
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1 Bakgrund och syfte 

Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför 
markanvisningar, anta riktlinjer för hur markanvisningarna ska ske. Riktlinjerna 
ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser av 
markområden för byggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar och principer för markprissättning.  
 
Det är kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i Karlshamns kommun som 
har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och ska skapa 
förutsättningar för byggnation av attraktiva boendemiljöer och en bra grund för 
främjande av utvecklingen för befintliga och nya företag och 
verksamhetsetableringar. Riktlinjernas syfte är att beskriva kommunens 
tillvägagångssätt vid försäljning av kommunal mark och allmänna villkor vid 
markanvisning. Det kommunstyrelsen har att rätta sig efter är förutom den 
politiskt beslutade verksamhetsplanen även strategiska dokument, planer, 
program och andra riktlinjer och styrdokument. 
 
Riktlinjerna är vägledande och förarbetena till bestämmelser om riktlinjer 
medger att den kommunala nämnd som ingår avtal får i det enskilda fallet frångå 
riktlinjerna. 
 
Med markanvisning menas en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen 
ägt markområde för bebyggande. 
 
Denna rätt ges genom ingående av ett markanvisningsavtal med tillämpande av 
dessa riktlinjer. Markanvisningen fullföljs senare, om givna villkor uppfylls, 
genom marköverlåtelse.  
 

1.1 Handläggningsrutiner  

1.1.1 Ansvarsfördelning för markanvisning 

I Karlshamns kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om att en 
markanvisning ska ske och ställer upp villkor och kriterier för markanvisningen.  

1.1.2 Ansökan om markanvisning 

Hur ansökan om markanvisning går till informerar kommunen i varje enskild 
markanvisning genom information via utskick eller genom Karlshamns 
Kommuns hemsida. För att ta del av informationen som skickas ut kan 
intresseanmälan göras till Karlshamns Kommun, se vidare punkt 7 – 
Intresseanmälan. 
 
 

-�9�-



Riktlinjer för markanvisningar   
(Enligt SFS 2014:899) 
 

Allmänna villkor vid markanvisning 

 

 

4 (11) 

 

  

2 Allmänna villkor vid markanvisning 

 En markanvisning är normalt tidsbegränsad till maximalt två år från 
markanvisningsavtalets undertecknande om inte annat avtalats i 
markanvisningen. Träffas inte avtal om marköverlåtelse rörande 
exploateringen inom avtalad tid har kommunen rätt att bryta avtalet och 
göra en ny markanvisning. Kommunen kan bevilja en förlängning under 
förutsättningen att byggherren aktivt drivit projektet och förseningen 
inte beror på byggherren. Kommunen har rätt att återta en 
markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att 
byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt 
eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om kommunen 
och byggherren inte kan komma överens om villkoren för en 
marköverlåtelse. Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till 
någon form av kompensation. 
 

 All projektering och utredning som byggherren genomför bekostas av 
denne. 

 
 Detaljplaneprojekt som ej fullföljs ger ej rätt till någon form av 

kompensation. 
 

 Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 
Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 
 

 Karlshamns kommun kan komma att ta hänsyn till byggherrens 
ekonomiska stabilitet vid bedömning om en byggherre ska kunna bli 
aktuell för markanvisning. Kommunen kan komma att genomföra en 
ekonomisk kontroll av byggherrens företag och bolagsmän. 
 

 Om tidigare markanvisningar inte genomförts av byggherre, och detta 
inte berodde på kommunen, kan detta vägas in i kommunens 
bedömningar om byggherren kan bli aktuell för markanvisning. 
 

 Vid byggande ska kommunens riktlinjer, policys, program och planer 
följas. I markanvisningsprospektet alternativt vid inledande diskussion 
om markanvisning lämnas information om aktuella styrande dokument.  

 
 Vid tecknandet av markanvisningsavtal ska en markanvisningsavgift 

erläggas till kommunen. Avgiften är en del av köpeskilling, för aktuell yta. 
Avgiftens storlek anges i markanvisningsprospektet eller informeras om 
vid de inledande diskussionerna om markanvisning. 
Markanvisningsavgiften avräknas köpeskillingen vid köpets fullbordan. 
Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av fastighet har 
kommunen rätt att behålla markanvisningsavgiften. 
 

 Kommunen kan i marköverlåtelseavtalet komma att ställa krav på att 
byggnation ska utföras inom en viss tid samt ställa villkor för 
byggnationens genomförande. Utförs inte byggnationen enligt 
marköverlåtelseavtalet kan vite komma att utgå. Kommunen kan komma 
att ställa krav på säkerhet för vitesbelopp enligt överlåtelsehandling. Se 
avsnitt 5 Säkerställande av byggnation och uppföljning av projektet. 
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Villkoren gäller så länge inget annat meddelats eller beslutats av kommunen. 
Kommunen förbehåller sig rätten att förändra dessa allmänna villkor i enskilda 
projekt. 

3 Markanvisning för bostäder 

Kommunen beslutar för varje enskilt projekt, hur markanvisningen ska 
genomföras. Gällande bostäder använder sig kommunen av två olika metoder för 
markanvisning. Markanvisningen kan genomföras som en anbudstävling eller 
som direktanvisning. Försäljningar av mark/fastighet för enskilda enbostadshus 
omfattas inte av riktlinjerna. 
 
Villkoren för en markanvisning regleras i markanvisningsavtal. Avtalets exakta 
utformning och innehåll kan variera beroende på områdets specifika 
förutsättningar. 
 

3.1 Anbudstävling 

Vid en markanvisning genom anbudstävling utser och beslutar kommunen vilken 
byggherre som får rätt att teckna avtal om markanvisning på följande sätt: 
 

 Information och uppgifter om det aktuella området sammanfattas i ett 
prospekt tillsammans med villkor för den specifika markanvisningen. 

 Information om att kommunen har en markanvisning annonseras på 
kommunens hemsida och skickas till intressenterna. Prospektet finns sedan 
att hämta på kommunens hemsida alternativt skickas till intressenterna. 

 Anbud och/eller förslag enligt prospektet lämnas in av intressenter. 
Information om hur inlämning av anbud sker finns angivet i respektive 
prospekt. 

 Kommunen gör efter utvärdering sitt val av intressent/er. 

 Bekräftelse av markanvisningen sker via ett markanvisningsavtal med utvald 
intressent/er. 

 Avtal om marköverlåtelse tecknas om och när erforderliga villkor är 
uppfyllda. 

 
Prospektet beskriver hur kommunen har beslutat att markanvisningen ska gå till och 
hur anbud på marken ska framställas. Prospektet beskriver också hur intressenten 
ska presentera sitt förslag samt om och i så fall vilka kriterier, se nedan, som tillämpas 
vid urval och hur dessa viktas mot varandra. 

3.1.1 Kriterier 

Kommunen kan, vid anbudstävling, ställa upp kriterier för kommunens 
bedömning av inkomna anbudsförslag. Kriterierna är ett hjälpmedel för att 
kommunen ska uppnå den önskade inriktningen på samhällsbyggande som 
önskas för varje område. Nedan följer exempel på kriterier som kan komma att 
användas. 
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3.1.1.1 Markpris 

Kommunen överlåter mark till marknadsmässiga priser. Markpriset kan vid 
anbudstävlingen vara fast eller så kan det lämnade markpriset vara en del av 
urvalskriterierna.  

3.1.1.2 Mångfald i boendet 

Kommunen har en strävan att främja mångfald i boendet inom kommunen som 
helhet men även inom olika stadsdelar och områden. Kriterier kan komma att 
uppställas som bidrar till en variation när det gäller upplåtelseformer, hustyper 
och lägenhetsstorlekar.  

3.1.1.3 Konkurrens och mångfald på marknaden 

Vid val av byggherre ska kommunen verka för att främja goda 
konkurrensförhållanden. Fler företag, både stora och små, ska ges möjlighet att 
etablera sig och kommunen ska sträva efter att få in fler intressenter inom 
samma område. Projekt som ger erfarenheter av nya sätt att bygga och bo ska 
stimuleras.  

3.1.1.4 Arkitektonisk kvalitet 

Kommunen anser att god arkitektur med hög kvalitet, identitet och självkänsla 
ska främjas. Idéer kring utformning och arkitektur kan bli aktuellt för byggherren 
att redovisa i ett inledande skede. I prospektet kan exempelvis ett antal 
gestaltningsmässiga parametrar anges. Utvärdering sker senare efter 
byggherrarnas redovisning av hur föreslagen byggnation bidrar till den 
gestaltning som bestämts för området.  

3.1.1.5 God utemiljö 

För att skapa attraktiva platser och miljöer för boende, arbete och rekreation är 
det viktigt att hänsyn tas till kvalitet, hållbarhet och tillgänglighet vid gestaltning 
av utemiljön. Närhet och tillgänglighet till kommunikationsstråk, lekplatser, 
grönska och servicefunktioner med mera ska beaktas och utgöra en naturlig del i 
gestaltningsarbetet. De sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna ska 
genomsyra projektet från start till slut och kommunen önskar få byggherrarnas 
idéer kring detta i ett inledande skede. 

3.1.1.6 Genomförande 

Kommunen är angelägen om en snabb bostadsproduktion. Det är därför viktigt 
att byggherren kan visa på en trovärdig organisation, tidplan och ekonomisk 
möjlighet till genomförande. Detta ska redovisas i intresseanmälan. Fördel kan 
ges genom kriterier gällande genomförande. 

3.1.1.7 Främjande åtgärder för ökad integration 

Kommunen har en grundläggande strävan att främja integrationen i kommunens 
olika stadsdelar och områden. Kommunen önskar få fram byggherrarnas idéer 
kring hur ökad integration kan uppnås genom egna insatser. Idéer kan bli aktuellt 
att redovisa i ett inledande skede. Utvärdering skulle senare kunna ske av hur 
förslagen bidrar till de mål kommunen har för området.  
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3.1.2 Urval och genomförande 

När villkoren i prospektet, gällande inlämnade uppgifter i intresseanmälan och 
byggherrens ekonomiska stabilitet, är uppfyllda gör kommunen urval av de 
inkomna intresseanmälningarna med utgångspunkt från hur väl de uppfyller 
ställda kriterier. Kommunen har rätt att förkasta förslag som inte följer 
prospekten samt rätt att förkasta samtliga förslag.  
 
Erfordras ny detaljplan kan den genomföras parallellt med 
markanvisning/marköverlåtelse.  
 
Efter urval träffas markanvisningsavtal med utvald intressent/er. I samband med 
tecknande av markanvisningsavtalet betalas även markanvisningsavgiften samt 
att beslut tas i kommunstyrelsen om vem som ska få teckna framtaget avtal. 
Överlåtelsen fullföljs genom tecknande av marköverlåtelseavtal innehållande 
villkor och kostnader för genomförande av detaljplan och byggnation samt 
formell överlåtelse av mark.  
 
Efter avslutat tävlingsförfarande, i de fall marken redan är detaljplanelagd, kan 
överlåtelse ske till den intressent som utvalts efter villkor och kriterier enligt 
ovan. I dessa fall tecknas ett marköverlåtelseavtal direkt. 

3.2 Direktanvisning bostäder 

Markanvisning genom direktanvisning utgör ett undantag då markanvisning 
normalt ska ske i konkurrens mellan fler byggherrar. Vid en direktanvisning 
beslutar kommunen att mark ska anvisas en byggherre utan någon föregående 
urvalsprocess. För att bli aktuellt för markanvisning ska, det av byggherren 
inkomna, förslaget tillföra något särskilt, vara ett nyskapande koncept eller vara 
unikt för platsen eller orten. Direktanvisning skulle även kunna bli aktuell för 
mark som tidigare varit föremål för anbuds- eller markanvisningstävling, men 
där marköverlåtelseavtal inte kunnat tecknas.  
 
Sker direktanvisning kommer kommunen att ställa upp ett antal villkor gällande 
byggnation och genomförande av detaljplanen. Villkoren måste kunna uppfyllas 
för att markanvisningen ska gå vidare till marköverlåtelse.  
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4 Markanvisning för verksamheter 

Med verksamheter avses normalt industri, kontor och handel. Kommunen 
överlåter huvudsakligen mark för verksamheter från den markreserv som finns i 
detaljplanerade och utbyggda områden för verksamheter. Förvärv av tomt sker 
efter intresseanmälan och reservation. I de flesta fall upplåts mark genom att 
direkt ingå ett överlåtelseavtal innehållande de villkor gällande byggnation och 
genomförande som gäller för det specifika området. 
 
Då önskemål om mark för verksamhet föranleder ny prövning av detaljplan 
inleds diskussion om markanvisning. Detaljplan genomförs då parallellt med 
markanvisning/marköverlåtelse. Markanvisning avseende mark för 
verksamheter sker som direktanvisning i fall där intressent inkommit med unik 
idé eller har en sådan verksamhet som önskas inom ett visst område av 
kommunen för att förverkliga intentioner med samhällsbyggandet i planer och 
policys. Kommunens mark för verksamheter kan efter fullföljd markanvisning 
överlåtas till intressent.  

5 Säkerställande av byggnation och uppföljning av projekt 

Vid reglering av genomförandet av markanvisningen ingår även säkerställande 
av byggnation, vilket innebär att kommunen föreskriver att byggnation normalt 
ska vara utförd två år efter byggherrens tillträde av marken. Om byggnationen 
inte genomförs under den avtalade tiden utgår vitesbelopp i enlighet med 
överlåtelsehandling. Om inte byggnationen utförs enligt andra villkor enligt 
marköverlåtelseavtalet kan vite även komma att utgå för det, om så har avtalats. 
Som säkerhet för vitesbeloppet ska byggherren normalt utfärda ett skuldebrev på 
motsvarande belopp till kommunen. Skuldebrevet återlämnas efter utförd 
byggnation. 
 
Efter genomförd markanvisning, inför avslutande av projektet och när 
byggnationen genomförts, kan kommunen göra en uppföljning av om och hur de 
villkor som ställts i avtal om markanvisning och marköverlåtelse uppfyllts. 
Villkor som särskilt kan komma att följas upp är hur avtalade kriterier och 
arkitektonisk kvalitet har följts. Resultatet av uppföljningen kan komma att 
beaktas av kommunen vid kommande markanvisningar. 

6 Markprissättning 

I de fall kommunen inte beslutat att priset ska bestämmas genom öppet 
anbudsförfarande gällande markpris, bestäms fast pris av kommunen efter 
värdering av byggrätt eller markvärde för tomt. Markpriset kan komma att 
räknas upp med index beroende på tiden fram till undertecknandet av avtal om 
marköverlåtelse. Kommunen har kommunallagen (1991:900) samt EU:s 
statsstödsregler att förhålla sig till och marken ska därmed säljas till 
marknadsmässiga priser. I de fall kommunen anser sig sakna underlag för 
fastställande av marknadsvärde anlitas oberoende värderingsexpert för 
värdebedömning av pris för marken. 
 
Som utgångspunkt vid den kommunala markförsäljningen är att de inkomster 
kommunen beräknar få in ska täcka utgifter för råmarksköp, framtagande av 
detaljplan, utbyggnad av gator, parker och annan allmän plats. Dessa utgifter 
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inkluderas därmed i köpeskilling. Taxor/anslutningsavgifter/anläggningsavgifter 
gällande exempelvis vatten- och avlopp, el, fiber och fjärrvärme ingår normalt 
inte i köpeskilling. 

7 Intresseanmälan 

Karlshamns kommun är positiv till de intressenter som önskar bygga bostäder 
eller etablera sin företagsverksamhet i Karlshamn. På Karlshamns kommuns 
hemsida finns mer information om vilken mark som är tillgänglig för 
verksamheter och markanvisningstävlingar för bostäder samt vilka villkor som 
ställs på intresseanmälan. 
 
För att säkerställa möjligheten att få vetskap om nya markanvisningstävlingar för 
bostäder rekommenderar kommunen att intresse anmäls i enlighet med 
instruktionerna på Karlshamns kommuns hemsida. Det är sedan byggherren själv 
som ansvarar för att uppdatera sina kontaktuppgifter. De byggherrar som finns 
med på kommunens intressentlista kommer sedan få information om när 
markanvisningar finns annonserade på kommunens hemsida. 
 
Det är möjligt att som intressent vända sig till Karlshamns kommun med 
direktförfrågningar om köp av mark/byggrätter och med idéer om kommande 
bebyggelse, även i andra sammanhang än vid annonserade markanvisningar. 
Kommunen ger dock ingen garanti till förtur eller ensamrätt. Kommunen 
kommer inte heller kompensera intressenter om markområdet/byggrätterna ges 
till annan intressent. 
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8 Definitioner och förtydliganden 

Allmänna villkor 
Om inget annat meddelats/beslutas avser villkoren de generella villkor som 
kommunen ställer på byggherrar vid överlåtelse av mark genom markanvisning. 
Uppfylls inte samtliga villkor kan markanvisningen/marköverlåtelsen komma att 
avbrytas. Villkoren kan komma att anpassas för det enskilda projektet. 
 
Anbudstävling 
Med anbudstävling menas den urvalsprocess, gällande mark för bostäder, där ett 
antal kriterier tillämpas för val av intressent som blir aktuell för marköverlåtelse. 
Vilka kriterier som används samt viktningen mellan dem anges i framtaget 
prospektet för anbudstävlingen. När villkoren för intresseanmälan är uppfyllda 
och byggherren uppfyller kraven på ekonomisk stabilitet gör kommunen, genom 
en jury, urval av de inkomna intresseanmälningarna med utgångspunkt från hur 
väl de uppfyller kriterierna. 
 
Direktanvisning 
Vid en direktanvisning beslutar kommunen att mark ska anvisas en byggherre 
utan någon föregående anbudstävling.  
 
Direktförsäljning 
I de fall när kommunen och byggherren kommit överens om överlåtelse av mark 
utan föregående markanvisningsavtal. I dessa fall tecknas ett 
marköverlåtelseavtal direkt. 
 
Kriterier  
Kommunen nyttjar sig av ett antal olika kriterier för att uppnå önskad inriktning 
på samhällsbyggandet för varje område. Kommunen tillämpar framtagna 
kriterier som urval för vem som får teckna avtal om markanvisning. Ett eller flera 
kriterier kan användas. Kriterierna kan variera mellan de enskilda projekten och 
eventuellt nya kan komma till. 
 
Markanvisning 
Med ”markanvisning” avses, i Lag (SFS 2014:899) om kommunala 
markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande.  
 
Markanvisningsavtal 
Det avtal som tecknas mellan kommunen och byggherren och som specificerar 
villkor för markanvisningen och ger byggherren ensamrätt avseende visst 
markområde. Tecknas normal om markanvisningen sker under 
detaljplaneförfarandet. 
 
Marköverlåtelseavtal 
Då en markanvisning kan genomföras fullföljs detta med att ett 
marköverlåtelseavtal tecknas. Avtalet reglerar parternas rättigheter och 
skyldigheter för genomförandet av markanvisningen i enlighet med detaljplan. 
Avtalet specificerar villkor och beskriver vanligtvis när, var och hur 
genomförandet/byggnationen sker samt vem som utför och ska betala vad. 
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Avtalet omfattar även formella marköverlåtelser och andra fastighetsrättsliga 
frågor. 
 
Utvärdering  
Kommunen utser och beslutar vilken byggherre som får rätt att teckna avtal om 
markanvisning efter urval av inlämnade anbud, i enlighet med prospekt för 
anbudstävling med tillämpande av kriterier.  

9 Uppföljning av riktlinjerna 

Uppföljning av dessa riktlinjer kommer att behöva ske när behov uppstår, dock minst 

en gång per mandatperiod. 

10 Kontakt 

Karlshamns kommun 

Rådhuset 

374 81 Karlshamn 

 

Tele: 0454 -810 00 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:900) ska alla kommuner, så länge de avser att ingå exploateringsavtal, 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Som beslutsunderlag finns bilagt framtagen riktlinje för exploateringsavtal, daterad 2016- 
10-12. 
 
Bilagor 
 
1 Bilaga A - riktlinjer för exploateringsavtal 
2 Protokollsutdrag BN § 217 Yttrande från byggnadsnämnden med anledning av 

framtagande av riktlinjer för exploateringsavtal 
3 Yttrande från byggnadsnämnden med anledning av framtagande av riktlinjer för 

exploateringsavtal(2) 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Avd tillväxt och utveckling 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:900) ska alla kommuner, så länge de avser att ingå exploateringsavtal, 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Som beslutsunderlag finns bilagt framtagen riktlinje för exploateringsavtal, daterad 2016- 
10-12. 
 
Bilagor 
 
1 Bilaga A - riktlinjer för exploateringsavtal 
2 Protokollsutdrag BN § 217 Yttrande från byggnadsnämnden med anledning av 

framtagande av riktlinjer för exploateringsavtal 
3 Yttrande från byggnadsnämnden med anledning av framtagande av riktlinjer för 

exploateringsavtal(2) 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Avd tillväxt och utveckling 
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Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 
 
att föreslå att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för exploateringsavtal 
 
Sammanfattning 
 
Enligt lag (SFS 2014:900) ska alla kommuner, så länge de avser att ingå exploateringsavtal, 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Som beslutsunderlag finns bilagt framtagen riktlinje för exploateringsavtal, daterad 2016- 
10-12. 
 
Bilagor 
 
1 Bilaga A - riktlinjer för exploateringsavtal 
3 Protokollsutdrag BN § 217 Yttrande från byggnadsnämnden med anledning av 

framtagande av riktlinjer för exploateringsavtal 
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Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
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1 Bakgrund 

1.1 Syfte 

I samband med lag om ändring av plan - och bygglagen (PBL, SFS 2014:900) som 
trädde i kraft den 1 januari 2015 ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal, anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana 
avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.  

I dessa riktlinjer ska Karlshamns kommun beskriva kommunens utgångspunkter och 
mål för dessa avtal för att exploatörer ska få kännedom om vilka krav och 
förväntningar som ställs i samband med genomförandet av detaljplaner. Riktlinjerna 
är vägledande och kommunen får, om det föreligger särskilda skäl i det enskilda 
fallet, frångå riktlinjerna för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en 
detaljplan. 

Exploateringsavtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på 
detaljplaneområdets unika förutsättningar.  

1.2 Kommunens organisation 

I Karlshamns kommun är det kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, som fattar 
det formella beslutet att ingå exploateringsavtal. Exploateringsavtal tecknas innan 
detaljplanen har antagits och kräver för sin giltighet att detaljplanen antas och vinner 
laga kraft. I Karlshamns kommun är det byggnadsnämnden som antar detaljplaner 
och är planmyndighet. Detaljplaner av särskild principiell betydelse eller vid utökat 
planförfarande antas av kommunfullmäktige. Kommunen kan varken garantera 
byggrätter eller att detaljplanen vinner laga kraft. 

1.3 Kommunala avtal 

1.3.1 Vad är ett planavtal? 

Planavtal är ett avtal som upprättas i samband med att byggnadsnämndens arbete 
med en detaljplan startar. Planavtalet reglerar byggnadsnämndens åtagande att 
upprätta en detaljplan samt exploatörens skyldigheter att bekosta kommunens 
arbete. 

1.3.2 Vad är ett exploateringsavtal? 

I lagen definieras ett exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en 
detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende 
mark som inte ägs av kommunen. 

Upprättandet av exploateringsavtal, dess innehåll och vilka begränsningar som finns i 
avtalsfriheten regleras av 6 kap, 39-42 §§ i PBL. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Detaljplaneläggning 

Vid ansökan om att inleda detaljplaneläggning ska en skriftlig beskrivning, 
innehållande karta och huvudsakliga ändamålet med planläggningen, skickas in till 
kommunens byggnadsnämnd.  

Byggnadsnämnden utreder ansökan och lämnar sedan ett positivt eller negativt 
besked inom fyra månader. Av planbeskedet framgår det om byggnadsnämnden 
avser att påbörja ett planarbete, och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till 
ett beslut, eller varför det blev ett negativt besked. Byggnadsnämnden tar ut en 
avgift för planbesked i enlighet med plan- och bygglagen (PBL). Beslutet som 
byggnadsnämnden tar om planbeskedet går inte att överklaga.   

Innan detaljplanearbetet sedan startar, tecknas ett planavtal mellan exploatören och 
byggnadsnämnden, vilket reglerar kostnaderna för detaljplanearbetet, se vidare pkt 
3.1 nedan.  

2.2 Exploateringsavtal 

I samband med startmöte börjar innehåll i kommande exploateringsavtal att utredas 
och förhandlas. Inför samråd, gällande detaljplanen, ska planbeskrivningen ha 
formulerats innehållande exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll. 
Planbeskrivningen ska även i övrigt redovisa konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera exploateringsavtal.  

Exploateringsavtalet ska normalt vara framförhandlat mellan parterna innan 
byggnadsnämnden beslutar om granskning av detaljplanen.  

Detaljplaner tas upp för beslut om antagande i kommunens byggnadsnämnd under 
förutsättning att exploatören har undertecknat exploateringsavtalet. Exploatören ska 
i anslutning till undertecknandet även ha betalat in det uppskattade 
exploateringsbidrag som enligt exploateringsavtalet ska betalas, alternativt ställa 
säkerhet till kommunen i form av (bank)garanti on demand. Att exploateringsbidrag 
betalats in eller att bankgarantin ställts till kommunen är även ett krav för att beslut 
om antagande/tillstyrkande ska tas upp i byggnadsnämnden.  

Är detaljplanen av särskild principiell betydelse eller att detaljplanen genomförs som 
utökat förfarande ska den antas av Kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden 
tillstyrker då detaljplanen, innan antagande i kommunfullmäktige under förutsättning 
att exploateringsavtalet är undertecknat och säkerhet för exploateringsbidraget 
enligt ovan är löst. 

3 Exploatering 

3.1 Vad regleras i ett planavtal? 

Planavtalet reglerar byggnadsnämndens åtagande att upprätta en detaljplan samt 
exploatörens skyldigheter att bekosta byggnadsnämndens arbete med detaljplanen 
samt de utredningar som behövs för upprättandet av detaljplanen eller eventuellt 
planprogram oavsett om detaljplanen vinner laga kraft eller om detaljplanearbetet 
avbryts.  
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3.2 Vad regleras i exploateringsavtalet? 

Ett exploateringsavtal syftar till att reglera detaljplanens genomförande. Avtalets 
innehåll beror på vad som kommer fram i detaljplanearbetet och kan därmed variera 
från avtal till avtal. I huvudsak regleras kostnader för att genomföra utbyggnad i 
enlighet med detaljplanen, eventuella marköverlåtelser och administrativa åtgärder, 
såsom fastighetsbildning och kommunens nedlagda tid m m.  

Vilka åtaganden som kommunen får ålägga en byggherre eller en fastighetsägare att 
vidta eller finansiera i ett exploateringsavtal framgår av 6 kap. 40 § PBL. 

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna 
platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. 
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De 
åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av planen. 

Ett exploateringsavtal ska, förutom ovanstående, även reglera villkor för kommunens 
antagande av detaljplanen och eventuella säkerheter för exploateringsbidraget.   

3.3 Geografisk avgränsning 

I Karlshamns kommun tecknas exploateringsavtal och planavtal med en exploatör när 
det krävs för att genomföra detaljplaner inom hela Karlshamns kommun. Avtal 
mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur 
undantas vid definitionen av exploateringsavtal. 

4 Åtgärder och kostnader 

4.1 Principer för kostnadsfördelning 

Samtliga kostnader för upprättande av detaljplan ska finansieras av de 
exploatörer/fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. För detta upprättas 
särskilda planavtal, se även pkt 3.1. 

Kommunen får enligt lag ta ut vissa kostnader i ett exploateringsavtal, exempelvis för 
gator, vägar och andra allmänna platser, se även pkt 3.2. 

Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen inte ska 
vara huvudman (enskilt huvudmannaskap) utför och bekostar exploatören arbetet. 

I kommunens kostnader för att utföra gator och annan allmän plats ingår även 
förvärvskostnad för den mark som avsätts för allmän plats och som ska överlåtas till 
kommunen. Detta gäller även för förvärvskostnad för sådan mark som överlåts av 
annan fastighetsägare än exploatören till kommunen avseende allmän platsmark i 
detaljplanen. Denna kostnad ska ingå som en del av exploateringsbidraget.  

Kostnad för anslutning av exempelvis vatten- och avlopp, el, opto/fiber samt 
fjärrvärme debiteras normalt enligt taxa. Utförande och debitering sker av respektive 
ledningsägare. 
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4.2 Utformning av gator och allmän plats 

Utformning av allmän plats bestäms under planarbetet beroende på vad 
exploateringen kräver. Utformning och standard på allmän plats ska utföras i enlighet 
med normal standard för liknande områden enligt ortens sed vilket fastställs i 
samband med projekteringen av den allmänna platsen. Kommunen anlägger i 
normalfallet gator samt annan allmän plats med kommunalt huvudmannaskap inom 
detaljplanen genom upphandling enligt LOU.  

4.3 Utredningar 

Vid utbyggnad av område i enlighet med detaljplanen ska exploatören bekosta de 
åtgärder som kan vara nödvändiga för att säkerställa att markförorening saneras och 
att skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas för att kvartersmarken ska vara lämplig för 
bebyggelse samt att krav på bullerdämpande åtgärder uppfylls. Exploatören ska även 
ta kostnader för eventuellt genomförande av arkeologiska eller geotekniska 
undersökningar föranledda av byggnation. 

4.4 Etappvis utbyggnad 

Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före 
avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis 
utbyggnad enligt 6 kap. 42 § PBL. 

Kommunen kan därmed komma att besluta att ta ut kostnader, i exploateringsavtal, 
för åtgärder i samband med etappvis utbyggnad, om de åtgärder som har genomförts 
eller kommer att genomföras är nödvändiga och till nytta för den aktuella 
exploateringen. Åtgärderna kan även innefatta kommunal medfinansiering av 
regional och statlig infrastruktur. 

4.5 Marköverlåtelse och ersättning för allmän plats 

Då kommunen är huvudman för allmän plats ska den mark som lagts ut för allmän 
platsmark överlåtas till kommunen. Ersättningen för den allmänna platsen ska ske 
utefter marknadsmässiga villkor. Ersättningen och övriga kostnader i samband med 
förvärvet kommer sedan att ingå som en del i de kostnader för allmänna 
anläggningar som tas ut av samtliga exploatörer/fastighetsägare, som har nytta av 
planen, inom planområdet.  

I samband med detaljplaneläggning kan kommunen även komma att behöva 
säkerställa mark för bl.a. kommunal service, exempelvis skola, vård och omsorg. Det 
kan också vara annan service som krävs för området. Om det bedöms att mark 
behöver säkerställas inom aktuellt detaljplaneområde kommer kommunen att 
förhandla med exploatören för att köpa fastighetsområde och/eller upplåta utrymme 
eller rättighet för sådana ändamål. Överlåtelse av mark eller upplåtelse av rättighet 
kan komma att ställas som ett krav för att planen ska genomföras om det utgör en 
förutsättning för planläggningen. 

Den mark som ska överlåtas till kommunen, kan överlåtas antingen genom ett köp 
enligt jordabalken (JB) eller genom fastighetsregleringen enligt 
fastighetsbildningslagen (FBL). Kommunen ansöker om och bekostar eventuell 
fastighetsbildning eller lagfartsåtgärder. Markens skick, eventuella markföroreningar 
och övriga villkor rörande marköverlåtelsen hanteras som en del i 
exploateringsavtalet. 
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4.6 Fastighetsbildning 

Eventuella fastighetsbildningskostnader på kvartersmark så som fastighetsreglering, 
avstyckning och bildandet av gemensamhetsanläggningar etc. söks och bekostas av 
exploatören. 

4.7 Säkerheter 

För att säkerställa genomförandet av detaljplanen, begär kommunen antingen ett 
preliminärt exploateringsbidrag som täcker hela den bedömda kostnaden för 
utbyggnaden av allmänna platser och anläggningar, eller en (bank)garanti on demand 
för motsvarande belopp. Säkerheten ska vara kommunen tillhanda före ett planerat 
antagande av detaljplanen. 

4.8 Slutreglering av exploateringsbidrag 

Det är alltid de faktiska kostnaderna som exploatören slutligen ska betala för de 
åtgärder som ska bekostas enligt exploateringsbidraget. 

Betalar exploatören in det preliminärt framräknade exploateringsbidraget i förskott 
regleras överskott respektive underskott när arbetena slutförts. Regleringen sker 
sedan normalt inom två månader från godkänd slutbesiktning. Någon ränta ska ej 
erläggas. 

4.9 Gestaltningsprogram i exploateringsavtal 

Byggnadsnämnden kan vid behov komma att ta fram gestaltningsprogram för 
exploateringsområdet. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för 
byggnadsnämnden, kommunen och exploatören gemensamt underlag för 
projektering, bygglovshantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom 
området. Exploatören ska stå för kostnaden för framtagandet av 
gestaltningsprogrammet. I exploateringsavtalet kan sedan komma att regleras hur 
den arkitektoniska kvalitéten ska styras. 
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5 Definitioner och förtydligande 
(Bank)garanti on demand  
En (bank)garanti där banken är skyldig att betala ut beloppet för bankgarantin direkt 
då förmånstagaren, i detta fall kommunen, begär det med hänvisning till att 
avtalsbrott begåtts. Banken är inte skyldig att utreda om avtalsbrott begåtts. 

Exploateringsavtal 
I 1 kap. 4 § PBL definieras exploateringsavtal på följande sätt:  

Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre 
eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal 
mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

Exploateringsbidrag 
Den ersättning som exploatören ska betala till kommunen för kostnader i enlighet 
med exploateringsavtalet. 

Exploatör 
Den byggherre och/eller fastighetsägare som ansökt om planläggning, genomför 
exploateringen med eventuella samarbetspartner samt tecknar exploateringsavtal 
med kommunen. 

6 Uppföljning av riktlinjerna 
Uppföljning av dessa riktlinjer kommer att behöva ske när behov uppstår, dock minst 
en gång per mandatperiod. 

7 Kontakt 
Karlshamns kommun 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
 
Tele: 0454 -810 00 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-12-07 

sid 1 av 3 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–17:35 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) 
Claes Mårlind Ledamot (M) ej §§ 218, 219 
Mats Bondesson Vice ordförande (C) 
Kerstin Linde Ledamot (S) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kurt Kaarle Ledamot (S) ej § 226 
Anders Thurén Ledamot (MP) 
Ingvar Andersson Ledamot (S) 
Staffan Olsson Ledamot (C) 
Johan Wolgast Ledamot (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tommy Persson (S) ersätter Magnus Olsson (M) ej § 213 
Gitte Ejdetjärn (S) ersätter Magnus Olsson (M) § 213, Claes Mårlind 
(M) §§ 218, 219 och Kurt Kaarle (S) § 226 
 

Närvarande 
ersättare: 

Ulf Lind (SD) 
Kennet Bengtsson (S) 
Lennart Lindqvist (S) ej § 230 
Stefan Sörensson (L) 
 

Övriga: Stadsarktitekt Emina Kovačić §§ 202, 203, 205–208, 210, 215, 216 
Ekonom Camilla Bengtsson §§ 204, 206, 208, 210 
Landskapsarkitekt Anna Terning §§ 202, 203, 205, 207, 208, 210, 215, 216 
Planarkitekt Alexander Kouzmine §§ 202, 203, 205, 207, 215, 216 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren §§ 204, 206, 208–210 
Planarkitekt Sofi Ridbäck §§ 204, 206, 208–214 
Byggnadsinspektör Pär Jansson §§ 217–220 
Byggnadsinspektör Thomas Norman §§ 217–222 
Bygglovarkitekt Jonas Ronsby §§ 202, 203, 205, 207, 208, 215, 216, 221–235 
Teckentolk Åse Gummesson  
Teckentolk Marie Järvensivu  
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Staffan Olsson Justeringsdatum: 2016-12-14 

Paragrafer: § 202, 203, 205–235 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Staffan Olsson  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-12-07 

sid 2 av 3 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Byggnadsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2016-12-07   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2016-12-15 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-01-10 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2016-12-07 

sid 3 av 3 

 
§ 217 Yttrande från byggnadsnämnden med anledning av framtagande av riktlinjer för 

exploateringsavtal 2016/3560 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget 
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (genom stadsmiljöavdelningen) har tagit del av Riktlinjer 
för exploateringsavtal som upprättats av Avdelning för tillväxt och utveckling. 
Stadsmiljöavdelningens medarbetare har deltagit i riktlinjernas framtagande och de 
synpunkter som avdelningen haft under dokumentets framtagande har tagits väl omhand. 
 
Byggnadsnämnden anser att det är positivt att kommunen tagit fram Riktlinjer som 
möjliggör konsekvent hantering av exploateringsavtal och har inga kvarstående 
synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för exploateringsavtal 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2016-11-24 Dnr: 2016/3560 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Byggnadsnämnden   

 
 

Yttrande från byggnadsnämnden med anledning av framtagande av riktlinjer för 
exploateringsavtal 
 

Förslag till beslut 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget 
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (genom stadsmiljöavdelningen) har tagit del av Riktlinjer 
för exploateringsavtal som upprättats av Avdelning för tillväxt och utveckling. 
Stadsmiljöavdelningens medarbetare har deltagit i riktlinjernas framtagande och de 
synpunkter som avdelningen haft under dokumentets framtagande har tagits väl omhand. 
 
Byggnadsnämnden anser att det är positivt att kommunen tagit fram Riktlinjer som 
möjliggör konsekvent hantering av exploateringsavtal och har inga kvarstående 
synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för exploateringsavtal 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 Emina Kovacic 
 Stadsarkitekt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy med mål och riktlinjer för privata utförare  
 
att policyn ska gälla från den dag beslutet vinner laga kraft 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 3 kap 19 b § 
kommunallagen (1991:900) från den 1 januari 2015. Syftet med förändringen i 
kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  
 
Genom upphandling genomförs exempelvis beläggningsarbeten, brandlarm, elarbeten, 
entreprenader, fönsterputsning, inbrottslarm, kyl- och frysservice, leasing av fordon, 
låssmedstjänster, markarbeten, service och reparation av storköksutrustning, 
skogsförvaltning, transporttjänster, va-analyser, ventilationsarbeten, vägmärken, scenisk 
produktion m m. 
 
Samråd i ärendet har skett med ekonomienheten.   
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare daterad 2016-10-21 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
2 Program för uppföljning och insyn - SKL 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy med mål och riktlinjer för privata utförare  
 
att policyn ska gälla från den dag beslutet vinner laga kraft 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 3 kap 19 b § 
kommunallagen (1991:900) från den 1 januari 2015. Syftet med förändringen i 
kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  
 
Genom upphandling genomförs exempelvis beläggningsarbeten, brandlarm, elarbeten, 
entreprenader, fönsterputsning, inbrottslarm, kyl- och frysservice, leasing av fordon, 
låssmedstjänster, markarbeten, service och reparation av storköksutrustning, 
skogsförvaltning, transporttjänster, va-analyser, ventilationsarbeten, vägmärken, scenisk 
produktion m m. 
 
Samråd i ärendet har skett med ekonomienheten.   
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare daterad 2016-10-21 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
2 Program för uppföljning och insyn - SKL 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
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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 2016-12-06 267 
Kommunstyrelsen 2017-01-31 20 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 4 

 
 

Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy med mål och riktlinjer för privata utförare  
 
att policyn ska gälla från den dag beslutet vinner laga kraft 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 3 kap 19 b § 
kommunallagen (1991:900) från den 1 januari 2015. Syftet med förändringen i 
kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  
 
Genom upphandling genomförs exempelvis beläggningsarbeten, brandlarm, elarbeten, 
entreprenader, fönsterputsning, inbrottslarm, kyl- och frysservice, leasing av fordon, 
låssmedstjänster, markarbeten, service och reparation av storköksutrustning, 
skogsförvaltning, transporttjänster, va-analyser, ventilationsarbeten, vägmärken, scenisk 
produktion m m. 
 
Samråd i ärendet har skett med ekonomienheten.   
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare daterad 2016-10-21 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
2 Program för uppföljning och insyn - SKL 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-10-21 Dnr: 2016/3702 

 
 
 
Samtliga nämnder 
 
 
 
 
 
Ann Åstrand 
Kommunjurist 
 

-�37�-



Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2016- 

Beslut: KF §  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Program för uppföljning och insyn 

   FÖRSLAG 2016-10-21 

 

Policy med mål och riktlinjer för privata 

utförare 

Lagstiftningen och dess syfte 

Lagstiftning 

I 3 kap 19b § kommunallagen (1991:900, KL) stadgas att kommunfullmäktige för varje mandat-

period ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur kommunfullmäktiges mål och rikt-

linjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänheten ska få skälig insyn i 

verksamheten. 

Syfte 

Syftet med att kommunfullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning 

och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och 

ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. 

Programmet ska vara vägledande för hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utföra kom-

munala angelägenheter ska genomföras och vad det ska innehålla. 

Programmet ska gälla under en mandatperiod och det är lämpligt att det antas i samband med att 

Kommunprogrammet antas, under mandatperiodens första år. 

Lagstiftarens mål 

Lagstiftarens mål är att 

 förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare 

 öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 

 stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. 

Definitioner 

Huvudman 

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen regi eller av 

en privat aktör. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att tillhandahålla tjänster med tillfredstäl-

lande och lagenliga kvalitéer till kommunens invånare. 
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Privat aktör 

Begreppet privat aktör definieras i 3 kap 18c § KL som en juridisk person eller enskild individ som 

har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare kan exempelvis vara ett ak-

tiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ. Även 

idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan således vara privata utförare.  

Ett kommunalt företag, det vill säga ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse 

eller förening som avses i 3 kap 18b § KL kan inte vara privat utförare. 

Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller 

genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna. 

Utförare 

Privat aktör kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom en upphandlingsprocess – 

direktupphandling, annonserad upphandling med mera – eller valfrihetssystemet. Aktör som endast 

säljer enstaka tjänster faller inte inom begreppets ramar i förevarande hänseende. 

Programmets omfattning 

Programmet omfattar mål och riktlinjer för berörda verksamheter, uppföljning och kontroll av dem 

samt förfarande för att sörja för allmänhetens insyn. 

Berörda verksamheter 

Programmet ska gälla all verksamhet inom samtliga verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur 

och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur med mera – 

som riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla om hela verksamheter, exempelvis särskilt 

boende för äldre eller delar av en verksamhet, exempelvis måltidsverksamhet eller städning i sko-

lan. 

Programmet omfattar inte fristående skolor, förskolor och enskild pedagogisk omsorg eftersom de är egna 

huvudmän för verksamheten och alltså inte upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning. 

Programmet omfattar uppföljning av såväl privata som kommunala utförare rörande ovan beskrivna verk-

samheter. 

Mål och riktlinjer för verksamheter 

Övergripande mål för verksamheter 

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och riktlinjer för 

verksamhet som bedrivs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer ska i tillämpliga delar även 

omfatta utförare i kommunal regi. 

I enlighet med styrsystemet Kompass Karlshamn fastställer kommunfullmäktige Kommunpro-

grammet som tillsammans med antagen Vision och en Omvärldsanalys ligger till grund för av 

kommunfullmäktige fastställda Inriktningsmål. Inriktningsmålen fastställs en gång per mandat-

period och utifrån dessa fastställer nämnderna sina verksamhetsplaner. 
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Nämndernas ansvar 

Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att med utgångspunkt i detta program ansvara för att 

säkerställa genom avtal att utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver 

verksamhet i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 

gälla för verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer 

för respektive verksamhet. 

Fastställda mål och riktlinjer ska garantera att tillhandahållna tjänster håller tillfredställande och 

lagenlig kvalité och garanterar kommunens invånare en hög servicenivå. 

Strategisk uppföljning och kontroll 

Uppföljningens innebörd 

Av 3 kap 19 § KL framgår att när en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en 

privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Bestämmelsen innebär en 

skyldighet att inte bara tillförsäkra sig en möjlighet att följa upp, utan det krävs att även aktiva åt-

gärder vidtas för att följa upp verksamheten. 

Uppföljningens syfte är huvudsakligen att: 

 säkra leverans enligt avtal, 

 möjliggöra kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser 

 ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete samt 

 ge allmänheten möjlighet till insyn. 

 

Nämnderna ansvar 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta 

regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med privata utförare. Avtalet och upp-

dragsbeskrivningen ska också reglera hur kommunens uppföljning ska återrapporteras till utföraren 

och redovisas till allmänheten. 

I avtalen ska det säkerställas att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 

verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till 

kommunen, till nationella register eller till andra myndigheter. 

Varje nämnd ska - inom ett halvår från kommunfullmäktiges antagande av detta program - med 

programmet som grund utarbeta och anta en uppföljningsplan. Av uppföljningsplanen ska framgå 

när och på vilket sätt avtal och olika verksamheter ska följas upp och utvärderas. Uppföljningspla-

nen ska vara ett levande dokument som vid ändrade förhållanden och behov redigeras. Uppfölj-

ningsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige i november under mandatperiodens första år. 

Uppföljningsplanen ska innehålla: 

 en sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar, 

 vad som ska följas upp, 

 vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, 

avtalsuppföljning, individuppföljning), 
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 vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna, 

 särskilda granskningsområden under året (exempelvis utifrån ett samlat resultat av tidigare 

uppföljningar), 

 tidsplan samt 

 former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet). 

Nämnderna ska i årligt uppföljningsbeslut med utgångspunkt i uppföljningsplanen följa upp och 

kontrollera varje enskild verksamhet som bedrivs av privata aktörer. Avvikelser ska tillsammans 

med redogörelse för åtgärdsplan rapporteras till kommunstyrelsen i november månad varje år. 

Uppföljningsbeslutet ska bland annat innefatta följande: 

 graden av måluppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer, 

 utvärdering av levererad tjänst, 

 efterlevnad av uppdragsbeskrivningar, godkännanden samt förfrågningsunderlag, anbud och 

avtal i övrigt, 

 bedömning om verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser, 

 bedömning om befintlig kontroll är tillräcklig samt 

 om verksamheten bedrivs på ett för medborgarna tillfredställande sätt. 

Insyn och informationsskyldighet 

Insyn 

Av 3 kap 19a § KL framgår att om en kommun sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen 

genom avtalet tillförsäkras sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verk-

samhet som lämnas över. 

Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. Det ska i avtalen skrivas in att utföraren ska lämna 

information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att 

omfatta sådan uppgifter vars utlämnande inte strider mot lag eller annan författning – lämnad 

information ska exempelvis inte utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter. 

Information som begärs in från privata utförare ska ha koppling till upphandlingen och avtalet samt 

den verksamhet som uppdras; det ska inte ställas högre krav än vad som är rimligt. Information kan 

begäras in om exempelvis verksamhet, kvalitet, avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, 

miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning. Det bör noteras att begärda och inlämnade 

handlingar av utföraren är allmänna handlingar, som kan vara offentliga. 

Ovanstående avser även kommunala företag som på nyss nämnda sätt ska ge allmänheten insyn i 

verksamhet som de har överlämnat till privata utförare. 

Inkommen information ska tillhandahållas på kommunens hemsida i diariet och tillgängliggöras för 

allmänheten. 
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Informationsskyldighet 

Kommunens informationsskyldighet framgår av 6 kap 8a § KL som stadgar att när enskilda perso-

ner kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informa-

tionen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. 

Nämnderna ansvarar för att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hem-

sida. Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som 

finns inom kommunen. 

Avtal 

Formkrav 

Karlshamns kommun ska upprätta och teckna skriftliga avtal med samtliga privata aktörer som utför 

kommunala angelägenheter åt Karlshamns kommun. Avtalen ska från kommunens sida underteck-

nas av behörig företrädare som framgår av reglementen och delegationsordningar. 

Avtalens innehåll 

Kraven som detta program berör ska göras gällande i samtliga avtal som tecknas med privata utfö-

rare. Förfrågningsunderlagen och upphandlingarna ska utformas med hänsyn till detta programs 

innehåll. 

Privata utförare och dess underleverantörer ska genom avtal förpliktigas att följa framtagna mål och 

riktlinjer, tillgodose allmänhetens insynsrätt och medverka vid kommunens uppföljning. Vidare ska 

privata utförare säkerställa att deras eventuella underleverantörer har samma åligganden gentemot 

kommunen som de själva har. 

Gamla avtal 

Kraven på insyn, uppföljning med mera som läggs fast i detta program, kan svårligen få genomslag 

på gällande avtalsrelationer, där villkoren redan är reglerade och avtalen löper på flera år. Kommu-

nen ska verka för att parterna i samförstånd vid lämpligt tillfälle under löpande avtalsperiod ska re-

digera befintliga avtal och anpassa dessa efter fastställda krav. 

Återrapportering 

Återrapportering 

Avtalen som tecknas med privata aktörer och som innebär att skötsel av en kommunal angelägenhet 

lämnas över, ska återrapporteras till kommunstyrelsen som informationsärende, årligen i november 

månad. 

Uppföljningsplan ska redovisas till kommunfullmäktige som informationsärende i november 

månad, under mandatperiodens första år. 

Uppföljningsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen som informationsärende i november 

månad varje år. 
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Implementering 

Efterlevnad 

Efterlevnaden säkras löpande genom intern kontroll som varje nämnd ansvarar för samt med kom-

munstyrelsens uppsiktsplikt och revisorernas granskning. 

I upphandlingsprocessen ska berörda delar inarbetas och beaktas. 
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Förord

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och rikt
linjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 
kommunallagen från 1 januari 2015. 

Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning 
och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata ut
förares verksamhet. Kommuner, landsting och regioner behöver ha ett stra
tegiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

I den av SKL prioriterade frågan Kvalitetssäkrad välfärd finns ett upp
drag att ta fram ett kunskapsmaterial som stöd till kommuner, landsting och  
regioners framtagande av egna program för mål, uppföljning och insyn.  
I detta arbete har det funnits en referensgrupp med representanter för kom
muner, landsting och regioner. 

Referensgruppen har i arbetet varit mycket tydlig med att programmen i 
princip bör gälla för all verksamhet, även för den offentligt drivna verksam
heten. Troligtvis kommer också reglerna i kommunallagen om krav på  
program för uppföljning i framtiden att gälla för all verksamhet, oavsett om 
den bedrivs av offentliga eller privata utförare. Frågan utreds förnärvarande 
inom ramen för en ny kommunallag.

Materialet innehåller bakgrund och förutsättningar utifrån kraven i lag
stiftningen, kommentarer och frågeställningar kring vad programmet kan 
innehålla och hur man kan gå tillväga samt en bildserie för presentation. 

Förhoppningen är att materialet ska vara ett stöd och ge inspiration i arbe
tet med att i stor frihet utforma lokala program.

Vi vill särskilt tacka de personer från kommuner, landsting och regioner 
som medverkat i detta arbete. 

Frågor om rapporten besvaras av Lena Svensson och Karin Tengdelius.

Stockholm i januari 2015

Lennart Hansson
Sektionen för demokrati och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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6 Program för uppföljning och insyn. Av verksamhet som utförs av privata utförare

KAPITEL 1
Bakgrund och förutsättningar
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att upp
följningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på 
uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna 
gäller från 1 januari 2015. 1

Lagstiftarens mål är att
 > förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
 > öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
 > stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner, landsting och 
regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats 
över till privata utförare samt att genom avtalet tillförsäkra sig information 
som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas 
över.  Samma krav gäller för kommunalförbund.

Detta grundkrav vilar på förhållandet att kommuner, landsting och 
regioner är ansvariga även för verksamheter som genom avtal överlämnas 
till privata utförare. I ansvaret ligger också att följa upp och kontrollera. 
Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se olika ut beroende 
på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende 
invånarna är av verksamheten desto större är kravet på uppföljning och 
kontroll och att identifiera vilka risker som kan finnas.

För att åstadkomma struktur och styrning på uppföljningen och kontrollen 
har fullmäktige fått i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett program 
med mål och riktlinjer för hela verksamheter som upphandlats och som 

Not 1
Proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet.
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utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. 
Programmet ska också ange hur uppföljningen ska ske och hur allmänhetens 
insyn ska tillgodoses. 

Förändringarna i sammanfattning 

Kommuner, landsting och regioner 
 > ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en 
privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt

 > ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmän
heten att få insyn

 > ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som 
de överlämnar till privata utförare

 > ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare

 > har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja 
mellan olika utförare. 

Se aktuella lagparagrafer i avsnittet Lagtext på sidan 18. 

Fullmäktiges program

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna 
om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast 
grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till 
brukare och allmänhet. 

Kravet på program gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men kan 
i praktiken också innehålla strategier för den egna verksamheten, särskilt om 
den agerar i konkurrens med privata utförare.

Programmet ska gälla all den verksamhet som kommuner, landsting och 
regioner upphandlar, det vill säga inom alla verksamhetsområden – vård och 
omsorg, kultur och fritid, hälso och sjukvård, gator och parker, fastighets
förvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. Programmet bör 
omfatta de kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör med
borgarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (t ex särskilda boenden 
för äldre) som delar av en verksamhet med stor betydelse för medborgaren/
brukaren (t ex måltidsverksamhet och städning i skolan).

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är 
egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet 
utan reglerad genom tillståndsgivning.
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Kapitel 1. Bakgrund och förutsättningar 

Program för uppföljning och insyn. Av verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska i programmet för varje mandatperiod fastställa generella 
mål och riktlinjer för verksamheterer som upphandlas och drivs av privata 
utförare. Fullmäktiges beslut blir vägledande för hur arbetet ska genomföras 
och vad det ska innehålla. Med programmet som grund är avsikten att upp
följningen ska bli mer strukturerad och systematisk.

Det är fullmäktige som fattar beslut om programmet. Beslutet kan inte 
delegeras till styrelse eller nämnd. 

Programmet ska gälla för en mandatperiod, men det är inte specificerat när 
under mandatperioden programmet ska antas. 

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att 
påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, 
generellt inte kan få genomslag på gällande avtalsrelationer, där villkoren 
redan är reglerade. De avtal som löper är också ofta fleråriga. Krav som 
programmet lägger fast kan påverka förfrågningsunderlag och avtal i upp
handlingar som ligger framåt i tiden.

Privata utförare

Privata utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En 
privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt ägande. Det handlar 
om företagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, en
skilda firmor men också om idéburna organisationer och kooperativa för
eningar. Kommunala företag inkluderas inte i detta begrepp. 

Formellt överlämnas verksamheten oftast efter en offentlig upphandling, 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) eller att val
frihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem, (LOV) införs samt att avtal 
tecknas med de privata utförarna.

Ansvar 

Fullmäktige har det övergripande ansvaret och styrelsen och nämnderna ges 
uppdrag att ansvara för att tillhandahålla verksamheterna genom reglemen
ten, delegation eller andra beslut. Ansvaret för verksamheterna är reglerat 
i lagstiftning och av beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner.  
Detta ansvar gäller för verksamheter som drivs i såväl egen regi som verksam
heter som upphandlas enligt LOU, LUF eller LOV.

Nämnderna är ansvariga inför fullmäktige för att verksamheterna drivs 
enligt lagar, föreskrifter och kommunala mål och riktlinjer, att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheterna drivs på ett i övrigt tillfreds
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ställande sätt. För tjänster inom socialtjänstlagen samt hälso och sjukvård
lagen gäller föreskriften om kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). När 
verksamhet upphandlas har styrelsen och nämnderna ansvaret att se till att 
regler, mål och krav omsätts i förfrågningsunderlag och kontrakt och beaktas 
i system och rutiner för uppföljning och kontroll.

Styrelsen har därtill ett särskilt ansvar för att leda och samordna och ha 
uppsikt över nämnder och kommunala företag. 

Allmänhetens insyn

Programmet ska ange hur organisationen ska agera för att se till att allmän
heten får skälig insyn i verksamheterna. Andemeningen är som tidigare att 
det är kommunen, landstinget och regionen som ska tillhandahålla informa
tionen och reglera möjligheten till detta i avtalen. 

Informationen som begärs in från privata utförare ska ha en koppling till 
upphandlingen och den verksamhet som upphandlas och ska inte ställa högre 
krav än vad som är rimligt. 

I utredningen2 som föregick lagförändringen nämns följande områden som 
informationen skulle kunna handla om 

 > verksamhetens kvalitet
 > avvikelser i verksamheten
 > personalen och deras villkor
 > miljö, integrations och jämställdhetsarbete
 > privata utförares ekonomi
 > ägarförhållanden och företrädare.

Informationsskyldighet 

En nyhet i kommunallagen är att när enskilda personer kan välja mellan olika 
utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informatio
nen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Reglerna om infor
mationsskyldigheten gäller från 1 juli 2015. Motsvarande regel finns sedan 
tidigare i lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Denna informationsskyldighet behandlas inte vidare i detta material.

Not 2
SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn.
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Kapitel 1. Bakgrund och förutsättningar 

Kommunala företag 

Kommunen, landstinget eller regionen ska som ägare även se till att de kom
munala företagen ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till 
privata utförare. Det sker genom ägardirektiv till företagen. En möjlighet är 
att i direktiven lägga fast att det program som fullmäktige antar i tillämpliga 
delar även ska gälla för de kommunala företagen, främst vad avser allmän
hetens insyn.
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KAPITEL 2
Innehåll i programmet

Programmet

Hur programmet ska vara utformat och med vilken detaljeringsgrad är inte 
fastlagt i lag eller förarbeten. Det öppnar för lokala anpassningar.

Programmet kan vara sammanhållet och övergripande eller uppdelat på 
olika verksamhetsområden. Det kan vara fristående eller integrerat i andra 
befintliga styrdokument.

Programmets innehåll blir starkt påverkat av vilka styrprocesser, styr
dokument och beslut som finns i kommunen, landstinget eller regionen och 
som programmet kopplar till.

Det viktiga är inte formen på programmet. Det är innehållet som ska lägga 
grunden för en strukturerad och systematisk uppföljning och kontroll i prak
tiken samt allmänhetens insyn.

Mål och riktlinjer

Krav på uppföljning och kontroll förutsätter att det finns något att följa upp 
mot. Fullmäktige måste då ha formulerat övergripande mål till exempel ur 
kvalitets och effektivitetssynpunkt. Dessa mål kan sedan brytas ner på 
nämndnivå, per verksamhetsområde och enskild upphandling. Ett sådant 
målarbete finns oftast redan på övergripande nivå och på nämndnivå.

Här avses målen för vad verksamheten ska leda till och vilka resultat som 
den ska ge. Programarbetet innebär därför rimligen inte att nya målformule
ringar för verksamheterna ska tas fram. Istället kan en koppling/integrering 
ske med befintliga styrdokument, styrprocesser och beslut. Referensgruppen 
har varit mycket tydlig med att mål och riktlinjer för verksamheten ska kunna 
hämtas från befintliga mål och budgetdokument. 
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Kapitel 2. Innehåll i programmet 

Program för uppföljning och insyn. Av verksamhet som utförs av privata utförare

Utöver mål för verksamheterna kan programmet innehålla särskilda krav 
eller riktlinjer som avser själva förhållandet att kommunen arbetar med 
privata utförare, vad som ska gälla när privata utförare är involverade och 
verksamheter konkurrensutsätts. Det kan till exempel handla om särskilda 
krav på och uppföljning av själva utföraren, det vill säga företaget. Sådana 
särskilda mål och riktlinjer kan behöva arbetas fram övergripande om de inte 
redan finns till exempel i ett konkurrensutsättningsprogram, i en policy för 
alter nativa driftformer eller upphandlingspolicy och kan hämtas därifrån. 

Ansvar 

Fullmäktige kan i programmet på en generell nivå lägga fast en struktur 
över hur styrningen, uppföljningen och kontrollen samt allmänhetens möj
lighet till insyn ska organiseras och hanteras. Ansvarsfördelningen bygger 
rimligen på den grundläggande strukturen som kommunallagen lägger fast, 
med styrelsen och nämnderna som operativt ansvariga för att organisera,  
genomföra och kontrollera.

Fullmäktige kan också definiera särskilda uppdrag till någon styrelse eller 
nämnd beroende på hur den lokala organisationen ser ut.

För tydlighetens skull kan programmet också lägga fast att kraven gäller 
lika för kommunens, landstingets eller regionens företag vad gäller allmän
hetens insyn (eller vidare) och att detta ska regleras via ägardirektiv.

Fullmäktige kan också i programmet ange krav på återkoppling från sty
relse, nämnder och företag till fullmäktige. 

Uppföljning

Programmet kan på övergripande nivå definiera kraven på strukturerad 
uppföljning och kontroll. Det kan handla om allmänna och särskilda krav på  
inriktning och omfattning, vem som gör vad samt tidsaspekter. Kraven kan 
vara olika för skilda verksamheter och över tid.

En strukturerad uppföljning och kontroll kan innebära att den finns en tydlig 
kedja för styrning, uppföljning och återkoppling med ansvar och befogenheter.

Många gånger finns det riktlinjer i befintliga styrdokument, styrprocesser, 
gällande avtal och beslut, för hur uppföljningen ska handhas.

Fullmäktige kan också uttala sig om uppföljningens olika syften, som 
 > uppföljning för att säkra leverans enligt avtalet
 > kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser
 > underlag för utvecklingsarbete
 > möjliggöra allmänhetens insyn.
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Allmänhetens insyn

Programmet ska ange hur organisationen ska se till att allmänheten får skälig 
insyn i verksamheterna. Det är kommunen, landstinget och regionen som ska 
tillhandahålla informationen och därför reglera krav i avtalen vilken infor
mation som ska ställas till förfogande och hur uppföljningen ska gå till. 

Fullmäktige kan också uttrycka sitt ställningstagande till vad som ska till
handahållas till medborgarna, dvs. vilken typ av information som ska vara 
möjlig att tillhandahålla. Vägledning kan vara de områden som nämndes i 
utredningen.

Programmet kan ge närmare riktlinjer för hur informationen praktiskt 
ska redovisas för allmänheten. Det kan handla om krav på att rapporter över 
uppföljning och granskning läggs ut på hemsidan eller att system erbjuds där 
de olika utförarna kan jämföras ur olika aspekter. Det kan också handla om 
aspekter på omfattning, form, tydlighet och tillgänglighet.
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KAPITEL 3
Att arbeta fram ett program 

Form

Det finns som nämnts inga bestämda formkrav på programmen. Den lokala 
friheten att utforma programmen är därmed stor. 

Givet att kraven på innehåll beaktas, med mål och riktlinjer när privata ut
förare anlitas och för hur uppföljningen och allmänhetens insyn ska arrang
eras, kan programmen se olika ut. Detta påverkar också arbetsprocessen för 
att ta fram programmen. 

Process

En given utgångspunkt i arbetet med programmen är att identifiera vad som 
redan finns i den befintliga styrningen och organisationen. Vad uttrycker full
mäktiges mål och riktlinjer, budget och styrdokument med bäring på dessa 
frågor? Programarbetet handlar mycket om att koppla ihop dessa mål och 
riktlinjer med programmets övriga innehåll.

En annan väsentlig utgångspunkt är att ta reda på vilka verksamheter inom 
kommunen, landstinget eller regionen som utförs av privata utförare med 
stöd av avtal. Det är viktigt för att få en bild av vilka olika aspekter som kan 
behöva vägas in och vilka som behöver vara delaktiga i programarbetet. 

En tredje utgångspunkt är hur man vill se på programmet lokalt i kommu
nen, landstinget eller regionen. Vilket är syftet med programmet, vad ska det 
uppnå och så vidare? Detta har betydelse för hur arbetet ska drivas.

Varje kommun, landsting och region väljer sitt sätt att arbeta utifrån sin  
situation, tradition och organisation, hur det ska integreras i övrigt planerings  
och programarbete, hur det ska implementeras, följas upp etcetera.
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Omfattningen på arbetet beror på vad som redan finns av mål och riktlin
jer, system och rutiner för uppföljning med mera. Det avgör också hur lång 
tid det tar att nå fram till att programmet fastställs. De delar i programmet 
som handlar om riktlinjer för uppföljning och kontroll samt för allmänhetens 
insyn är sannolikt kärnan i det som kan behöva arbetas fram.

Referensgruppen har i sina diskussioner liknat programmet vid ett para
ply, under vilket man synliggör och bekräftar sådant som redan finns och se
dan kompletterar med det som saknas.

Olika angreppsätt i arbetet med att ta fram programmet

Programmet kan tas fram genom ett övergripande projekt av ledningen i 
kommunen, landstinget eller regionen. Värdet med det är att olika aspekter 
vägs samman under gång. I ett sådant arbete är en dialog med de olika nämn
derna av betydelse för att ta tillvara deras kunskap och synpunkter och att 
starta förankringsprocessen.

Ett annat eller kompletterande arbetssätt kan vara att ge alla nämnder i 
uppdrag att utifrån sin verksamhet och sina förutsättningar föreslå riktlinjer 
för uppföljning, kontroll och insyn som de menar är lämpliga för sin verksam
het. Arbetet samlas sedan upp i ett gemensamt arbete under styrelsen.

Programmet kan också tas fram av en fullmäktigeberedning. Det innebär 
att övergripande politiska aspekter kommer med från start. Beredningens 
arbete stöttas med personresurser som inhämtar information, skriver förslag 
och så vidare. Ett förslag från en fullmäktigeberedning kan sedan gå ut till 
olika nämnder och diskuteras och förankras innan det blir föremål för beslut 
i fullmäktige.

Referensgruppen har också diskuterat om och hur arbetet med program
met kan kopplas till den årliga budgetprocessen eller flerårsplaneringen. 
Eftersom det ska vara flerårigt och dessutom ge struktur och principer för 
uppföljning, kontroll och insyn kan det vara en fördel att skilja ut det från 
budgetprocessen. Samtidigt finns stora fördelar med att göra årliga juste
ringar just i samband med budgetprocessen eftersom denna är så central i 
styrningen. Ett program som uppfattas hänga vid sidan av den ordinarie pla
neringsprocessen får svårigheter att få genomslag.

Oavsett var och hur programarbetet leds behöver bred kompetens till
föras om olika verksamhetsområden, upphandling samt uppföljnings och 
kontrollrutiner. Kunskap om juridik kan också behövas, kring till exempel 
bedömning av vad som är möjligt och lämpligt när det gäller medborgarnas 
insyn.
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Kapitel 3. Att arbeta fram ett program  

Program för uppföljning och insyn. Av verksamhet som utförs av privata utförare

Implementering och uppföljning

Programmet ska tas fram för varje mandatperiod men det är inte specificerat 
när under mandatperioden det måste antas. 

Programmet ska ha en koppling till den politik som gäller under mandat
perioden. En eventuell ny tillträdande majoritet efter ett allmänt val måste 
ha möjlighet att sätta sin prägel på programmet och kan därför behöva tid att 
arbeta fram det. I praktiken kan det innebära att programmet inte kan antas i 
starten av mandatperioden. 

Fullmäktige kan i programmet lägga fast vilken återkoppling man önskar 
till fullmäktige under mandatperioden, hur ofta och med vad.

Inför en ny mandatperiod behöver programmet och dess innehåll följas 
upp.

Efterlevnaden av programmet säkras löpande med den interna kontrollen 
som varje nämnd ansvarar för och med styrelsens uppsikt liksom genom 
revisorernas granskning.

Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis kan olika delar och aspekter behöva undersökas och 
formuleras under tiden som programmet tas fram. 

Inventering 
Initialt behöver olika inventeringar av nuläget göras, av:

 > befintliga mål för verksamheterna
 > befintliga styr och ledningsdokument för verksamheter som drivs av  
privata utförare (till exempel konkurrensprogram/policys, upphandlings
regler med mera)

 > verksamheter som omfattas.

Syfte och krav 
Tankar och syfte kring programmet behöver ventileras. De övergripande 
frågorna kan sammanfattas i:

 > vårt syfte med programmet, vad vill vi att det ska vara
 > krav som ska gälla specifikt för de privata utförarna utifrån att verksamhet 
och utförare regleras genom ett avtal

 > krav på uppföljning – vår egen och utförarens
 > krav på insyn för att garantera allmänhetens insyn.
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Struktur och systematik
För att uppnå struktur och systematik behöver ansvarsfördelningen hanteras 
och krav preciseras:

 > övergripande ansvarsstruktur för uppföljning och kontroll
 > krav på styrelse och nämnder, eventuella särskilda uppdrag
 > krav som ska ställas i upphandlingsprocessen
 > krav på riskanalys, system och rutiner
 > krav på kompetens och resurser
 > krav på hur uppföljningen ska redovisas och återkopplas.

Ha i åtanke att syftet med programmet är att lyfta frågorna till en politisk 
strategisk nivå, förbättra uppföljningen och kontrollen samt att öka allmän
hetens insyn!
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KAPITEL 4
Lagtext 

Kommunallagens nya regler

3 kapitlet
17 § Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av 
en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige

6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 
lämnas över till privata utförare. 

18 c § Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 16 §. Med en 
privat utförare avses inte ett hel eller delägt kommunalt bolag och inte heller 
en sådan stiftelse eller förening som avses i 18 b §.

19 § När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över 
till en privat utförare ska kommunen respektive landstinget kontrollera och 
följa upp verksamheten.

19 a § Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare, 
ska kommunen respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig infor
mation som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som 
lämnas över. 

19 b § Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utfö
rare.
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I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt 
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. 

6 kapitlet
8 a § När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska 
nämnden lämna information om samtliga utförare om inte annat är särskilt 
föreskrivet.

Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 
lättillgänglig. (Gäller från 1 juli 2015).
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till Lokala Ordningsföreskrifter och Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel att gälla från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft 
 
att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter daterade 2016-04-20 och lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel daterade 2016-02-17, har sänts ut på remiss till 
berörda myndigheter, församlingar, nämnder, råd och företrädare för fastighetsägare och 
handel. Remissvaren har sammanställts i en redogörelse med kommentarer. Ett nytt 
förslag till reviderade ordningsföreskrifter har därefter sammanställts och är daterat 2016-
09-09. 
 
När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna 
och ordningsföreskrifterna för torghandel ska de kungöras på kommunens anslagstavla 
enligt kommunallagens regler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslaget till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel utgår från av kommunfullmäktige 
antagna lokala ordningsföreskrifter, synpunkter och förslag från invånare och 
förtroendevalda, den allmänna rättsuppfattningen och ordningslagens 
rättstillämpning.  

 
Genom fysisk planering underlättar vi för medborgarna att finna mötesplatser 
i det offentliga rummet exempelvis genom att bygga om gator till 
gångfartsgator och anordna sittplatser. Detta är exempel på hur användningen 
av stadens offentliga platser förändras över tiden.  

 
Våldshändelser på skolor/förskolor och vandaliseringar av kyrkogårdar är 
några av de negativa händelser som andra kommuner tvingats uppleva och 
som också får läggas till grund för översynen. Vi möter gatumusikanter, tiggare 
och uteliggare i Karlshamn liksom i alla andra kommuner och detta väcker en 
rad frågeställningar. 

  
I ordningslagen finns föreskrifter om den allmänna ordningen. I lagens 3 kap 
finns regler om ordningen på offentlig plats. Med offentlig plats i 
ordningslagen avses: 

 allmänna vägar 
 gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas  

 som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
Vissa hamnområden och områden inomhus, som är upplåtna för allmän trafik 
kan även vara offentlig plats, men några sådana platser bedöms inte finnas i 
Karlshamn kommun. 
 
En kommun får enligt 3 kap 8 § i ordningslagen meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. Sådana föreskrifter får dock, enligt 3 kap 12 § 
ordningslagen, inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I lagmotiven betonade 
departementschefen vikten av att kommunerna endast meddelar sådana 
lokala föreskrifter som verkligen behövs (proposition 1992/93:210 s 142). 
Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens 
rättsmedvetande leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det 
är således angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som 
behövs liksom deras geografiska tillämpningsområde inom kommunen. 
Sålunda bör förbud eller påbud begränsas till att gälla endast för sådana 
områden där ett verkligt behov föreligger. (RÅ 1997 ref 41 angående generellt 
alkoholförbud på offentlig plats i Göteborg) 
     
Ordningslagens regler om alkoholförtäring får endast ha till syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna har 
däremot inte till syfte att till exempel förhindra alkoholens sociala eller 
hälsomässiga skadeverkningar. Det arbetet utgår från annan lagstiftning. 
 
Om reglernas räckvidd avser alltför vidsträckta områden blir de inte 
trovärdiga då områdena uppvisar stora skillnader i avseende på bebyggelse 
och trafikförhållanden (RÅ 1980 2:55 om att hålla hund kopplad och samla 
upp orenhet efter hund). Rikspolisstyrelsen anförde, i rättsfallet om generellt 
alkoholförbud från Göteborg, att ett förbud som gäller ett mycket stort område 
blir i praktiken omöjliga för polisen att övervaka på ett meningsfullt sätt. 
Polismän ställs dessutom inför problem när de behöver ingripa mot 
företeelser som av allmänheten inte upplevs som stötande eller störande, 
exempelvis en familj eller ett sällskap som vid picknick i ett grönområde i 
kommunen under lugna förhållanden dricker vin. Begränsas förbudet till att 
avse sådana angivna platser där det är påkallat av ordningsskäl, är det 
områden som polisen normalt har under uppsikt och då förbättras polisens 
möjligheter att ingripa mot eventuella överträdelser. 
 
Mot denna bakgrund har de lokala ordningsföreskrifterna för Karlshamns 
kommun begränsats till de områden som bedöms som befogande ur ordnings- 
och trafiksynpunkt. 
 
Inga områden inomhus bedöms som offentlig plats på grund av att de är öppna 
för allmän trafik.  
 
Skolor, servicehus, is- och idrottshallar, badhus, rådhus och bibliotek med flera 
anläggningar jämställs inte i förslaget med offentlig plats, även om det är 
anläggningar dit allmänheten har tillträde. Verksamhetsansvariga ställer 
istället upp ordningsregler för anläggningarna. Ordningsregler är viktiga för 
att alla ska behandlas lika och de verksamhetsansvariga ska kunna vara 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
konsekventa. Stör någon ordningen inne i en anläggning trots tillsägelse kan 
polisen agera. I domen 2011-B 932 från Göta hovrätt dömdes fyra pojkar för 
olaga intrång efter att vid flera tillfällen fått tillsägelser att lämna ett 
skolområde och därmed hade det stått klart för dem att de inte fick vistas på 
skolans område.  
   
Förslaget innebär bland annat att det inte blir tillåtet att skjuta fyrverkerier på 
Stortorget i Karlshamn. För användning av fyrverkerier i övriga delar av 
kommunen krävs polistillstånd. På nyårsafton från kl 20.00 fram till kl 02.00 
påföljande dag gäller dock att det endast krävs polistillstånd om platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  
 
Adressnummerskyltarna föreslår bli återinförda.  
   
Texterna har förkortats och förenklats för att underlätta översikt och 
förståelse. 
 
Samtliga ordningsregler som gäller allmän försäljningsplats, torghandel och 
ambulerande försäljning finns i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
Bilagor 
 
1 Lokala ordningsföreskrifter - remisredogörelse med kommentarer 
2 Lokala ordningsföreskrifter - förslag 2016-09-09 
3 Lokala ordningsföreskrifter karta september 2016 
4 Kartbilagor nuvarande alkoholförbudsområden 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Kommunens anslagstavla 
Författningssamlingen 
Samtliga remissinstanser 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till Lokala Ordningsföreskrifter och Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel att gälla från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft 
 
att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter daterade 2016-04-20 och lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel daterade 2016-02-17, har sänts ut på remiss till 
berörda myndigheter, församlingar, nämnder, råd och företrädare för fastighetsägare och 
handel. Remissvaren har sammanställts i en redogörelse med kommentarer. Ett nytt 
förslag till reviderade ordningsföreskrifter har därefter sammanställts och är daterat 2016-
09-09. 
 
När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna 
och ordningsföreskrifterna för torghandel ska de kungöras på kommunens anslagstavla 
enligt kommunallagens regler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslaget till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel utgår från av kommunfullmäktige 
antagna lokala ordningsföreskrifter, synpunkter och förslag från invånare och 
förtroendevalda, den allmänna rättsuppfattningen och ordningslagens 
rättstillämpning.  

 
Genom fysisk planering underlättar vi för medborgarna att finna mötesplatser 
i det offentliga rummet exempelvis genom att bygga om gator till 
gångfartsgator och anordna sittplatser. Detta är exempel på hur användningen 
av stadens offentliga platser förändras över tiden.  

 
Våldshändelser på skolor/förskolor och vandaliseringar av kyrkogårdar är 
några av de negativa händelser som andra kommuner tvingats uppleva och 
som också får läggas till grund för översynen. Vi möter gatumusikanter, tiggare 
och uteliggare i Karlshamn liksom i alla andra kommuner och detta väcker en 
rad frågeställningar. 

  
I ordningslagen finns föreskrifter om den allmänna ordningen. I lagens 3 kap 
finns regler om ordningen på offentlig plats. Med offentlig plats i 
ordningslagen avses: 

 allmänna vägar 
 gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas  

 som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 
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Vissa hamnområden och områden inomhus, som är upplåtna för allmän trafik 
kan även vara offentlig plats, men några sådana platser bedöms inte finnas i 
Karlshamn kommun. 
 
En kommun får enligt 3 kap 8 § i ordningslagen meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. Sådana föreskrifter får dock, enligt 3 kap 12 § 
ordningslagen, inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I lagmotiven betonade 
departementschefen vikten av att kommunerna endast meddelar sådana 
lokala föreskrifter som verkligen behövs (proposition 1992/93:210 s 142). 
Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens 
rättsmedvetande leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det 
är således angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som 
behövs liksom deras geografiska tillämpningsområde inom kommunen. 
Sålunda bör förbud eller påbud begränsas till att gälla endast för sådana 
områden där ett verkligt behov föreligger. (RÅ 1997 ref 41 angående generellt 
alkoholförbud på offentlig plats i Göteborg) 
     
Ordningslagens regler om alkoholförtäring får endast ha till syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna har 
däremot inte till syfte att till exempel förhindra alkoholens sociala eller 
hälsomässiga skadeverkningar. Det arbetet utgår från annan lagstiftning. 
 
Om reglernas räckvidd avser alltför vidsträckta områden blir de inte 
trovärdiga då områdena uppvisar stora skillnader i avseende på bebyggelse 
och trafikförhållanden (RÅ 1980 2:55 om att hålla hund kopplad och samla 
upp orenhet efter hund). Rikspolisstyrelsen anförde, i rättsfallet om generellt 
alkoholförbud från Göteborg, att ett förbud som gäller ett mycket stort område 
blir i praktiken omöjliga för polisen att övervaka på ett meningsfullt sätt. 
Polismän ställs dessutom inför problem när de behöver ingripa mot 
företeelser som av allmänheten inte upplevs som stötande eller störande, 
exempelvis en familj eller ett sällskap som vid picknick i ett grönområde i 
kommunen under lugna förhållanden dricker vin. Begränsas förbudet till att 
avse sådana angivna platser där det är påkallat av ordningsskäl, är det 
områden som polisen normalt har under uppsikt och då förbättras polisens 
möjligheter att ingripa mot eventuella överträdelser. 
 
Mot denna bakgrund har de lokala ordningsföreskrifterna för Karlshamns 
kommun begränsats till de områden som bedöms som befogande ur ordnings- 
och trafiksynpunkt. 
 
Inga områden inomhus bedöms som offentlig plats på grund av att de är öppna 
för allmän trafik.  
 
Skolor, servicehus, is- och idrottshallar, badhus, rådhus och bibliotek med flera 
anläggningar jämställs inte i förslaget med offentlig plats, även om det är 
anläggningar dit allmänheten har tillträde. Verksamhetsansvariga ställer 
istället upp ordningsregler för anläggningarna. Ordningsregler är viktiga för 
att alla ska behandlas lika och de verksamhetsansvariga ska kunna vara 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
konsekventa. Stör någon ordningen inne i en anläggning trots tillsägelse kan 
polisen agera. I domen 2011-B 932 från Göta hovrätt dömdes fyra pojkar för 
olaga intrång efter att vid flera tillfällen fått tillsägelser att lämna ett 
skolområde och därmed hade det stått klart för dem att de inte fick vistas på 
skolans område.  
   
Förslaget innebär bland annat att det inte blir tillåtet att skjuta fyrverkerier på 
Stortorget i Karlshamn. För användning av fyrverkerier i övriga delar av 
kommunen krävs polistillstånd. På nyårsafton från kl 20.00 fram till kl 02.00 
påföljande dag gäller dock att det endast krävs polistillstånd om platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  
 
Adressnummerskyltarna föreslår bli återinförda.  
   
Texterna har förkortats och förenklats för att underlätta översikt och 
förståelse. 
 
Samtliga ordningsregler som gäller allmän försäljningsplats, torghandel och 
ambulerande försäljning finns i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
Bilagor 
 
1 Lokala ordningsföreskrifter - remisredogörelse med kommentarer 
2 Lokala ordningsföreskrifter - förslag 2016-09-09 
3 Lokala ordningsföreskrifter karta september 2016 
4 Kartbilagor nuvarande alkoholförbudsområden 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Kommunens anslagstavla 
Författningssamlingen 
Samtliga remissinstanser 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2016-11-15 Dnr: 2016/1821 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-06 269 
Kommunstyrelsen 2017-01-31 21 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 5 

 
 

Lokala ordningsföreskrifter - revideringar 
 

Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsens att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till Lokala Ordningsföreskrifter och Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel att gälla från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft 
 
att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter daterade 2016-04-20 och lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel daterade 2016-02-17, har sänts ut på remiss till 
berörda myndigheter, församlingar, nämnder, råd och företrädare för fastighetsägare och 
handel. Remissvaren har sammanställts i en redogörelse med kommentarer. Ett nytt 
förslag till reviderade ordningsföreskrifter har därefter sammanställts och är daterat 2016-
09-09. 
 
När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna 
och ordningsföreskrifterna för torghandel ska de kungöras på kommunens anslagstavla 
enligt kommunallagens regler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslaget till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel utgår från av kommunfullmäktige 
antagna lokala ordningsföreskrifter, synpunkter och förslag från invånare och 
förtroendevalda, den allmänna rättsuppfattningen och ordningslagens 
rättstillämpning.  

 
Genom fysisk planering underlättar vi för medborgarna att finna mötesplatser 
i det offentliga rummet exempelvis genom att bygga om gator till 
gångfartsgator och anordna sittplatser. Detta är exempel på hur användningen 
av stadens offentliga platser förändras över tiden.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2016-11-15 Dnr: 2016/1821 

 
 
Våldshändelser på skolor/förskolor och vandaliseringar av kyrkogårdar är 
några av de negativa händelser som andra kommuner tvingats uppleva och 
som också får läggas till grund för översynen. Vi möter gatumusikanter, tiggare 
och uteliggare i Karlshamn liksom i alla andra kommuner och detta väcker en 
rad frågeställningar. 

  
I ordningslagen finns föreskrifter om den allmänna ordningen. I lagens 3 kap 
finns regler om ordningen på offentlig plats. Med offentlig plats i 
ordningslagen avses: 

 allmänna vägar 
 gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas  

 som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 
 
Vissa hamnområden och områden inomhus, som är upplåtna för allmän trafik 
kan även vara offentlig plats, men några sådana platser bedöms inte finnas i 
Karlshamn kommun. 
 
En kommun får enligt 3 kap 8 § i ordningslagen meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. Sådana föreskrifter får dock, enligt 3 kap 12 § 
ordningslagen, inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I lagmotiven betonade 
departementschefen vikten av att kommunerna endast meddelar sådana 
lokala föreskrifter som verkligen behövs (proposition 1992/93:210 s 142). 
Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens 
rättsmedvetande leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs. Det 
är således angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som 
behövs liksom deras geografiska tillämpningsområde inom kommunen. 
Sålunda bör förbud eller påbud begränsas till att gälla endast för sådana 
områden där ett verkligt behov föreligger. (RÅ 1997 ref 41 angående generellt 
alkoholförbud på offentlig plats i Göteborg) 
     
Ordningslagens regler om alkoholförtäring får endast ha till syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna har 
däremot inte till syfte att till exempel förhindra alkoholens sociala eller 
hälsomässiga skadeverkningar. Det arbetet utgår från annan lagstiftning. 
 
Om reglernas räckvidd avser alltför vidsträckta områden blir de inte 
trovärdiga då områdena uppvisar stora skillnader i avseende på bebyggelse 
och trafikförhållanden (RÅ 1980 2:55 om att hålla hund kopplad och samla 
upp orenhet efter hund). Rikspolisstyrelsen anförde, i rättsfallet om generellt 
alkoholförbud från Göteborg, att ett förbud som gäller ett mycket stort område 
blir i praktiken omöjliga för polisen att övervaka på ett meningsfullt sätt. 
Polismän ställs dessutom inför problem när de behöver ingripa mot 
företeelser som av allmänheten inte upplevs som stötande eller störande, 
exempelvis en familj eller ett sällskap som vid picknick i ett grönområde i 
kommunen under lugna förhållanden dricker vin. Begränsas förbudet till att 
avse sådana angivna platser där det är påkallat av ordningsskäl, är det 
områden som polisen normalt har under uppsikt och då förbättras polisens 
möjligheter att ingripa mot eventuella överträdelser. 
 

-�74�-



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2016-11-15 Dnr: 2016/1821 

 
 
Mot denna bakgrund har de lokala ordningsföreskrifterna för Karlshamns 
kommun begränsats till de områden som bedöms som befogande ur ordnings- 
och trafiksynpunkt. 
 
Inga områden inomhus bedöms som offentlig plats på grund av att de är öppna 
för allmän trafik.  
 
Skolor, servicehus, is- och idrottshallar, badhus, rådhus och bibliotek med flera 
anläggningar jämställs inte i förslaget med offentlig plats, även om det är 
anläggningar dit allmänheten har tillträde. Verksamhetsansvariga ställer 
istället upp ordningsregler för anläggningarna. Ordningsregler är viktiga för 
att alla ska behandlas lika och de verksamhetsansvariga ska kunna vara 
konsekventa. Stör någon ordningen inne i en anläggning trots tillsägelse kan 
polisen agera. I domen 2011-B 932 från Göta hovrätt dömdes fyra pojkar för 
olaga intrång efter att vid flera tillfällen fått tillsägelser att lämna ett 
skolområde och därmed hade det stått klart för dem att de inte fick vistas på 
skolans område.  
   
Förslaget innebär bland annat att det inte blir tillåtet att skjuta fyrverkerier på 
Stortorget i Karlshamn. För användning av fyrverkerier i övriga delar av 
kommunen krävs polistillstånd. På nyårsafton från kl 20.00 fram till kl 02.00 
påföljande dag gäller dock att det endast krävs polistillstånd om platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  
 
Adressnummerskyltarna föreslår bli återinförda.  
   
Texterna har förkortats och förenklats för att underlätta översikt och 
förståelse. 
 
Samtliga ordningsregler som gäller allmän försäljningsplats, torghandel och 
ambulerande försäljning finns i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
Bilagor 
 
1 Lokala ordningsföreskrifter - remisredogörelse med kommentarer 
2 Lokala ordningsföreskrifter - förslag 2016-09-09 
3 Lokala ordningsföreskrifter karta september 2016 
4 Kartbilagor nuvarande alkoholförbudsområden 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Kommunens anslagstavla 
Författningssamlingen 
Samtliga remissinstanser 
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Lokala ordningsföreskrifter – redogörelse för remissvar med kommentarer 

 

Stadsarkitekten 

 

 Det är positivt att kommunledningen ser över ordningsföreskrifterna i syfte att reglera 

hur man disponerar över offentliga rum och därmed säkrar både fysisk och mental 

tillgänglighet i stadens fina rum. 

 

 Det är positivt att det blir förbjudet att disponera livsmedel i anslutning till fasader, då 

det varken är lämpligt ut tillgänglighetsperspektiv eller ur gestaltningssynpunkt. En 

utbredd disponering av livsmedelsvaror utanför själva butiken påverkar även 

entréförhållandena för intilliggande affärsverksamheter negativt, då de upplevs vara 

svårtillgängliga. 

 

Kommentar: Se 9 §, 3 st. Föranleder ingen åtgärd. 

 

Svenska kyrkan, Karlshamn-Trensum  

 

 Behöver vi polistillstånd för alla arbeten på kyrkogården som kräver maskiner? 

 

Kommentar: Se § 6 Störande buller. Bara om ni ska påla för ny byggnad eller krossa sten och 

liknande arbeten. Föranleder ingen åtgärd. 

 

 Behöver vi polistillstånd för att marknadsföra vårt fredagscafé på trottoarpratare vid 

ingången till kyrkogården. 

 

Kommentar: Se § 8. Ja, det behövs polistillstånd och det gäller alla verksamhetsutövare som 

använder vippskyltar för reklam. För närvarande har ingen tillstånd, en enklare inspektion 

har skett.  

Åtgärd: Alla verksamhetsutövare som använder vippskyltar ska uppmanas att söka tillstånd. 

 

 Behöver vi polistillstånd för att marknadsföra ”drop-in-konsert” i adventstider genom 

högtalare utmed Drottninggatan? Vad gäller för friluftsgudstjänster där högtalare och 

förstärkare används? 

 

Kommentar: Se § 10. Ja, det krävs polistillstånd utmed Drottninggatan och om ni har 

friluftsgudstjänster som riktar sig till personer som befinner sig på offentlig plats. 

  

 Vad betyder det att det är alkoholförtäringsförbud på kyrkogårdar? 

 

Kommentar: Se § 11. Det är förbjudet att förtära alkohol på kyrkogården. Sitter någon och 

dricker alkohol på kyrkogården kan polisen avvisa personen direkt. Personen behöver inte 

uppträda störande på något sätt för att bli avvisad. Det räcker med att dricka alkohol. 

 

 Det behöver förtydligas att rastning av hundar inte är tillåten på kyrkogården. 

 

Kommentar: Se § 15. Förslaget innebär kopplingstvång på kyrkogårdar och 

begravningsplatser. 

Åtgärd: Ett förbud att rasta hund måste innebära att kyrkogårdar och begravningsplatser 

flyttas ner under rubriken ”Hundar får inte vistas på:”. 
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Polisen 

 

 Området för alkoholförtäringsförbudet bör utökas norrut till Stadsportsgatan inklusive 

grönytan mot Garvaregatan och grönytan öster om Norreports förskola ut mot Erik 

Dahlbergsvägen. Det är bra att ha Mieån som gräns. 

  

Kommentar: Se § 11.  

Åtgärd: Området för alkoholförtäringsförbud justeras enligt Polisens önskemål. 

 

 Kommunen kan inte avreglera användandet av pyrotekniska varor och det finns inte 

utrymme i lagstiftning för kommunen att reglera lättnader i tillståndsgivningen 

avseende detta. 

 

Kommentar: Se § 17. 

Åtgärd: Nytt förslag: 

17 § 

Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får inte användas på Stortorget i Karlshamn.  

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i övriga delar av Karlshamns 

kommun krävs tillstånd av Polismyndighet. På nyårsafton från kl 20.00 fram till kl 02.00 

påföljande dag gäller dock de generella reglerna i 3 kap 7 § ordningslagen, som säger att 

Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, 

platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

 

 Torghandelsstadgans 7 § med förbud mot försäljning av vissa varor bör kompletteras 

med att förbjuda försäljning av varor med drogliberala budskap eller symboler. 

 

Kommentar: Torghandelsstadgan är inte föremål för översyn just nu, men ett uppdrag har 

lämnats varför förslaget lämnas över till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Torghandelsstadgan har bara lagts med för markerade justeringar med anledning av den 

aktuella översynen av de lokal ordningsföreskrifterna.  

 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

 

 Området för badförbud bör markeras på en karta som biläggs ordningsföreskrifterna. 

 

Kommentar: Se § 13. 

Åtgärd: Badförbudet markeras på karta. 

 

 Fyrverkerier och pyrotekniska varor får endast användas från kl 22.00 på nyårsafton 

till kl 01.00 påföljande dag. 

 

Kommentar: Se § 17. 

Åtgärd: Se förslag till åtgärd vid yttrande från Polisen. Tiden begränsas i enlighet med 

förslaget. 

 

 Torghandelsstadgans 10 § om renhållning bör kompletteras med bestämmelsen att 

försäljare som serverar mat ska ha avfallsbehållare utställda till sina gäster i anslutning 

till sin försäljning under hela försäljningstiden.  
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Kommentar: Torghandelsstadgan är inte föremål för översyn just nu, men ett uppdrag har 

lämnats varför förslaget lämnas över till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Torghandelsstadgan har bara lagts med för markerade justeringar med anledning av den 

aktuella översynen av de lokal ordningsföreskrifterna.  

 

Räddningstjänsten Blekinge Väst 

 

Har inget att erinra. 

 

Kulturnämnden, Gymnasienämnden och Nämnden för barn, ungdom och skola 

 

 Tydliggör att förskole- och skolgårdar inte är en offentlig plats. 

 

Kommentar: Ordningslagen är tillämplig på offentlig plats och lagen ger kommunen 

möjlighet att lägga till anläggningar för lek, idrott, bad samt begravningsplatser, som inte är 

detaljplanelagda som allmänplatsmark och låta dem jämställas med offentlig plats. Att 

dessutom räkna upp alla de anläggningar som inte är detaljplanelagda som allmänplatsmark 

och tala om att kommunen valt att inte jämställa dem med offentlig plats skulle göra 

föreskrifterna så detaljerade att varje lokalförändring kräver ny remiss, nytt fullmäktigebeslut 

och ny kungörelse. 

 

Fritidsnämnden 

 

 Bestämmelserna om Ridning, löpning och cykling bör justeras. 

 

Kommentar: Se § 20. 

Åtgärd: Justera paragrafen enligt önskemål. Rubriken kan ändras till Ridning och cykling 

20 § 

Ridning får inte ske i kommunala motionsspår. 

Ridning får inte ske på gång- och cykelvägar, med undantag av sträckan Janneberg – 

Svängsta. 

Cykling på motionsspår som är anlagda av kommunen är förbjuden. Undantag ska framgå av 

skyltning. 

 

Tekniska nämnden 

 

Har inget att erinra. 

 

Omsorgsnämnden och socialnämnden 

 

 Alkoholförtäringsförbudet bör även fortsättningsvis omfatta grönområdena längs 

Mieån. 

 

Kommentar: Se § 11. Jfr Polisens yttrande angående avgränsning i Mieån. 

Åtgärd: Se Åtgärd vid Polisens yttrande. 

 

Brottsförebyggande rådet 

 

 Området för alkoholförtäringsförbud bör utökas med grönytorna vid Mieån mitt emot 

gamla biblioteket samt i parken vid Stadsportsgatan. Gränsen bör dras enligt följande: 
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Mieån-Garvaregatan-Matrosgatan-Stadsportsgatan-Kaptensgatan-Erik 

Dahlbergsvägen-Hamngatan och Östra Piren. 

 

Kommentar: Se  § 11. 

Åtgärd: Se Åtgärd vid Polisens yttrande. 

 

 Det bör tydliggöras vilka badplatser som omfattas av de lokala ordningsföreskrifterna. 

 

Kommentar: Se §§ 3 och 5. Jfr skrivningen angående skolgårdar. Om allmänna kommunala 

friluftsbad behöver namnges torde samma sak gälla för skolor, förskolor, idrottsplatser, 

småbåtshamnar, motionsspår, lekplatser, kyrkogårdar och begravningsplatser. Förslaget 

bygger på generella skrivningar för att ordningsföreskrifterna inte ska behöva justeras genom 

fullmäktigebeslut och kungörelse varje gång en anläggning omorganiseras. Hundförbudet vid 

allmänna kommunala friluftsbad skyltas särskilt på plats. 

Åtgärd: Föranleder ingen åtgärd. 

 

 Frågan om det finns platser i kommunens ytterområden som behöver regleras, om 

behov uppstår. 

 

Kommentar: Se § 2. De lokala ordningsföreskrifterna gäller även allmänplatsmark i 

kommunens mindre tätorter liksom friluftsbaden, idrottsplatserna, kyrkogårdar och övriga 

anläggningar för lek, idrott, bad samt begravningsplatser som likställs med offentlig plats. 

Reglerna om fyrverkerier gäller i hela kommunen. Alkoholförtäringsförbud är begränsat till 

Karlshamns tätort. 

Åtgärd: Föranleder för närvarande ingen åtgärd.   

 

Följande remissinstanser har inte lämnat några yttranden: 

Asarums pastorat 

Företagarna Karlshamn  

Fastighetsägarna 

Karlshamns Handel och service ek för 

Karlshamns Centrumförening 

Byggnadsnämnden, stadsarkitekten har dock yttrat sig 

 

 

Ann Åstrand 

Kommunjurist 
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Författningssamling - Policydokument
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: 2011-03-01 

Beslut: KF § 64, 2008-05-05 

Reviderad: KF § 9, 2011-02-07, § 11, 2013-02-04, § 102, 2013-06-24, § 82, 2015-06-17   FÖRSLAG 2016-09-09 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Lokala ordningsföreskrifter 

          

 

Lokala Ordningsföreskrifter  

 

Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyn-

digande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 

(1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 §  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ord-

ningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ord-

ningen i Karlshamns kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen i 17 § har även till syfte att hindra 

att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.  

2 §  

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § 

första stycket 1– 4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 17 § är även tillämpliga på 

andra än offentliga platser inom kommunen.  

 

Bestämmelser om allmän försäljningsplats, torghandel och ambulerande försäljning finns i Lokala 

ordningsföreskrifter om torghandel. 

3 §  

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra 

stycket ordningslagen, följande anläggningar för lek, idrott, bad samt begravningsplatser, som inte 

är detaljplanelagda som allmänplatsmark jämställas med offentlig plats:  

 Allmänna kommunala friluftsbad med angränsande parkeringsplatser  

 Kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande 

parkeringsplatser  

 Kommunala småbåtshamnar med angränsande parkeringsplatser och båtuppläggningsplatser  

 

 Kommunala elljusspår  
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 Kommunala lekplatser (på vilka lekredskap är uppställda)  

 

 Kyrkogårdar och begravningsplatser. 

 

4 § 

 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 5, 2 st, §§ 6-7, § 9, 1 st, § 10 samt §§ 17-

18 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 

Lastning av varor m.m. 

5 §  

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 

som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill el-

ler dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar 

och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras eller störs eller fara för 

annan uppstår. Uppläggning av gods på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten.  

 

Störande buller 
 

6 § 

  

Arbete som orsakar störande buller för personer som vistas på offentlig plats, t ex stenkrossning, 

pålning, nitning och dylikt, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 

Containrar och andra skrymmande föremål 

7 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett annat skrymmande föremål, som ska 

ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern/föremålet med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Container/Föremål, som ställs upp på 

trafikerade platser, ska förses med reflekterande ytor i alla hörn.  

Avstängningsventiler, däxlar och lock för vatten, brandposter och avloppsbrunnar samt kabelskåp, 

får under inga omständigheter blockeras. 

För uppställning av container/föremål krävs tillstånd av polismyndigheten. 

 

Markiser, flaggor och skyltar 

8 § 

Markiser, flaggor, skyltar och liknande utskjutande föremål får inte sättas upp så, att de skjuter ut 

över gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Den 

högre höjden gäller även över gångbanan den metern som är närmast körbanan. 
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Reklamskyltar/vippskyltar får inte placeras på sådant sätt att de utgör hinder eller säkerhetsrisk för 

synskadade, andra funktionsnedsatta eller annan. Polistillstånd krävs för placering av 

reklamskylt/vippskylt på offentlig plats. 

 

Affischering, reklam m m  

9 §  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp på 

husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Att använda träd för 

ändamålet är helt förbjudet. 

Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Tillstånd krävs inte heller enligt föreskrif-

terna för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidka-

rens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Affärsinnehavare utmed gångfartsområde och gågata har rätt att disponera ett område av 1,5 meters 

bredd från butiksfasaden för visning av exempel på butikens varusortiment, dock inte livsmedel. 

Tillstånd lämnas av tekniska nämnden. 

Varorna ska ställas upp så att de kan lokaliseras av synskadade (ex sarg) och passeras av 

varutransporter. 

 

Högtalarutsändning 

10 §  

 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, 

får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 

11 §  

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom ett 

område begränsat av Mieån - Norra Fogdelyckegatan Garvaregatan – Matrosgatan – 

Stadsportsgatan - Kaptensgatan– Erik Dahlbergsvägen – Hamngatan och inte heller på Östra Piren 

enligt kartbilaga.  

Förtäring av nämnda drycker får inte heller ske på följande platser: 

 Kyrkogårdar och begravningsplatser 

 Idrottsplatser  

 Kommunala skol- och förskolegårdar  
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 Kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda) 

          Camping 

12§  

Camping från tält, husvagn, husbil eller liknande får inte ske på offentlig plats om inte särskilda 

ställplatser finns uppmärkta eller tillstånd inhämtats från kommunen (kommunstyrelsen). 

 

Badförbud 

13 §                                                                                                                                                                 

Bad är förbjudet inom hamnområdet Karlshamns innerhamn, Östra kajen och i Mieån, sträckan 

mellan Wienerbron och i höjd med bron över Mieån vid Stadsportsgatan och i närheten av i havet 

markerade kablar enligt kartbilaga. 

Hundar 

14 §  

 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast till-

fälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa 

paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktions-

nedsatt person eller för hund i offentlig tjänst. I övrigt erinras om hundägarens strikta ansvar för sin 

hund enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

15 §  

Hundar ska hållas kopplade på/i: 

 allmän försäljningsplats medan torghandel pågår 

 till skol- och förskolegårdar angränsande parkeringar 

 kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande 

parkeringsplatser  

 kommunala elljusspår  

 parkanläggningar  

 kyrkogårdar och begravningsplatser 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefon-

nummer. 

         

         Hundar får inte vistas på: 
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 allmänna kommunala friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad 

 

 kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda) 

  

 skol- och förskolegårdar 

 

 kyrkogårdar och begravningsplatser 

16 §  
 

Inom detaljplanelagda områden och inom i § 3 ovan nämnda områden ska föroreningar av hund och 

häst plockas upp. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

          17 §  

 

Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får användas endast från kl 20.00 på nyårsafton till kl 

02.00 påföljande dag. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndighet.  

Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får inte användas på Stortorget i Karlshamn. För 

användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i övriga delar av Karlshamns kommun 

krävs tillstånd av Polismyndighet. På nyårsafton från kl 22.00 fram till kl 01.00 påföljande dag 

gäller dock de generella reglerna i 3 kap 7 § ordningslagen, som säger att Polismyndighetens 

tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 

omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  

 

Sprängning och skjutning med eldvapen m m 

18 §  

Utan tillstånd av polismyndigheten får sprängning och skjutning med eldvapen inte ske inom 

detaljplanelagda områden samt inom i § 3 ovan nämnda områden.  

19 §  

 

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pilbåge, slangbella och blåsrör får inte användas på offent-

lig plats samt inom i § 3 ovan nämnda områden. 

 

Ridning, löpning och cykling 

20 §  

Ridning får inte ske i kommunala elljusspår motionsspår. 

Ridning får inte ske på gång- och cykelvägar, med undantag av sträckan Janneberg – Svängsta. 

 

Den som tar sig fram till fots ska ta hänsyn till anlagda skidspår i kommunala elljusspår och i 

motionsspåren i Långasjönäs. 
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Cykling får inte ske i kommunala elljusspår eller i motionsspåren i Långasjönäs.  

 

Cykling på motionsspår som är anlagda av kommunen är förbjuden. Undantag ska framgå av 

skyltning. 

Växtlighet och staket 

21 § 

Fastighetsägare ska se till att brevlådor, staket, grindar, sopställ eller växtlighet på tomten inte 

hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller i annat fall utgör hinder för renhållning av 

gata, gångbana eller annan offentlig plats. Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på 

tomten inte skymmer gatubelysning och/eller trafikskyltning. 

Fri höjd för växtlighet ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter 

över körbana. 

På tomt, med utfart mot gata, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivå på en sträcka av 

2,5 meter på vardera sidan om utfarten.  

 

På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivån från 

hörnet och 10 meter åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.  

 

Adressnummerskyltar 

 
22 § 

 

Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. 

Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats vid fastighetens ingång eller infart och vara synlig på 

den offentliga plats adressnumret avser. 

 

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad skaffa, sätta upp och underhålla sin 

adressnummerskylt. 

 

Avgift för att använda offentlig plats 

23 §  
 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kom-

munen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Ansvaret 

för upplåtelse av allmän platsmark, åligger tekniska nämnden. 

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

24 §  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–7 §§, 8 § första stycket, 9-13              

§§  samt 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
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I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

_______ 

Kommunfullmäktige uppdrar åt byggnadsnämnden att vara tillsynsmyndighet gentemot kommunen 

och fastighetsägare enligt 21-22 §, samt åt tekniska nämnden enligt 23 §. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anvisa 600 tkr från det egna kapitalet för utredning och kostnadsberäkning av nya 
särskilda boenden.   
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har 2016-01-18 § 11beslutat att begära extra anslag om 600 tkr från 
kommunfullmäktige för att utreda och kostnadsberäkna ett nytt särskilt boende med minst 
60 lägenheter som ska ersätta Solrosen och Perennagården samt det ytterligare behovet av 
cirka 36 lägenheter. 
 
Ekominchefens bedömning 
 
Ekominchefen bedömer att anslaget är en driftskostnad och ger kommunstyrelsen två 
alternativa förslag till finansiering: 
 
Alt 1. Finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande.  
 
Alt 2. Finansieras genom det egna kapitalet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Behov av särskilt boende i Karlshamns kommun 
2 Tjänsteskrivelse behov av särskilda boendeplatser i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Fastighetschefen 
Ekonomichefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-01-25 Dnr: 2016/3386 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-01-31 27 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 6 

 
 

Anslag för utredning och kostnadsberäkning av nytt särskilt boende 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anvisa 600 tkr från kommunfullmäktiges anslag till förfogande för utredning och 
kostnadsberäkning av ett nytt särskilt boende med minst 60 lägenheter som ska ersätta 
Solrosen och Perennagården samt det ytterligare behovet av cirka 36 lägenheter. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har 2016-01-18 § 11beslutat att begära extra anslag om 600 tkr från 
kommunfullmäktige för att utreda och kostnadsberäkna ett nytt särskilt boende med minst 
60 lägenheter som ska ersätta Solrosen och Perennagården samt det ytterligare behovet av 
cirka 36 lägenheter. 
 
Ekominchefens bedömning 
 
Ekominchefen bedömer att anslaget är en driftskostnad och ger kommunstyrelsen två 
alternativa förslag till finansiering: 
 
Alt 1. Finansieras genom kommunfullmäktiges anslag till förfogande.  
 
Alt 2. Finansieras genom det egna kapitalet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag Behov av särskilt boende i Karlshamns kommun 
2 Tjänsteskrivelse behov av särskilda boendeplatser i Karlshamns kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Fastighetschefen 
Ekonomichefen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-01-25 Dnr: 2016/3386 

 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Karlshamn har i förhållande till riket en större andel äldre. I befolkningsprognosen för 
Karlshamn ökar antalet personer över 80 år med 26 % fram till år 2024. 
 
En förstudie som gjordes 2010 visade ett behov av 35-50 nya särskilda boendelägenheter 
fram till 2016. Sommaren 2017 är 30 lägenheter utifrån förstudien verkställda. Ytterligare 
30-40 platser på Östralycke projekteras av KABO. Idag har verksamheten mer än 40 
personer i kö till en plats inom särskilt boende. 
 
Solrosen och Perennagården är två mindre enheter vilka således är oerhört 
kostnadsdrivande. Genom att slå samman dessa två enheter till en ny boendeenhet ges 
flera fördelar. I projekteringen bör det utredas hur våningarna ska utformas samt 
möjligheten att i framtiden bygga på extra våningsplan. Marken bör dock finnas tillgänglig. 
 
Utöver de lägenheter som blir klara 2017 samt de som projekteras av KABO kommer det 
sannolikt att behövas ytterligare boendeplatser med tanke på befolkningsprognosen och 
antalet personer verksamheten redan idag har i kö. Vidare behöver verksamheten även 
mer kostnadseffektiva boenden för att få sikt kunna bedriva samma verksamhet fast till en 
lägre dygnskostnad. 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-01-18 

sid 1 av 4 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30 – 16.50  

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: 

Emanuel Norén (M) tom § 12, Annika Roth (S), Ulla 
Olofsson (M), Gertrud Solding (SD), Annacarin Leufstedt 
(S), Ellen Kragh (MP) 

 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, tf förvaltningschef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare  
Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef §§ 1-8 
Doris Zetterkvist, verksamhetschef §§ 1-12 
Emina Kovacic, stadsarkitekt § 9 
Anders Siversson, tf näringslivschef § 9 
Joakim Svanhall, projektledare Karlshamnsbostäder §§ 9-10 
Joakim Hörnell, ekonom §§ 9-12 
 

 

 

Utses att justera: Laila Johansson (M)  

Paragrafer: 1-23 

Justeringsdatum:  2017-01-19 

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

      Laila Johansson 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-01-18   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-01-19 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-02-10 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 11 Behov av särskilt boende i Karlshamns kommun 2016/3386 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att begära extra anslag om 600 tkr från kommunfullmäktige för utreda och 
kostnadsberäkna ett nytt särskilt boende med minst 60 lägenheter som ska ersätta 
Solrosen och Perennagården samt det ytterligare behovet av cirka 36 lägenheter. 
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att tillsätta utredningen. 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda behovet av särskilda boendeplatser i de olika 
kommundelarna och även behovet av LSS-boende i de olika kommundelarna fram till 2024 
samt att detta redovisas till omsorgsnämnden senast maj 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamn har i förhållande till riket en större andel äldre. I befolkningsprognosen för 
Karlshamn ökar antalet personer över 80 år med 26 % fram till år 2024.  
En förstudie som gjordes 2010 visade ett behov av 35-50 nya särskilda boendelägenheter 
fram till 2016. Sommaren 2017 är 30 lägenheter utifrån förstudien verkställda. Ytterligare 
30-40 platser på Östralycke projekteras av KABO. Idag har verksamheten mer än 40 
personer i kö till en plats inom särskilt boende.  
Solrosen och Perennagården är två mindre enheter vilka således är oerhört 
kostnadsdrivande. Genom att slå samman dessa två enheter till en ny boendeenhet ges 
flera fördelar. I projekteringen bör det utredas hur våningarna ska utformas samt 
möjligheten att i framtiden bygga på extra våningsplan. Marken bör dock finnas tillgänglig.   
 
Utöver de lägenheter som blir klara 2017 samt de som projekteras av KABO kommer det 
sannolikt att behövas ytterligare boendeplatser med tanke på befolkningsprognosen och 
antalet personer verksamheten redan idag har i kö. Vidare behöver verksamheten även 
mer kostnadseffektiva boenden för att få sikt kunna bedriva samma verksamhet fast till en 
lägre dygnskostnad. 
 
Bilagor 
 
1 Tjänsteskrivelse behov av särskilda boendeplatser i Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Leif Håkansson (S) yrkar bifall till förslaget samt följande tillägg ”att uppdra åt 
förvaltningschefen att utreda behovet av särskilda boendeplatser i de olika 
kommundelarna och även behovet av LSS-boende i de olika kommundelarna fram till 2024 
samt att detta redovisas till omsorgsnämnden senast maj 2017”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Leif Håkanssons (S) tilläggsyrkande och finner att 
omsorgsnämnden beslutat bifalla detsamma. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Fastighetschef Magnus Persson 
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Behov av särskilt boendeplatser i Karlshamns 
kommun 

 
 Bakgrund 

Enligt Statistiska centralbyråns prognos i maj 2015 beräknas 
Sveriges befolkning 
öka varje år under prognosperioden 2015-2060. I år beräknas 
folkmängden nå upp till 10 miljoner och 2060 beräknas 
folkmängden till 12,9 miljoner. 
 
År 2014 var medellivslängden 84 år för kvinnor och 80 år för män. 
Fram till 2060 beräknas den öka till 89 år för kvinnor och 87 år för 
män. År 2014 var nästan var femte person i Sverige 65 år eller 
äldre. 
 
Enligt SKL finns ett behov av ytterligare vård- och omsorgsboende i 
många kommuner. Den demografiska utvecklingen pekar på att 
behovet av ytterligare platser inom vård- och omsorgsboende 
kommer att öka markant, framför allt från år 2020 och framåt. 
 
Den demografiska utvecklingen för olika kommuner och framtida 
behov av vård- och omsorgsboende är viktig. Ledtiden från de 
inledande diskussionerna till investeringsbeslut och uppförande av 
nya anläggningar är i normalfallet flera år. 
 
Framtida behov 
En förstudie som gjordes 2010 visade ett behov på 35-50 nya 
särskilt boende lägenheter fram till 2016. Sommaren 2017 är 30 
lägenheter utifrån förstudien verkställda. Vidare projekterar KABO 
byggnation om ytterligare 30-40 boendeplatser på Östralycke. 
Detta är genomförbart under kommande treårsperiod med 
beräknad byggstart 2018 och beräknad inflyttning 2019/2020.  
 
Karlshamn har i förhållande till riket en större andel äldre, både 
65-79 år samt 80 år och äldre. I befolkningsprognosen för 
Karlshamn ökar antalet personer över 80 år med 26 % fram till år 
2024. Enligt Statisticon AB finns flera orsaker till varför andelen 
äldre är högre, dels att den stora 40-talistgenerationen uppnår 
pensionsålder och dels att medellivslängden ökar. 

-�97�-



  

 
Med hänsyn tagen till dagens situation där verksamheten har mer 
än 40 personer i kö till särskilt boende, kommer det sannolikt att 
behövas ytterligare 36 platser inom särskilt boende från och med 
2020. 
 
Fram till 2024 behöver verksamheten ersätta två boendeenheter, 
Solrosen och Perennagården, på ca 30 lägenheter vardera.  
Dessa ersätts förslagsvis av en ny enhet på minst 60 lägenheter, en 
ny enhet som blir modern och kostnadseffektivare än de små 
boendena.  
 

 Kostnad/Finansiering 
År 2015 hade Solrosen en dygnskostnad på 1 856 kr och 
Perennagården en dygnskostnad på 1 763 kronor. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden för en boendeplats inom särskilt 
boende i Karlshamns kommun är 1 580 kronor. Gustavsborg är en 
relativt modern boendeenhet vilken har en dygnskostnad på 1 554 
kronor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Om verksamheten ersätter Solrosen och Perennagården med en 
ny enhet på ca 60 lägenheter kommer verksamheten att kunna 
driva det nya boendet nästintill kostnadsneutralt då det räknas 
mot en genomsnittlig dygnskostnad för stöd i särskilt boende inom 
Karlshamns kommun samt volymerna för Solrosen och 
Perennagården under 2015.  
Verksamheten kommer således med samma resurser få 6 nya 
platser eller 11,11 % mer platser med nuvarande resurser. 
 
I det fall verksamheten ersätter Solrosen och Perennagården 
(volym 2015) med en ny enhet på ca 60 lägenheter och driver det 
nya boendet till Gustavsborgs genomsnittliga dygnskostnad 
kommer boendet drivas med en vinst på 500 tkr i jämförelse med 
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dagens läge då Solrosen och Perennagården är två fristående 
boenden.  
 
I verksamhetens beräkningar ovan ingår inte eventuella 
flyttkostnader, omställningskostnader, eventuella konsekvenser 
för KABO, anskaffning av nya möbler och förändrade hyresnivåer. 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Slutsats 
Karlshamn har i förhållande till riket en större andel äldre och åren 
framöver innebär en prognostiserad utveckling för 80 år och äldre 
motsvarande 26 %. Således finns ett ytterligare behov av särskilt 
boendeplaster utöver de 30 som färdigställs 2017 samt de som 
projekteras av KABO. Vidare behöver verksamheten finna bättre 
driftmöjligheter vilket nås genom en sammanslagning av Solrosen och 
Perennagården.  
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson Doris Zetterqvist  

T.f. Förvaltningschef Verksamhetschef 

 

 

 

Emma Gustafsson  Faruk Sáric  

Ekonom  Ekonom 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Sammanträdesdatum:  

 

  
 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att från och med 2017-03-01 höja maxtaxans tak för 
föräldrar till barn inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med rege-
ringens beslut, d v s att månadsavgiften höjs.  
 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg 
och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2017. Inkomsttaket höjs från att varit 43 760 kr till 
45 390 kr. Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna blir enligt nedan:  
 
Förskolebarn  
Barn 1  3%  max 1 362 kr 
Barn 2  2%  max 908 kr 
Barn 3  1%  max 454 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar i pedagogisk omsorg och barn i behov av särskilt 
stöd (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 tim/vecka)  
Barn 1  2%  max 908 kr 
Barn 2  1%  max 454 kr 
Barn 3  0,7%  max 318 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)  
Barn 1  2%  max 908 kr 
Barn 2  1%  max 454 kr 
Barn 3  1%  max 454 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Skolbarn från skolår 4  
Upp till 15,00 tim/vecka    15,01 tim/vecka och över  
Barn 1  1,4%  max 635 kr  2% max  908 kr 
Barn 2  0,7%  max 318 kr  1% max  454 kr 
Barn 3  0,7%  max 318 kr  1% max  454 kr 
Barn 4  Ingen avgift   Ingen avgift 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef förskola 
Förskolechefer 
Barnomsorgsadministration 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-01-10 Dnr: 2017/132 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Nämnden för barn, ungdom och skola 2017-01-17 7 
Kommunstyrelsen  24 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 7 

 
 

Revidering av barnomsorgstaxa - höjning av maxtaxans tak fr o m 2017-03-01 
 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att från och med 2017-03-01 höja maxtaxans tak för 
föräldrar till barn inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med rege-
ringens beslut, d v s att månadsavgiften höjs.  
 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg 
och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2017. Inkomsttaket höjs från att varit 43 760 kr till 
45 390 kr. Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna blir enligt nedan:  
 
Förskolebarn  
Barn 1  3%  max 1 362 kr 
Barn 2  2%  max 908 kr 
Barn 3  1%  max 454 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar i pedagogisk omsorg och barn i behov av särskilt 
stöd (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 tim/vecka)  
Barn 1  2%  max 908 kr 
Barn 2  1%  max 454 kr 
Barn 3  0,7%  max 318 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)  
Barn 1  2%  max 908 kr 
Barn 2  1%  max 454 kr 
Barn 3  1%  max 454 kr 
Barn 4   Ingen avgift  
 
Skolbarn från skolår 4  
Upp till 15,00 tim/vecka    15,01 tim/vecka och över  
Barn 1  1,4%  max 635 kr  2% max  908 kr 
Barn 2  0,7%  max 318 kr  1% max  454 kr 
Barn 3  0,7%  max 318 kr  1% max  454 kr 
Barn 4  Ingen avgift   Ingen avgift 
 
Beslutsunderlag 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-01-10 Dnr: 2017/132 

 
 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef förskola 
Förskolechefer 
Barnomsorgsadministration 
 
 
 
 
Patrik Håkansson Torsten Berg 
Förvaltningschef Verksamhetschef förskola 
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kommun 2017-01-31 Dnr: 2017/180 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 8 

 
 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 
 

Förslag till beslut 
 
att betala ut kommunalt partistöd för 2017 till samtliga partier, som är representerade i 
kommunfullmäktige efter valet 2014, i enlighet med Regler för kommunalt partistöd 
antagna av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 87. 
 
Sammanfattning 
 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft den 1 februari 2014. 
Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018. 
 
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. De 
nya reglerna gör det möjligt att begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna 
en eller flera platser i fullmäktige från och med 2014 års val. 
 
Fullmäktige ska fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts 
för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas- 
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med intyg om att redovisningen ger en rättvisande blid av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (MP) 
 Redovisning av partistöd 2016 (S) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport(SD) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (C) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (V) 
 Redovisning av partistöd 2016 med granskningsrapport (L) 
 Redovisning av partistöd 2016 (M) 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-01-31 Dnr: 2017/180 

 
 
Bilagor 
 
1 Redovisning kommunala partistödet 2016 
2 granskning av 2016 
3 Redovisning av partistöd 2016 (S) 
4 Ekonomisk redovisning SD-Karlshamn 
5 Redovisning (C) 
6 Redovisning av kommunalt partistöd - (V) 
7 Redovisning av partistöd (L) 
8 Kommunalt partistöd redovisning16 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
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Redovisning för hur Miljöpartiet använt det 
kommunala partistödet 2016                                             
 

 
 
 
 
Kansli                                                                             44 660                                                                    
Tjänster från particentralen                                              6 200 
Kongress och kommun/landstingsdagar                        20  000 
Kampanjer och möten                                                    20 000 
Övrigt                                                                             32 545 
                                                                                         
                123 405                                                                                     
 
 
 
 
Karlshamn 2017 01 12 
 
Gun Hedlund,  
Kassör i Miljöpartiet Karlshamn 
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Granskningsrapport 
 
Vid granskning har vi funnit att det kommunala partistödet för 2016 har använts av Miljöpartiet i 
Karlshamn i överensstämmelse med 2 kap 9§ första stycket i kommunallagen. 
 
 
 
 
Karlshamn 2017 01 12 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Andersson                                             Helene Nordin 
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Karlshamn 20170104  
Till

Karlshamns Kommunfullmäktige

Redovisning av erhållit partistöd 2016

Erhållit stöd 405.809

Kostnader:

Lokalkostnader 166.107

It tele 38.035

Medlemsutbildning 44.872

Mötesverksamhet 28.107

Rese ers 6.660

Försäkringar 1.776

Avsättning valfond 120.252

Vilket härmed in ygas

“I5er-Ola Mattsson Christel Friskopp

Ordförande Vice Ordförande
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Redovisning av kommunalt partistöd Sverigedemokraterna i Karlshamn
Sverigedemokraterna i Karlshamn har under räkenskapsåret 2016 använt medlen ifrån partistödet ändamålsenligt.
Inriktningen av verksamheten har varit riktat mot att direkt stärka partiet i Karlshamn. För att stärka och sprida
information har SD-Karlshamn bland annat haft öppna möten och gjort informationsblad som har varit riktad mot
medborgarna i Karlshamns kommun. Vidare har medel även använts för att informera om partiet lokalt på sociala
medier och på andra lokala web-sidor. Det har även anordnats utbildning och föreläsare för medlemmarna i föreningen.
En annan satsning är material ifrån riksorganisationen som tillexempel informationsblad och ygblad samt föreläsare.

Utgifterna för SD-Karlshamns kommunförening har varit fördelat enligt följande för räkenskapsåret 2016:
Förbrukningsinventarier 8428,40 kr
Kost och logi 840 kr
Annonsering 32951,72 kr
Trycksaker 4906 kr
Kostnader arrangemang för medlemmar 10383,90 kr
Kostnader arrangemang för allmänhet 3438,87 kr
Telefoni & datakommunikation 9832,00 kr
Post & Porto 2943,40 kr
Utbildning 49169,50 kr
Kostnader styrelsemöten 322,10 kr
Kostnader gruppmöten 2520,55 kr
Bankkostnader 700 kr
Övriga kostnader 2000 kr
Utbildning och material ifrån SD´s riksorganisationen 34 157 kr

_________________________ ________________________
Tommy Strannemalm Björn T Nurhadi
SD-Karlshamn Granskare
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Redovisning av kommunalt partistöd.

181 kr  i  enlighet med kommunallagen 2 kap §9 med avsikt att stärka partiet

lokalt i den kommunala demokratin. Enligt kommunens regler skall en

mottagare av partistöd lämna en rapport årligen som visar att partistödet har

använts för det ändamål som anges i 2 kap § 9 första stycket i kommunallagen.

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Nedan följer en

sammanställning av vad partistödet har utnyttjats till.

Rörelsens intäkter mm

Erhållna kommunala bidrag 90 181  00

Rörelsens kostnader

Lokalhyra -2  625,00
Resekostnader -10  686,00
Reklam och PR -2  207,00
Övriga externa kostnader  -8 242,00
Övriga externa fänster -54 110 00

Sza kostnader -77  870,00

Bland kostnaderna kan noteras en stor kostnadspost om -54 110,00. Denna summa har betalats till centerpartiet
distrikt Blekinge för administrativa tjänster och service åt de lokala avdelningarna, Bland övriga externa kostnader
ryms kostnaderför medlemsvård samt kostnader för gruppmöten som hållits under det året. För att stärka den

lokala kretsen politik har Centerpartiet i Karlshamn skickat medlemmar på kommundagar under året. Kostnader
för dessa ligger under posten resekostnader, Härmed ansöker Centerpartiet i Karlshamn om partistöd för
perioden  2017-01-01---2017-12-31.

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Karlshamn  2017-01-17

Lena Haggblad, Ordförande

n//hm 7áá/á, #5

Markus Lindberg, Kassör

Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa överensstämmer med ovanstående
redovisning.

Karlshamn  2017-01-19

Bror Johansson, revisor

/3/M7 %4W4/"M-\
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Redovisning av kommunalt partistöd 2016 m
Vänsterpartiet Karlshamn MW

/SQ
Partistöd 2016 73  569 kr W

Användning av partistödet

Möten 750 kr

Kostnader för 1 maj firande 5 100 kr

Trycksaker 4  100 kr

Energikostnad 2 180 kr

Lokalkostnader 45 900 kr

Porto 1 575 kr

Överfört till valet 2018 13 964kr

Totalt 73 569  kr

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Mörrum 2017-01-18 

Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper  och  funnit att dessa

  

överensstämmer med ovanstående redovisning

Mörrum 2016-01-18

Alma Nilsson, revisor

i

i
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t
.mall    LIBERALERNA KARLSHAMN

i

Av kommunallagen 2 kap. 9 § framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till

politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). l enlighet med

samma lag 2 kap. 11 § ska en mottagare av partistöd årligen till Kommunfullmäktige lämna en

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som angetts.

Redovisning av kommunalt partistöd

l enlighet med ovanstående lag erhöll Liberalerna Karlshamn den 17 mars 2016 56.957,00 SEK i

kommunalt partistöd från Karlshamns kommun. Lokalföreningen har även erhållit bidrag från

enskilda medlemmar samt avkastning från räntor. Överskottet kommer att användas i den

kommande valrörelsen 2018.

Kostnader

Avgift Lånsförbundet -11 494,00

Annonsering - 1 381,00

Kampanjmaterial ›  1 796,00

Diverse -  659,00

Mötes/planeringskostn - 7 770,75

Resor och konferenser - 6 200,00

Bankavgift —  500,00

SUMMA -29 800,75

Avgiften till Liberalernas länsförbund i Blekinge avser ersättning för kostnader som lokalföreningen

fått som stöd i planering och genomförande av aktiviteter riktade till medlemmar och allmänhet

samt gemensamt material och deltagande i gemensamma utbildningar och aktiviteteter.

Mötes-/planeringskostnader rör förtäring och andra kostnader vid möten och interna utbildningar.

Resor och konferenser utgör kostnader vid utbildning/konferenser på annan ort.

 

Karlshamn den 11 januari 2017

 
Kristin Lundberg

Kassör

Gäddvägen 14, 374 51 Asarum, tel 0454-589018, 070-6523698, kristin.Iundber @bwm.se
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Redovisning i enlighet med KF beslut 2014-06-06 § 87, från Moderaterna i 

Karlshamn av hur 2016 års partistöd har använts för det lokala 

partiarbetet.  

 

Moderaterna i Karlshamn erhöll i partistöd  för 2016 224 000 kr 

 

Partistödet har använts på följande vis: 

 

31 000  Utbildningar, konferenser och kurser 

 

16 000 Medlemsutskick, kallelser, porto och hemsida 

 

9 000 Mötesverksamhet, medlemsmöten, årsmöten, föredragshållare, 

gruppmöten 

 

67 000 Administration, service, personal, IT 

 

4 000 Verksamhetsbidrag till MUF och MQ 

 

12 000 Lokalhyra 

 

  3 000 Annonser och reklam 

 

82 000  Avsatt till valfond 

 
Moderaterna i Karlshamn bedriver en omfattande verksamhet med många aktiva 

förtroendevalda. Verksamheten är dels intern i syfte att fördjupa kunskaper och  

utbilda förtroendevalda till att bli goda företrädare för Moderaterna, dels extern 

för dialog med medborgarna i syfte bilda opinion för och utveckla moderata idéer, 

vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med 

partiets samhällssyn. På detta sätt har partistödet använts för att stärka Moderaternas  

ställning i den kommunala demokratin.   

 

 

Moderaterna i Karlshamn 

 

Föreningsordförande   Kassör 

 

………………………….  ………………………… 

Magnus Sandgren   Bärthil Ottosson  
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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 2017-02-13 9 

 
 

Interpellation om uppdaterad GIS-strategi - Anders Englesson (MP) 
 

Förslag till beslut 
att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till byggnadsnämndens ordförande Jan Bremberg (S): 
  

”Kommunfullmäktige beslutade för tolv år sedan (KF § 168 2004) att GIS-strategin 
ska uppdateras varje år. 
 
Sedan detta beslut togs har inte GIS-strategin uppdaterats en enda gång.  

 
Visst kan det tyckas att en uppdatering årligen är överambitiöst, men om 
fullmäktige har beslutat så är det detta som gäller. 
 
Nu har det dessutom skett så stor utveckling på området att behovet av en 
uppdatering är mycket stort. 
 
Mot denna bakgrund undrar vi: 
 
Varför följs inte kommunfullmäktiges beslut?” 

 
Byggnadsnämndens ordförande Jan Bremberg (S) är inte närvarande vid dagens 
sammanträde, men är beredd att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 februari 2017. 
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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 § 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 10 

 
 

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 4 2016 
 

Förslag till beslut 
 
att ta rapporten till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden 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 tabeller redovisas omsorgsnämndens och socialnämndens gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum 
samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Per kvartal 4 år 2016 finns, inom omsorgsnämndens ansvarsområde, 29 gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader. Därutöver 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 inte verkställts inom tre månader. Därtill 
finns 8 beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Redovisning har skett till IVO och kommunens revisorer.  
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Omsorgsnämndens ansvarsområde 
 
Antal Typ av bistånd Besluts-

datum/avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt/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. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad.  

2 Permanent bostad, 
SoL 

2016-01-04  X Den enskilde har tackat nej 
till erbjudandet 2016-03-
11 och 2016-06-20. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

3 Permanent bostad, 
SoL 

2016-01-22  X Den enskilde har tackat nej 
till erbjudandet 2016-04-
04 och 2016-10-17. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

4 Permanent bostad, 
SoL 

2016-03-21  X Den enskilde har tackat nej 
till erbjudandet 2016-05-
25. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

5 Permanent bostad, 
SoL 

2016-04-18  X Den enskilde har tackat nej 
till erbjudandet 2016-06-
27.  
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

6 Permanent bostad, 
SoL 

2016-04-19  X Den enskilde har tackat nej 
till erbjudandet 2016-06-
28.  
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

7 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-01 X  Verkställt 2016-12-12.  

8 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-01  X Verkställt 2016-12-11.  

9 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-05  X Verkställt 2016-10-30.  

10 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-06  X Verkställt 2016-11-23. 

11 Permanent bostad, 
SoL 

2016-07-20  X Verkställt 2016-10-25.  

12 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-15 X  Verkställt 2016-12-29.  

13 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-16 X  Verkställt 2016-12-30.  

14 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-29  X Verkställt 2016-12-22.  
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15 Permanent bostad, 
SoL 

2016-08-29  X Den enskilde har tackat nej 
till erbjudandet 2016-12-
28.  
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

16 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-01 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

17 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-01  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

18 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-02 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

19 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-02  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

20 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

21 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

22 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-05  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

23 Permanent bostad, 
SoL 

2016-09-28  X Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. 

24 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.  

25 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. 

26 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. 

27 Bostad för vuxna, 
LSS 

2015-04-17 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad. Planerad 
inflyttning till ny bostad 
under 2017.  

28 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-08-25  X Resursbrister, t.ex. saknar 
ledig bostad.  

29 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-09-27 X  Den enskilde har tackat nej 
till erbjudandet 2016-10-
04.  

30 Bostad för vuxna, 
LSS 

2016-06-30 X  Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad.  

 
 
Nybyggnation av särskilt boende beräknas vara klart i juni 2017.  
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Socialnämndens ansvarsområde 
 

Antal Typ av bistånd Besluts-
datum/avbrotts-
datum 

Man Kvinna Verkställt/annan 
kommentar 

1 Kontaktfamilj, 
SoL 

2016-05-10  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

2 Kontaktfamilj, 
SoL 

2016-05-10 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

3 Kontaktperson, 
SoL 

2016-05-12 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

4 Kontaktperson, 
SoL 

2016-06-28  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

5 Kontaktperson, 
SoL 

2016-05-31  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

6 Kontaktperson, 
SoL 

2016-06-15  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

7 Kontaktperson, 
SoL 

2016-02-03 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

8 Kontaktperson, 
SoL 

2016-02-26 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

9 Kontaktfamilj, 
SoL 

2015-05-08  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

10 Kontaktfamilj, 
SoL 

2015-05-08 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

11 Kontaktfamilj, 
SoL 

2015-09-29 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

12 Kontaktfamilj, 
SoL 

2015-12-03  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

13 Kontaktperson, 
SoL 

2015-09-11 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

14 Kontaktperson, 
SoL 

2015-12-23  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

15 Kontaktfamilj, 
SoL 

2016-02-15 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

16 Kontaktperson, 
SoL 

2016-07-20 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

17 Kontaktperson, 
SoL 

2016-09-30  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

18 Kontaktperson, 
SoL 

2016-07-05 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

19 Kontaktfamilj, 
SoL 

2015-11-18 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

20 Kontaktperson, 
SoL 

2016-06-07  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

21 Kontaktfamilj, 
SoL 

2016-01-29  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

22 Kontaktfamilj, 
SoL 

2015-07-29  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 
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23 Kontaktfamilj, 
SoL 

2015-07-29 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

24 Kontaktfamilj, 
SoL 

2014-07-23 X  Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

25 Kontaktperson, 
SoL 

2016-07-12  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

26 Kontaktfamilj, 
SoL 

2016-09-12  X Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-01-25 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
 
 
 
Enligt uppdrag/ 
 
Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare 
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Kommunfullmäktige 2017-02-13 11 

 
 

Inkomna motioner februari 
 

Förslag till beslut 
 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Två motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i februari. Enligt 
rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Motion om att använda hästar i kommunens verksamheter – Per Atmander (MP), 
Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP)  

 Motion om avloppsrening - Per Atmander (MP), Anders Englesson (MP) och Sara 
Månsson Möllergren (MP)  

 
Bilagor 
 
1 Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
2 Motion om avloppsrening 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Motion
till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
angåe nde hästar

Hästen har under årtusenden varit viktig i stora delar av mänsklighetens kultur och är så fortfarande.
Karlshamns kommun är inget undantag vilket bland annat avspeglat sig i att k ommunen deltagit i två
olika projekt med hästen i centrum under senare år.
När dessa nu är avslutade gäller det använda de kunskaper som skapats genom dessa projekt. Ett sätt
kan vara att ta tillvara de miljömässiga vinster som det kan ge att använda häst i stället för maskiner
vid arbete i kommunens skogar och parker.
Det är välkänt att hästar är skonsamma mot träd, mark och rötter. Det är också känt att hästar kan ta
sig fram där maskiner inte klarar det. Till detta ska läggas att hästar är mycket trevlig are att beskåda
än maskiner. Hästar generar dessutom inga utsläpp som påverkar klimatförändringen eftersom hästar ,
precis som vi människor, tillhör det naturliga kretsloppet.
Det vore således berikande ur många aspekter om hästar kunde användas vid avverkning och gallring
i de tätortsnära skogarna. Samma sak vore det om hästar kunde användas vid parkarbeten som
exempelvis gräsklippning.
När hästar inte används för arbete i skog och park kunde de med fördel användas för att skjutsa
människor. Troligtv is skulle det uppskattas av såväl turister som kommuninvånare.
Skolelever och förskolebarn skulle säkert också uppskatta om hästar på något sätt kunde användas i
deras utbildning.
Om kommunen använde häst på sätt som ovan beskrivits skulle det också innebä ra ett symbolvärde
för kommunens strävan att bli en kommun som förknippas med hållbarhet och ekologiskt tänkande.
Mot denna bakgrund föreslår vi
att kommunfullmäktige initierar en undersökning om och hur häst/hästar skulle kunna använ-
das i kommunens skogar och parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar
i kommunens verksamheter.

Karlshamn 2017 01 12

Miljöpartiet i Karlshamn
g.m

Per Atmander, Anders Englesson, Sara Månsson Möllergren, Ingrid Ågård
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Motion
till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
angående avloppsrening

Många betraktar det kommunala avloppssystemet som den ultimata lösningen på avloppsfrågan. Få
tänker dock på vad som händer med det som spolas ner.
Kommunens avloppsreningsverk är ålagda att ta hand om allt fast material. Det handlar till största de-
len om fekalier. Men kommunens invånare spolar även ner annat i sina toalettstolar. Inte mindre än 80
ton annat material måste varje år forslas från reningsverket i Sternö till VMAB.
Ren ingsverkets uppgift är också att avskilja fosfor och kväve från avloppsvattnet. Detta finns lång er-
farenhet av och reningsgraden är också ganska hög.
Däremot ligger det inte i reningsverkets uppdrag att rena vattnet från bakterier eller läkemedelsrester.
D et betyder att utloppet från reningsverket som finns mellan Boön och Flataskär i ett jämt flöde dyg-
net om kontaminerar Karlshamnsfjärden.
Via media har vi ibland blivit upplysta om konsekvenserna av detta - att det är olämpligt att bada i
vattnet utanför Väggabadet där kallbadhuset ligger. Anledningen är att prover som tas, eftersom bad-
platsen är en så kallad EU - badplats, visar höga halter av Ecolibakterier. Man kan på goda grunder för-
moda att vattnet i hela fjärden, alltså även där prover inte tas, är bem ängd med Ecolibakterier. Vi vet
dessutom att läkemedelsrester inte bryts ner så lätt i vatten vilket medför att fisken som finns i fjärden
har höga halter av de läkemedel som passerat genom karlshamnsbornas kroppar.
Var och en kan räkna ut att ju fler fast igheter som kopplas in på avloppsnätet desto större utsläpp av
bakterier och läkemedelsrester blir det.
På reningsverket har försök i mindre skala gjorts för att eliminera bakterier och läkemedelsrester från
avloppsvattnet. Resultaten har varit lyckade. Det finns alltså metoder för att i högre grad rena avlopps-
vattnet. Bättre rening är dock förknippat med högre kostnader för VA - kollektivet, vilket skulle inne-
bära högre avgifter. Frågan som måste ställas i det sammanhanget är – hur mycket är renare vatten
värt?
För oss i Miljöpartiet är det självklart att bästa möjliga rening ska användas och att de som ska stå för
kostnaderna är de som står för föroreningen.
Mot denna bakgrund föreslår vi

Att kommunfullmäktige ger VA - enheten i uppdrag att rena det kommunal a avloppsvatt e n som
släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester.

Karlshamn 201 7 01 16
Miljöpartiet i Karlshamn
g.m.

Per Atmander. Anders Englesson, Sara Månsson Möllergren, Ingrid Ågård
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Entledigande från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt - Robert 
Sandelin (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Robert Sandelins (S) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Blekinge 
tingsrätt. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-16 begär Robert Sandelin (S) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som nämndeman i Blekinge tingsrätt på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 E-postmeddelande från Robert Sandelin (S) daterat 2017-01-16. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
 
 

-�122�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-01-31 Dnr: 2015/116 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 13 

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden - Robert 
Sandelin (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Robert Sandelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
gymnasienämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017- 01-16 begär Robert Sandelin (S) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i gymnasienämnden på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 

 E-postmeddelande från Robert Sandelin (S) daterat 2017-01-16. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2017-01-31 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 2017-02-13 14 

 
 

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Marie 
Brodén (L) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Marie Brodéns (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning.  
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-18 begär Marie Brodén (L) att bli entledigad från sitt 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Marie Brodén (L) daterad 2017-01-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2017-01-31 Dnr: 2015/118 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 15 

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden - Marie Brodén 
(L) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Marie Brodéns (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-18 begär Marie Brodén (L) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Marie Brodén (L) daterad 2017-01-18. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2017-01-31 Dnr: 2015/113 

 
 

 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 16 

 
 

Entledigande från uppdraget som ledamot i nämnden för barn, ungdom och 
skola - Magnus Sandgren (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Magnus Sandgrens (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden för 
barn, ungdom och skola. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-24 begär Magnus Sandgren (M) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola på grund av sitt 
nuvarande arbete. 
 
Beslutsunderlag 
 

 E-postmeddelande från Magnus Sandgren (M) daterat 2017-01-24. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-01-31 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 2017-02-13 17 

 
 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Monica 
Andersson (V) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Monica Anderssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-01-31 begär Monica Andersson (V) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Monica Andersson (V) daterad 2017-01-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-01-31 Dnr: 2017/460 

 
 

 

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 § 
Kommunfullmäktige 2017-02-13 18 

 
 

Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagen protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Länsstyrelsens beslut 2017-01-05 att inte pröva Karlshamns kommuns beslut 2016-
12-19 att anta detaljplan för del av Karlshamn 2:1 och 6:1. 

2. Miljöförbundets Blekinge Väst beslut om revisionsrapport avseende delårsbokslut 
januari-juni 2016. 

3. Förvaltningsrättens i Växjö beslut 2016-12-19 att avvisa överklagande avseende 
riktlinjer för markanvändning. 

4. Skrivelse inkommen 2016-12-16 från Kommunistiska partiets styrelse om beslut att 
skriva avtal avseende lagring av rör för utbyggnaden av Nordstream 2.  

5. Kommunfullmäktiges ordförandes svar 2016-12-30 på en förfrågan från en 
medborgare om kommunens skolresultat. 

6. Delårsbokslut 2016-01-01—2016-08-31 från Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling med revisorernas granskning av densamma. 

7. Revisorernas förstudie av tekniska nämndens kostservice, städservice och 
fastighetsdrift daterad i december 2016. 

 
Bilagor 
 
1 Antagande 
2 Delårsbokslut jan-juni 2016 - Miljöförbundet Blekinge Väst 
3 Förvaltningsrättens beslut 2016-12-19 
4 Skrivelse ang projekt Nord Stream 2 
5 Svar på medborgarfråga 
6 Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
7 Delårsrapport 2016-01-01 - 2016-08-31 Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
8 Missiv Förstudie kostservice, städservice och fastighetsdrift 
9 Förstudie kostservice, städservice och fastighetsdrift 
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5  MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdireklionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-10

Sid 34 (47)

         

1;?

02%/

f..

§ 115 Beslut avseende rapport för delårsbokslut

januari -juni  2016, dnr. 2016/2286

Beslut

Revisionsrapporten tas till protokollet och tillställs förbundets medlemskonununer.

Bakgrund

Revisorerna för Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat miljöförbundets redovisning för

rubricerad period och tillstyrker att förbundsdirektionens delårsbokslut godkänns.

Bilagor:

Utlåtande delårsrapport j anuari- j uni 2016

Granskning av delårsrapport 2016

Kopia:

Akten

Kommunstyrelsen Olofströms kommun

Kommunstyrelsen Karlshamns kommun

Kommunstyrelsen Sölvesborgs kommun

Å  

i

i

i
v
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MlLJÖFÖRBUNDET BLEKlNGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen Sammánlrådesdatum

2016-11-10

Sid  35 (47)

MlLJÖFÖRBUNDET
BLEKINGE VAST

INK 2UiE -lU-  U7

Diuriaplbe. _,

     
      

    
  Miljöfirbun det Blekinge  Väst

Revisorerna

   

Kmrnmunfullmäklige  i
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Utlåtande  avseende delårsrapport januari-juni  2016

Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten fdr perioden

januari-juni  2016  är förenligt med fastställda  mål  och lagslifining.

Ecdülnningcn är baserad på  en  Översiktlig granskning  av  delårsrapprlenl Del innebär
att granskningen har  varit  begränsad  i  omfattning, inriktad  på  övergripande analys och

inte på detaljer i redovisningen.

Gransknlngens resultat presenteras l bifogad rapport från  PwC.

- Vi  bedömer mr dalárxrapparlet: är upprättad r' enlighet med lagens Irrrrv øch ,god

red0vi.mi71gs.ren' i  övrigt.

- Vi  imlzimnicr  i  dirzlczluncns bedömning all air av de tre finansiella ma! sam direlnioner:

fm-mall: kommer all misfldr helåret.

- Vi  inxtdpnlzlcr  I  direktionen: bedömning mr  3  mv  5  iverksnmhelønrål som tiirekfinnen

jbs/smlli har z4}7pr1dtIs_f2}r' deidret.  Vi  bedömer att mfingll faktorer .rltal/ samverka  om

samtliga mirl mligl dimkrianens bedömning skull vara 1Ippn¢"vdn'afl71'helarel.

-  Prugnasenjfir l1eIar-elpekar m0/ ell resultat pa -B06 tkr.  Dem:  innebär  an  bahmskravet

inte  kommer  at! uppjj/Ilas på helår

Sölvesborg den  6  oktober 2016 '___,

./

      i L_.._._____

z' —»/’
Lars-I sKjc erg Maurltskehn  C

Justerandes si n”"' Utdragsbestyrkande

ç, QÄ 

l
“r

l
l

-�132�-



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

.  ..

G1-anskningsrapport

Yvonne Lundin

September 2016

pwc

Justerandes sign
'N

Å  QA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-1 1-10

Utdragsbestyrkande

Sid 36  (47)
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Innehållsförteckning
1 Sammanfattande bedömning

2  Ilfledning

2.1 Bakgrund

2.2 Syfte, rcvisiamfrâgor uch avgränsning

2.3 Ravislonskriterier

2  44 Metod

3  Grnnskuings1‘es ultat

3.1 Räiivisazxdo räkenskaper och god redcvisningssed

3  .2 Kesulmtmxalyss

3  .3 God ekonomisk hushållning

3.3.1 Finansiella må]

3.3.2 Ivlål för verksamheten

September 2016
Miljdllirhundel Blekinge ‘Waist
PwC

Juskeranqes sign

.  ;z\ Ewa

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-10

Gmnslmirlg  w  delårsrapport 2016

».-n:r:ramb:A4:J::ncwen

Utdragsbestyrkande

Sid 37 (47)

-�134�-



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen 55mma“"äde5dal“m

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-11-10

Sid 38 (47)

Granslming av delårsrappnrt 2016

1  Sammanfattande  bedömning
PwC har på uppdrag av Miljé drhundet Blekinge: Västs llirü-nmidevalrln revisorer

översiktligt granskat förbundets delårsrapport förperioden 2016-01-01 - 2016-06-

30. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisirmsplanen för år 2016.

Syftet med den Bvarsikfliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag

för sin bedömning av om delårsrapporten iir upprättad i enlighet mad lagens krav

och god radovianingssed samt om resultatet 'är förenligt med de må] som

direktionen faslställt. Revisorernas niialande avges i den bedömning som cle

nvlämnar till direktionen i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för periuden är -396 tkr (S56 tkr 2015-06-30), vilket är 1 25:2 tkr lägre än

mvtsvarande neriod föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat på

-806 tkr. Bedömningen i delårsrapporter: är att balanskmvet inta kom mer att

uppfyllas. Enligt direktianens beslut i mars 2016 skall Enverslcousmedel från 2015

användas för art  täcka  personalkostnader för tillfällig förstärkning av

personalstyrkan.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets

delårsrapport:

- Vi bedömer att rlelårsrczppnrtcn är upprc'itiadic12ligheI med lagens krm;

:ich god i-edovisningssad i övrigt.

- Vi instämmer i 51:‘;-ektianens bedömning att ett av de t-rsfinnnsiella må!

sam  dimkiialmnfaststfillr kummer cdi nåsför helåret.

- Vi instämmer idirelctinrzens bedömning attg av  5  uerksamlwtsrnfil som

direktionen jüstsfäll: hur upp.-liitts fär delriret. Vi bedömer att ?många

faktorer skull scznwerka am samtliga mål enligt direlctionens bedömning

skall vara up]7nc“z:idafiir hulcfiret.

Resultatet i delärsbcilcslutel har pflvarlmts av en cngåxigsutberalnlng till tidigare

förhnndscliefen i samband med att. han avslutat sin anställning. Utbetalningen

avser m månadalöner samt sociala avgifter, totalt 784 flu‘.

September 2016

Miliöfärbmdm Blekinge Vául 1av  7
PwC

Justerandgä sign Utdragsbestyrkande

.X år
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirekiionen

Jusxerangfs  sign

I4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-10
Sid  39  (47)

Granskning av delårsrapport 2016

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommuner och landsting  samt  regiun- och kamin unzilförbund är enligt den
kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta

en särskild redovisning (dulårsrappuri) för verksamheten från årets början.

 
Rsuisurøerna skall bedöma om resultatet i delåisrupporiønsum enligt  8  Imp.  20  :t  §
skall  behandlas uLIfL1Hrnr'1'kt2'_r}a nah firsbakslntet är förenligt med de mål

fitllnmktige beslutat. Revisorernas skriftliga Zwdfimning  skull  blläggas

ll deliiggzppurtzn url-r årsbukslutet. g

Fullmäktige ovan ersiitts med direktinnnn  i  kommunalförbund.

Revisorernas bedömning av (lulärsrapporien ska grundas på det ekonomiska

resultatet  och uppfyllelsen ZlV rlircalci-iouem.: mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfle, revisionsfi-¢‘igar och avgränsning

Granskningen  syfta  r till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger  svm' på

följande revisinnsfrågor.

I  Har delårsrapporten upprättats enligt lagens lcruv mil: gud redovisningssed?

u  resultatet i delårsrappumzn förenligt med det av direktionen fastställda

finansiella niålni, d.v,s, finns förutsättningar att måla: kammar att uppnås?

u  Är resultaten i delårsrapporten fårenliga med de av direktionen fastställda

målen för verksamheten, d.v,s. finns förutsättningar all :nålen lmrmnet att

uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts  ut  ett v%isent1ighets~ och riskpempektiv

får att i rimlig grad kimna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.

Granskningen är översiktlig och omfattar' därför at: bedöma ett  urval  av underlagen

ñör den information  sem  ingår i delåvsrappnrten Då vår granskning därför inte

varit fullständig utesluter den inte att felaktigheter kan förekomma.

2  .3 Revisionskriterier
Direktionen är ansvarig för upprättmzdet av delårsrnppni-Len sam enligt  S  ka  p  2a  a §

KI. ska behandlas av konmrunfullniäktige i respektive medlemskummun.

Granskningen av delårsrapporten innebär en lvedömning av um rappcn-ten följer:

-  Komnnmallagcu och lag om kommunal reduv-isning

I  Rådet för kommunal redovisnings rekoirunendariou  22  samt  god

reduvisningssed i (ivrigt

September 2016
Nüijäfärbmidel Blekinge Väst 2  av  7
PwC

?i
Utdragsbestyrkande

 

-�136�-



MILJÖFÖHBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektlonen 53"‘"‘a""5d95da‘”m

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-11-10

Sid 4-0 (47)

Granskning av ilelfimmpport 2016

a  Direldionsbaslut avseende god slconomisk hushållning

2.4 Metod
Granskningen har* utförts genom:

-  Intervjuer med berörda ijånsteznñn

-  Ann] ya av relevanta dokument

I  Översiktlig granskning och analys av det siffermfissigm bokslutet per 2016»

o6~3n samt av resultalp rognosen för året

u  Översiktlig analys av verksamhet (mh ekonomi i den omfattning sam Iufivs

för att bedöma om resultatet är förenligt" mer] de av direktionen fastställda

målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen uten

mer översiktlig, Granslnzxingen är dessutom mer inriktad på aualytisk granskning än

på aulan ta nsgmuslming.

Rapporten är faktagratunltad av anwa riga för upprfilhmdet av delårsrapporter] hos

Miljöförbnndet Blekinge Väst.

September 20 se
M  fifbrbundet Blekinge Väst 3 av 7
PwC

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖHBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

:ge

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-10

Sid41 (47)

Granskning  av  delårsrapport 2016

3  Granskningsresultat

3.1 Rättvisande räkenskaper och god
redovisningssed

Den uppräüade delåtsrappnrten  omfattar  per-leden januari ›- juni. Resultatet för

perioden uppgår till -ggâ (kr,

Delårstappurtajl består  av an  förvaltnlngsberättelse  samt  resultaträkning, ba-

lansräkning och 1<8SS£lfl5d€SfiIla1Y5-

Vi har granskat ett urval poster bla. avseende periodisefingxr som är gjorda i
samband med  delårsrapporten.

Prognos för året lämnas som  pekar  på  ett  negativt resultat »B06 tkr. Budgeterat

resultat 4.1 tkr

Bulanskravet uppfylls  vara  sig vid dclåret eller på luelâlr. Åtgärder för att  kamma

tillrätta  med  det Ilegariva resultatet och framtida utveckling beskrivs i

delårsrapporten. Persmlalsidan har förstärkta, ytterligare åtgärder kommer  sättas

in,  samtidigt  sum långtidssjukskrivna kommer återgå  i  arbete.

Det  lämnas  uppgifter  om  sjukfrånvamu både  i  fürvalmlngsberlittelsen nrzh i

taballform. Sjulçfrånvarun har  ökat  i jämförelse mot filregåauds år.

Det lämnas uppgifler om att  inga  förändringar har  skett av  redovianingsprlnaipnx i
jämförelse  med  föregående delårsrapport.

Bødömni ng

I vår översiktliga granskning har det inte  framkommit  några umsL'a'ndigheter som

tyder  på  att  fiirbundrats delårsrapport iir-upprättad i  strid med  lagens kmv och gud

rednvisningssed  i  Övrigt.

3.2 Resultatanalys
Prognosen förlmlåret pekar på ett negativt  resultat,  -806 tkr, Budgeterat  resultat  på

helår uppgfi: till 41 tkr.

l kommentarer till resultatet kommenteras cle större avvikelser-na i jämförelse mot

budget  mzh föregående år.

Det är framför  allt  lägre intäkter än budgeten-al smut  ökade  personalkostnader som

påverkar resultatet under året.

Prognosen  visar  på 614 tkr lägre intäkter än budgetsrat för helåret. Intäkterna är

229 tkr lägre vid delåret än  motsvarande  period föregående år.  Dat  fir framför  allt

intäkterna för tillsynsavgifter som inte när budget, Orsalwr  är  bl,  a,  bristande

personella resurser för tillsyn och minskade intäkter fdr ansökan  om  prövning av

enskilda avloppsanläggningar.

September 2016
Miljöiörhunder Blekinge Väst 4 av  7
FWC

Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-10

Sid 42 (47)

Granskning av delårsrr-pport 2016

Resultatet i delärslaolcslutet har påverkats av en engångsutbeualning, 10

månadslöner, till tidigare. förbundschefen i samband med att han avslutat sin

anställning.

Engängsutbelalningen och sociala avgificr uppgår totalt till 784 tkr vilka belastat

resultatet  i  delñrsbukslutet.

Persanalkastnadt-.ma visar ett högre pmgxmstimamt utfall än budget. Kostnaderna
kommer att öka under  andra  halvåret då bla. lânglidssjulwkriven personal iitei* äri

tjänst. Kostnaderna påverkas även av att från mars nnånad fran: till årsskiftet har

4,5 tillfälliga tjänster lfllsutts. Se, yüerliga re kommentarer under avsnittet “ Mål för

verksamheten"

Budgeterad inveslering har senarelagts till 2017, varför inga avskrivningar belastar

    
resultatet.

Resultaträkning _
Budget Jan-Juni Jan-juni Pmguqs

_ __ 20!6 2016 zaxsfij _AJ_1jg'__ J

VL‘l‘J(surnI1elA:n3 intakter 10 I95!  4  589 4313  9  53:;

Verksamhetens pm'oI1u{luIstn.3d<:t -H 323 “7 4'79 -6 415 -I4 893

verksamhetens övrignkosmadur -3 441: -l BIS .1 367 -3 125

Avskrivningar . mo V  g  w
Finnnsnetto 90 8  i 5

vmiiçsnwiäa' '  " "
NE'l‘TOKOSTNAl!'ER ‘7 5"“ 'i W  -2 .s 43e

Emmsnbxlm
Karlshamn 3  ?ll

Olotêtröm l 615

Sum-sbox-g 2  098  7  624  å  312 3 3l 2 7 514

_§1g§Ts RESULTAT »se w  -33:31 555 .mg

Balunsntredande not lämnas för rlvlåret  :mh  kommentar lämnas i

förvaiiningsberättelsen över p1'ogno$L'Lc¢.-rut utfall flit helår. Baluxiskravet nås inte

vare sig för deläret eller för helåret,

3.3 God ekonomisk hushållning

Direlrfianen har beslutat  om  finansiella mål och verksanflxebxnfissigax mål för

förbundet. Målen följs upp i delårsrapporten med pmgnns för helåret.

September 2016
lVLi1jt§fi1r'bIJ:uiet Blekinge Väst 5  av  7
PWC

i
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Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum

2016-11-10

Sid 43 (47)

Granskning av delärsuuppurt 2016

3.3.1 Finansiella mål'

Finansiella mål

- Intäkterna skall minst uppgåtill kostnaderna

-  Det egna kapitalet ska årligen öka mot-tvarande minst  2  % av

lconmmnbidraget

v  Förbundet ska till minst 50  %  finausiems via avgiftsimiiktnr

Vid delåret  är  1 av 3 tull! uppfyllda. Vi delar den bedömningemm görs  i

dclårarappnrten.

I delåmrappcrtcn görs samma bedlâmning att tvâ av de tra målen inte kommer  vara

Llppnåddn på helåret 2016. V1 delar denna bedömning.

Utfall vid delar-et visar:

-  Intäkterna uppgår dl]  S  402 tkr och kostnarlwrna till  B  797 tkr => Målet  är

inte uppnått'

a  2  96 av komm unhidraget muL-avatar 76 tkr, periodens resultat  är  -396  tlcr  ==>

Målet iir inn: uppnått

u  Fixaaxisiering via avgiftsintâikter motsvarar 56% r.> Målet är uppnått

Prognos  för  helåret:

r Intäkterna uppgår till 17 213  tkr  och kostnaderna tiIhS 019 du' =>

Prugnusen visar att :nålar inte kommer att uppnås

n  2 %  av kcIIx11:1Lu1bid1-agel motsvarar 146 tkr,  å re: rs  resul lat -806 tkr  =  >

Prognosen Visa: att målet inte kommer att uppnås

o  Enansiering via avgifzsintâikler motsvarar 56% => Prognosen  visar  an miilui

kommer nit uppnås

Bedömning

Vår éversildliga granskning visar på att prognostiserat resultat in te  är  förenligt med

de ünarxsielln målen sem direktionen fashstixllii budget 2016, då 1  av  3 mål  är

uppnått, rundan de (ivriga 2 målen ej kommer att uppnås.

3,32 Mål för verksamheten

M  å]  för  verksmnhøken

- Verkszuxülcler med en årlig lfllsyns» eller kontrulltid mindre än 8 timmar,

ska ha en tillsynsv eller offentlig kontrollinsats  när  den ackumulerade

tillsynsüdeil  B  timmar eller mimst van tredje år. lvlâlvärde 95 96 på  helår.

=>utfall 43  %  på deliir. Målet  är  inte trppzxårt, Pmgnosen  är  att Inålet ;läs på

helår

-  Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrolltid  om 8fimmar eller mer.
ska ha minst en tillsyns- eller offentlig kontmllinsats per år. lvlålvärdet  år  85

September 2016
Nfiljfifm.-11underB]eIki1xge Väst 6 av  7
PM’;
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Granskning av delårsrapport 2016

% på helår. => utfall 33 96 på delår. Målet är inte uppnått. Prognosen är att

målet nås på helår.

-  Antalet avslutade ärenden under ett verksamhetsår ska vara större än eller
lika med antalet påbörjade ärenden. =>lcvoten iir  50/50  på dclår. Målet

uppnått. Prognosen är att målet även nås på helår.

'  Andelen över-prövade beslut som avgjorts till förbundets fördel. Mälviirde 75

‘)6 på helår. => Utfall  76 96  på dclår. Målet är uppnått. Prognosen är ett
målet även nås på helår.

-  Andel tillstånds- och anmälningsäronclen med mer än 6 veckors

lxantlliiggningstid från knnmletta handlingar i ärendet. Målvârde  <  5  %  på

helår.  =>  2  ärenden har haft en längre handläggningsrld än  6  veckor, varför

målet är uppnått. Prognosen är att målet även näs på helår.

Vid delåret är 3 av de  5  målen uppfyllda. Vi delar den bedömning som görs i

delårsrapporten.

Orsaken tlll att målen  1  och  2  inte uppnås på delåret beskrivs i delårsrapporten.

Orsaken iir framför allt brist på personal på grund av sj ukdoznar. Då tillfälliga

resurser satts in från och med mars  månad  samtidigt som långtidssjukslu-iven

personal åter är i tjänst görs bedömningeni delårsrapporten att saurtliga

Verksamhetsmål kommer att nås på helår,

Direktionen beslöt vid möte i mars 2016  om  en tillfällig förstärkning av

personalstyrkan, genom användning av ej budgeterade överskott som uppstå tt

genom olnesatta vakanser 2015. Medlen smn vnrtä kta att användas till tillsyn och

offentlig kontroll 2015 överfördes till 2016 och  m' iggör att utökad tillsyn och

kontroller kan genomföras under året genom förstärkningar: av personalstyrkan.

Vi bedömer dock att  många  faktorer skall samverka  om  samtliga mål enligt

direktionens bedömning skall vara uppnådda för lwlilrot.

Bedömning
Vår översiktliga granskning visat' på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är

förenlig med de av'Fdrbundsdjrekl1‘onsn fastställda  målen  i budget 2016,  men  att
flera faktorer måste vara uppfyllda för att mål 1och 2 skall kunna nås på helåret,

2o16-1o›o6

unna Lundin
.Projektledare/Uppdragsledore

September 2016
lvliliöfürbundut Blekinge Väst 7  av 7
PwC

Utdragsbestyrkande
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Postadress

Box 42

351 03 Växjö

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
1 VÄXJÖ

Sida 1 (2)
Målnr

3541-16
BESLUT
201 6-12- 1 9
Meddelat i Växjö

KLAGANDE
Josef Wikell
Södra Fogdelyckegatan 6
374  33  Karlshamn  MOTPART

Karlshamns kommun

374 81 Karlshamn

ÖVERKLAGAT  BESLUT g
Karlshamns kommuns beslut den 4 oktober 2016, §  197, diarienr

2016/3121

SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om avvisning av

överklagande

FÖRVALTNINGSRÄTTENS  BESLUT

Förvaltningsrätten tar inte upp överklagandet till prövning.

i

1

i

Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Kungsgatan 8 0470-56 02 00 0470-255 02 måndag — fredag

E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 08:00-16:00
www.forvaltningsrattenivaxjo.domsto1.se
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FO13VA_LTNINGSRz§TTEN BESLUT 3541-16
1 VAXJO

YRKANDEN  M.M.

Josef Wikell överklagar kommunstyrelsens beslut, den 4 oktober 2016 para- ‘

graf 197, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer

för marlcanvisning.

SKÄLEN FÖR  AVGÖRANDET

Enligt 10 kap 2  §  KL får följande beslut överklagas:

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunal-

förbund,

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är

av rent förberedande eller rent verkställande art,

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssamman-

satt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande

eller rent verkställande art, samt

4. sådana beslut av revisorerna som avses i  9  kap. 15 §.

Av handlingarna i målet framgår att kommundirektörens förslag på riktlinjer

sedan kommer att antas av fullmäktige. Beslutet är således inte slutligt utan

enbart av förberedande art. Det är därför inte möjligt att överklaga förrän

frågan avgörs slutligt. överklagandet ska alltså avvisas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR,  se bilaga 1 (DV 3109/ 1D)

rim,
Ma us Hansson

Rådm an

Föredragande: Helene Larsson I
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Till Karlshamns kommunfullmäktige

Beslutet ett skriva avtal med Nordstreazn som skulle ge hamen hyresintakter på 100 miljcmer

och skapa en 50450 nya arbetstillfällen själva hemmen och där med att ytterhgare personer

skulle komma att lämna sysselsamas i kring- oçh servicevexksamheter i lokala företag, sägs av

många som ett mycket positivt beslut. Desto sämre ä: ftlwfzxtingen och besmrmingen över

kommunalrádets Stockholm besök och hans undexdánige agerande till prepáer ovahifrån

trots en dessa inte kan fatta beslut i denna kommunala fifiga Om vi fürstân det hela rätt så
har Mattsson sanmlankallal KSAU rich informerat, man an  ha  något att säga för det är

hemligt. och sen falla! ett ardfdrzmde beslut om all. “frysa” undenecknandet m- awalel. Detea

ska sen tas upp på Fullmäktige i februari. Det är alltså kammunen som äger beslutet..

Man försöker framställa det som om Nordmeam 2, som ät en mäta gasledning på Östersjöns botten,

är ett uttryck tär ryske planer på att erövra sina gamxlånder. Men Nordstream ä: ett kommersiell:

samarbetsprojekt mellan ryska, tyska. holländska. franska och österrikiska intressenter och rüren som

ska lagml i Karlshamn är tyska.

Ne-rdstream  2  kommer an byggas även man ett lager i Karlshamn. Skillnaden blir bara att rören istället

måste transpørüeras från Lublin i Tyskland eller från l-langñ i Finland. där man inte ser nâgra problem med

att upplåta aim: hamnar till konsortiet. Längre transporter kostar lite mer och de innehåll' mer utsläpp av

koldioxid, men någe: hinder utgör de inte.

Den hemliga inforraationen Mattsson fått sägs handla em säkerhetspolitik. Men hur kan ett lager ftir

pipelinerör i Karlshanms  hmm:  utgör ett säkerhetspolitiska hu: mot Sverige? Det begriper väl var och en

att men munem inte behave: vara fysiskt närvarande i hamnen. för att men bild av den. Nöjer man sig, inte

med Google Maps så mms det spiønsetelliter. Vi vill bestämt påstå au lagrajzixnré-x pa en hamnplan utgör

ingen säkerhetspelitisk risk

Oppesitieusrådet Magnus Gärdebring har i media uttalat et: Mattssons ”frysning” var en seger och det

»dear att han hade rätt när han i oktober ändrade sig :ch gick emot avtalet. Detta horde v51 få alla som vill

vam seriösa i frågan att verkligen  tänka  efter, at: här står det inte tätt till.

Kommunen äger frågan och ska den avgbx-as på fulhnéikiiges möte i februari  så uppmanar wi ledamöterna

en  ta  sitt ansvar för hamnbcslagets ekonemi och för arbetstillfâllena i kommunen, Kem ihåg devisen “Des

är bara döda fiskar som flyter med strömmen”

För Kommunistiska partiets styrelse \

Lars Jermsscm
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Svar på medborgarfråga angående Karlshamns kommuns skolresultat 
 
Bakgrund 
2016-11-27 inkom handling till kommunkansliet med en fråga om Karlshamns 
kommuns skolors resultat utifrån SKL:s Öppna jämförelser. Frågeställaren 
efterfrågar en analys av resultatet. 
 
Öppna jämförelser   
SKL:s Öppna jämförelser - Grundskola är en sammanställning av Sveriges 
kommuners skolresultat utifrån hur eleverna lyckas i skolan. Man jämför 
kommunernas samlade resultat utifrån ett antal parametrar för att ge en bild av 
hur olika kommuners resultat är i ett rankingsystem från 1 till 290.  
 
Resultat och analys 
Det är ingen enkel sak att mäta resultat i skolan och det råder delade meningar om 
hur detta görs på bästa sätt. Skolans uppdrag är komplext och spänner över allt 
från rena faktakunskaper till mer mjuka värden som till exempel självförtroende, 
tolerans och initiativförmåga. 
 
SKL:s Öppna jämförelser bygger på att man jämför skolors resultat under ett år och 
rankar Sveriges kommuner från 1 (högst värde) till 290 (lägst värde). Det 
sammanvägda resultatet för Karlshamns kommun har varierat stort de senaste 
åren. 2015 hamnade kommunen på en 185:e plats (2014 års betygsresultat) och 
2016 hamnade kommunen på plats 279 (2016 års resultat). 
 
Jämförelser från ett år till ett annat säger ganska lite om resultat och kvalitet i 
skolan. Resultaten kan variera ganska mycket från år till år utan att det för den 
skull betyder att skolan har blivit bättre eller sämre. Resultatutvecklingen över tid 
visar att Karlshamns kommuns resultat ligger ungefär i nivå med resultaten i 
liknande och jämförbara kommuner. På några områden ligger vi över 
genomsnittet, på andra områden under snittet.  
 
Utbildningsförvaltningens analys visar att grundskolan i Karlshamn står inför 
stora utmaningar. Karlshamn har en jämförelsevis hög andel elever som inte når 
målen i alla ämnen. Vår kommun har jämförelsevis stora skillnader i resultat 
mellan t ex flickor och pojkar. Elever från studieovana hem har avsevärt svårare än 
elever med välutbildade föräldrar att lyckas i skolan. 
 
Vi är så klart inte nöjda med det, utan arbetar hela tiden för att förbättra kvaliteten 
och likvärdigheten. Exempel på insatser de senaste åren är deltagande i Läslyftet, 
basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsarbete kring 
effektiv skolorganisation och resursfördelning samt karriärtjänster för lärare. Det 
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viktigaste utvecklingsarbetet sker på den enskilda skolan, i det dagliga mötet 
mellan pedagoger och elever. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Karlshamns kommuns skolors 
resultat varierar nästan ingenting. Det senaste året har vi tappat inom någon 
mätbar variabel. Andra kommuner har vid samma tidpunkt nått upp till de resultat 
som Karlshamn hade vid tidigare mättillfälle. Detta gör en skillnad i resultat om 
någon procent men kan i ranking innebära att man kan rasa eller klättra mer än 
100 placeringar.  
 
Det som är intressant och som vi tar på stort allvar är den mer djupgående 
analysen och de påverkningsbara faktorer som vi i den kan få fram. De mest 
betydande faktorerna som vi därför arbetar med är skillnaden mellan pojkar och 
flickor samt skolans kompensatoriska uppdrag.   
 
 
 
 
Matthias Holmesson   Martin Åsman 
Utvecklingssamordnare   Verksamhetschef        
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KARLSHAMN 2015.12-16

Kommunens revisorer

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen för kännedom

KF:s presidium for kännedom

Förstudie av tekniska nämndens kostservice, städservice och fastighetsdrift

På uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun har PwC genomfört en förstudie avseende

rubricerade servicefunktioner.

Förstudiens syfte har varit att ge underlag för bedömning om en djupare granskning ska

genomföras avseende om tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet med

tillräcklig effektivitet och kvalitet, samt med tillräcklig intern kontroll.

Kartläggningen visar att tekniska nämnden till stora delar saknar ändamålsenliga rutiner med en

tillräcklig intern kontroll for att säkerställa att serviceverksamheren bedrivs med tillräcklig

effektivitet och kvalitet. Samtidigt noteras att bristerna har uppmärksammats och initiativ har

tagits för att utveckla den interna servicens stymrng, bland annat med tydliga serviceavtal och en

gemensam fmansieringsmodell.

Med anledning av de initiativ som tagits för att uppnå en bättre ändamålsenlighet och därmed

också en stärkt intern kontroll. begär revisorerna inget svar från tekniska närrmden på de brister

som framgår av förstudien.

Vidare bedömer revisorerna att en djupare granskning inte är aktuell i detta skede, utan avser

istället att följa de beslut som tas för en ökad ändamålsenlighet och först därefter fatta beslut om

att eventuellt genomföra en fördjupad granskning.

l
För J§%rlshamns kommuns revisorer

l - ,
l_ ,-,* l\
.I '

Lajxs Beckman

Ordförande
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1. Inledning

1.1  .  Bakgrund
För att stödja kärnverksamheterna och effektivisera verksamheten har vissa tjänster

identifierats som lämpliga att samorganisera. Från gemensamt stödjande

funktioner utförs tjänster åt nämnder och verksamheter.

Stödfunktionernas service utgör en viktig del för kommunens kärnverksamheter.

Det kan ñnnas risker i styrningen av tjänsterna avseende gränsdragnings-

problematik och olika förväntningar avseende kvantitet och kvalitet. Tydliga

styrprinciper behövs för att kunna följa upp och utvärdera de stödjande

funktionerna.

Kommunfullmäktige har i reglementet för tekniska nämnden reglerat vilken ser-

viceverksamhet som nämnden ska tillhandahålla.

Revisorerna har efter risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en

förstudie.

1.2.. Syfle
Förstudien syftar till att ge underlag för att bedöma om en djupare granskning ska

genomföras avseende om tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig

verksamhet med tillräcklig effektivitet och kvalitet, samt med tillräcklig intern

kontroll.

Förstudien sker genom en översiktlig kartläggning.

1.2.1. Kontrollmål

o  Hur är serviceområdena organiserade?

-  Finns det tydliga avgränsningar mellan serviceorganisationen och de

verksamheter som nyttjar tjänsterna?

o  Vilken styrning finns avseende tjänsternas kvantitet och kvalitet?

o Finns tydliga mål för verksamheten?

o  Vilken uppföljning och utvärdering sker av ekonomi, volymer och kvalité?

Granskningen har avgränsats till tekniska nämndens ansvar för städservice,

kostservice och drift av fastigheter inklusive vaktmästartjänster. Drift av fastigheter

avser den löpande driftverksamheten, inte planerat fastighetsunderhåll.

Inom ramen för förstudien har dokumentstudier och intervjuer genomförts med

förvaltningschef och verksamhetschefer.

1  av  8
PwC
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2. Iakttagelser

2.1. Hur är serviceområdena organiserade?
2.1.1.  Tekniska nämnden

Det är tekniska  nämnden  som har ansvar för den interna servicen. Den förvaltning

som hanterar servicen är samhällsbyggnadsförvaltningen. I kommunens

årsredovisning redovisas nämndens ansvaromräden enligt följande:

-  Trafikenhet

-Gatuenhet

-  Kostservice

-  Driftservice

-  Fastighetsservice inklusive mark- och skogsförvaltning

-  Städservice

-  Sotningstjänst

-  VA-enhet

De i ovanstående med fetstil markerade enheterna har varit föremål för denna

förstudie.

Av tekniska nämndens reglemente framgår bland annat följande gällande

ansvarsområden som är kopplade till förstudiens serviceområden:

Nämnden ska verka för att åstadkomma en från kommunalekonomiska utgång

punkter effektiv kommunal fastighetsförvaltning. l denna uppgift ingår bland annat

att förvalta byggnader som ägs av kommunen, och att inom samtliga

ansvarsområden verka för att samråd och överenskommelser sker med dem som

använder nämndens tjänster med avseende på tjänstcmas omfattning och kvalitet.

Bland de uppgifter som nämnden särskilt ska ägna uppmärksamhet lyfts

samordning av personal, lokaler, fordon och arbetsmaskiner fram.

Vidare ska nämnden inom sina ansvarsområden ansvara för regelmässig

uppföljning och utvärdering. För detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv

intern kontroll, samt rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som

kommunfullmäktige lämnat.

Av reglementet framgår även att nämnden ska samråda med övriga kommunala

nämnder som berörs av nämndens ansvarsområde.

2.1.2. Scunhc'iZlsby_(]gmzdsfiirvaltningen

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ñnns funktioner som huvudsakligen utför

Serviceuppdrag (driftservice, fastighetsservice, kostservice, städservice och

sotningsservice).
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Drzfiseruice innehåller vaktmästeri, fastighetsskötsel och tryckeri.

Kostseruice tillhandhåller mat till förskolor och skolor och till äldreomsorgen.

Städservice svarar för städning i kommunens lokaler.

Förvaltningen leds av en förvaltningschef (f n kommundirektören).

Det finns en verksamhetschef för kostservice som är direkt underställd

förvaltningschefen. Tidigare var kostservice uppdelad på tre enhetschefer, men nu

pågår rekrytering av sex måltidschefer i syfte att skapa ett mer nära ledarskap.

Dessa tjänster ska dela sin tid mellan chefskap och operativt arbete.

Det ñnns en verksamhetschef för driftsservice och städservice direkt underställd

förvaltningschefen. Drift- och städservice leds av vardera en enhetschef.

Enhetscheferna har till sin hjälp arbetsledare för den dagliga driften. Arbetsledarna

har inget personalansvar.

2.1.3. Öuerüiyn av intern service och organisationen

Sedan hösten 2016 pågår en översyn av servicefunktionerna. Arbetet leds av

verksamhetschefen för servicefunktionerna (drift och städ) på uppdrag av

kommundirektören/förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrunden till uppdraget har bland annat varit att tidigare genomlysningar påvisat

att nuvarande organisation till delar uppvisar ineffektivitet och saknar tydliga

processer för styrning och samordning. Vidare skulle en mer effektiv hantering av

den interna servicen kunna frigöra resurser till en mer brukarorienterad

verksamhet, utan att påverka kvalitén alternativt kunna förbättrad kvalitén.

Kostverksamheten ska hanteras i en särskild utredning. Det skäl som anges i

intervjuerna är att det finns en annan dimension i dessa leveranser, då de har en

mer direkt koppling till brukaren/kommuninvånaren och att det politiska

inflytandet över tjänsterna behöver vara tydligt.

Inom ramen för uppdraget från kommundirektören/förvaltningschefen ska

förekommande internservice och processer kartläggas och identifieras. Efter analys

av kartläggningen ska en modell och organisation för en "effektiv

fullservicefunktion" presenteras.

I det initiala arbetet har bland annat belysning skett av

beställningsfunktion/beställarrollen, finansieringsmodellen, styrning, ledning och

organisationsstruktur, samt samordningsmöjligheter med bolag och

kommunalförbund.

Slutrapportering ska ske vid utgången av januari månad 2017 med ambitionen att

kunna starta en ny organisation vid halvårsskiftet  2017.

I kartläggningsarbetet har det identifierats att intern service sker på många olika

platser i organisationen. Vidare har den interna servicen grupperats i

kontorsservice (reception, mötesservice, it-service, inköpsservice, tryck- och
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kopieringsservice och postservice), arbetsplatsservice (städ, textil/tvätten, café,

bilpool, transport- och distribution och badservice), samt fastighetsservice (inre,

yttre och entreprenad).

Ambitionen är att skapa en sammanhållen servicefunktion utifrån det identifierade

behovet. Av intervjuerna framgår att det är fokus på att finna samverkan i såväl

personal som utrustning. Vidare att skapa en beställarfunktion som innehåller

kompetenser motsvarande utbudet i servicefunktionen. Beställarfunktionens

uppgift är att kunna omsätta nämnders/förvaltningars behovi en beställning.

Beställningen ska hanteras genom ett serviceavtal. Serviceavtalet kommuniceras i

tid före ett budgetår och ligger sedan fast. Av intervjuerna framgår att intäkts- och

kostnadsfördelningen ska kunna ske utan internfakturor. Tjänster utöver detta avtal

ska hanteras separat som tilläggsbeställningar.

Uppdraget har i november/december redovisats för' kommunstyrelsens

arbetsutskott och tekniska nämnden.

2.2; Finns det tydliga avgränsningar mellan
serviceorganisalionen och de verksamheter
som rtyttjar tjänsterna?

Av intervjuerna framgår att det till stora delar saknas en tydlig reglering av

servicens innehåll, vilket innebär att det uppstår olika förväntningar mellan

beställare och utförararen. Nuvarande system innebär en svag beställare, där det är

upp till serviceorganisationen att bestämma kvalitén och kvantitet. Oklarheterna

innebär också att mycket energi läggs på "gränsdragningsdiskussioner” och vad som

ska kunna ligga till grund för en tilläggsfaktura.

Städservicen är tydligast reglerad genom avtal. Att avtalen och dess innebörd är

kända av beställaren är inte självklart. Många avtal är gamla och nya chefer har

ingen eller låg kännedom om avtalen. Av intervjuerna framgår även synpunkten att

de olika kvalitetsnivåerna som tillämpas företrädesvis kommuniceras intern inom

städservice och är mindre kända av beställaren.

Inom driftservicen finns gränsdragningslistor. Dessa år inte uppdaterade och har i

dagsläget liten praktisk betydelse. Formerna för finansieringen och vad som ska

faktureras är inte alltid klar.

2.3. Vilken siyrningflnns avseende tjänsternas
kvantitet och kvalitet?

Av tekniska nämndens uppföljning i samband med delårsrapporten framgår att

kommunens nämnder har ett beställarförhållande gentemot förvaltningen och styr i

den rollen ambitionsnivån och kvaliteten inom serviceverksamheterna.
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Det förhållningssätt som kommer till uttrycki delårsrapporten är rimligt, men det

saknar till stora delar stöd med nuvarande styrning av tjänsterna. Detta förhållande

har uppmärksammats och i uppföljningen framgår även följande skrivning:

'Förvaltningen behöver i samarbete med "beställande"förvaltningar ta fram
underlag som reglerar kvalitet, ambitionsnivå och kostnader för en effektivare
styrning au samtliga serviceuerksamheter. ”

Det saknas för närvarande en gemensam modell för hur interna serviceavtal ska

upprättas. När det gäller driftservice saknas interna avtal. Nuvarande grund för

kostnadsfördelningen baseras på beräkningar som är inaktuella.

För måltidsverksamheten ñnns en modell där volymerna och

budgetförutsättningarna gentemot skolverksamheten (förskola till gymnasium)

baseras på elevstatistiki november månad året innan, med ett schabloniserat

avdrag för frånvaro. Problemet med modellen är att det i realiteten förekommer

stora avvikelser i förhållande till planeringsunderlaget. Vid större avvikelser sker en

korrigering av levererade portioner, men det finns ingen ñnansieringsmodell mellan

beställare och leverantör för att hantera förändringarna. Vid start av exempelvis ny

avdelning inom förskolan hanteras detta med en separat finansiering i form av

tilläggsbeställning.

På omsorgssidan ñnns ett särskilt system för att lägga in beställningar. Styrningen

av beställningens innehåll är oklar, företrädesvis baseras intäkterna på "helkost".

Innehållet i ”helkost" är inte definierat mellan beställare och utförare.

Det har inte funnits något forum för återkommande möten mellan beställare och

leverantör om kvalitéer och kostnader. Således har styrningen av måltidens kvalité

och vad den får kosta avgjorts av utföraren, med hänsyn tagen till livsmedelsverkets

rekommendationer och målet om andel ekologiska livsmedel. Som ytterligare

styrning är en kostpolicy under beredning.

Städservice verksamhet baseras på avtal. Tillämpade kvalitetsnivåer är inte

kommunicerade med beställaren. Det finns flera avtal som är daterade för över tio

år sedan och det finns ingen systematik att i årliga genomgångar med beställaren se

över kvalitativa och kvantitativa städnivåer.

Inom städservice används ett system för att värdera vilken kvalitativ nivå som

städinsatsen ska ha och med vilken frekvens städningen ska ske utifrån typ av lokal.

Städservice har även ett systemstöd för detta.

Inom städservice interndebiteras för samtliga kostnader. Driftservice och

kostverksamheten är till 20  %  ñnansierat genom budgetanslag, resterande 80 % av

kostnaderna täcks genom kommuninterna intäkter.

Sedan en tid tillbaka sker återkommande "kundmöten" avseende såväl kost- som

städverksamheten. Detta har skett på serviceenhetens initiativ. Den svaga

kopplingen till ett väl kommunicerat avtal mellan parterna och svag koppling till

budgetförutsättningarna gör att diskussionerna på mötena inte får önskvärd
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"effektivitet". Av intervjuerna framgår att mötena är en start på en mer utvecklad

styrning, dialog och återkoppling av tjänsteinnehållet.

Av intervjuerna framgår att det i den utredning som pågår har lagts mycket kraft på

att utveckla beställningsrutinerna och hur ñnansieringsmodellen ska se ut.

2.4. Finns tydliga måljöz- verksamheten?
Det saknas i stort mätbara mål för serviceenheterna. Inom ramen för Kompass

Karlshamn ñnns ett mål med koppling till den verksamhet som bedrivs inom

serviceenheterna.

Det övergripande verksamhetsmålet är "Kommunen har en ekologiskt hållbar

verksamhet”, med nämndmålet:

"Kommunens interna serviceverksamheter utvecklas långsiktigt hållbart

ekonomiskt, socialt och ekologiskt".

Till detta ñnns följande indikator:

"Andelen inköpta ekologiska livsmedel  (KKIK) (KF) - Indikatorsnivå: 28  %

Vidare under utmaningar för att kommunfullmäktiges mål anges följande:

"För att bidra till måluppfyllelsen av  KF:s  mål inom KF:s målområde eflektiv och

innovativ organisation behöver de ekonomiska _fördelningsmodellerna inom

nämndens ansvarsområde moderniseras. Detta är påbörjat och sker i dialog med

övriga förvaltningar. ”

Kostservice arbetar för närvarande tillsammans med skolan fram gemsamma mål

som ska gälla för år 2017. Det finns planer att genomföra samma process med

representanter från omsorgen.

2.5. Vilken uppföljning och utvärdering sker av
ekonomi, volymer och kvalité?

Av intenjuerna framgår att det ñnns en tradition till att enbart fokusera på

ekonomin i uppföljningarna, men att det finns en ambition utveckla uppföljningen

till att innehålla fler perspektiv.

Det ñnns till delar verksamhetsstatistik. Främst inom kost- och städverksamheten.

Det saknas systematik för att inom tekniska nämndens ansvarsområde följa upp

och utvärdera ekonomi, volymer och kvalitén som en helhet. Till delar finns en

uppföljning inom kost- (antal portioner) och städverksamheten (städytor) som

relaterar verksamhetens volymer till ekonomiskt utfall. Spårbarheten i hur

nämnden hanterar denna information är låg i protokoll och uppföljningar.
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Det faktum att det saknas uppföljningsbara serviceavtal och styrda former för

tilläggsbeställningar gör att möjligheterna till en tillräckligt transparent uppföljning

och utvärdering begränsas.

Det ñnns heller inga systematiska jämförelser med andra kommuner vad avser

volymer och ekonomi.

Inom ramen för nämndens internkontrollplan finns ett kontrollmoment som direkt

är kopplat till servicefunktionerna, nämligen kontroll av matsvinn, där mätnings

ska ske två gånger per år.
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3. Bedömning

Av denna förstudie kartläggning framgår att tekniska  nämnden  till stora delar

saknar ändamålsenliga rutiner med en tillräcklig intern  kontroll för att

säkerställa att den serviceverksamhet som  nämnden  ansvarar för bedrivs med

tillräcklig effektivitet och kvalitet.

Nämnden har inte haft en tillräcklig uppföljning och utvärdering av driftservice,

kostservice och städservice. Vidare har det inte skett tillräckligt samråd med de

nämnder som berörs.

Nämnden saknar tydliga dokumenterade överenskommelser till grund för den

service som utförs. Till delar saknas en tydliggjord gränsdragning mot andra

kommunala verksamheter. Det saknas till stor del uppföljningsbara mål till stöd för

en uppföljning och utvärdering av serviceverksamheterna.

Det ñnns heller ingen annan sammanhållen utvärdering av ekonomi, volymer och

kvalité, med en transparens i återkopplingen till beställare. Fokus ligger på den

ekonomiska uppföljningen.

Vi anser att nuvarande rutiner för uppföljning, utan tydlig koppling till volymer

eller kvalitativa mått, inte ger nämnden tillräckliga svar om serviceverksamheterna

bedrivs med tillräcklig effektivitet.

I sammanhanget ska nämnas att ovanstående brister har uppmärksammats

och initiativ har tagits inom förvaltningsorganisationen med information till

nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Som framgår under 2.1.3. finns en

tydlig ambition att redan under år 2017 kunna komma igång med effektivare

organiserad service. I detta ingår tydliga serviceavtal, samt att eftersöka att skapa en

gemensam ñnansieringsmodell med acceptans i hela organisationen.

Med anledning av de initiativ som tagits föreslår vi, trots föreliggande brister, att

awakta med en granskningsinsats och istället planera för en sådan när en

effektivare organiserad service tagit form, det vill säga under år 2018.

2016-12-16

Jörn Wahlroth

Projektledare/uppdragsledare
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