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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-09-18  
 
 
Kommunfullmäktige
Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Liz Wennerberg 
(MP) 

2.  Gemensam budgetdebatt 
3.  Kommunens budget för år 2018 
4.  Begäran om att utöka Karlshamnsbostäder ABs borgensram med 

anledning av tillbyggnad av Östralycke, etapp 4 husdel 10 
5.  Avgifter, taxor och frister för Räddningstjänsten Västra Blekinge 

2018 
6.  Bidrag till Oscar Lundgrens Väggafonder för rivning av och röjning 

kring Saltsjöbaden 
7.  Aktieägaravtal och bolagsordning KhGK Fastighet AB 
8.  Kostpolicy för Karlshamns kommun 
9.  Statistikrapport över ej verkställda beslut inom nämnden för 

arbete och välfärds ansvarsområde, kvartal 2 2017 
10.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 

inom omsorgsnämnden, kvartal 2 2017 
11.  Interpellation om att förtroendevald bryter mot rökförbudet - 

(MP) 
12.  Inkomna motioner september 
13.  Handlingar för kännedom september 2017 
14.  Entledigande från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden - 

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

kommun 2017-07-19 Dnr: 2014/3216 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige - Liz Wennerberg (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med den 10 juli 2017 till och med den 14 
oktober 2018 Liz Wennerberg (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anders 
Thurén (MP). 
 
Bilagor 
 
1 Beslut om ny ersättare - Liz Wennerberg (MP) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan
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________,__..

Karlshamns koyrmlufil.
Kommunledningsfnrvalmmgen, Km ‘ m

. '  :m7 ~u7- 13
Länsstyrelsen  I PROTOKOLL
Blekinge län Dim-'xe;;:??:.3r/(7, 2017—07—10

/ Dnr: 201~3057-2017

Ny ersättare för ledamot  i  kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 juli  2017  till och med den 14 oktober  2018.

Kommun:  Karlshamn

Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Liz Wennerberg
Avgången ersättare: Anders Thurén

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Karlshamn  Ö

Ledamot Ersättare

Anders Englesson 1. Ingrid Ågård
Per Atmander 2. Ahmed Saad
Johanna Karlsson 3. Liz Wennerber  *g

Karlshamn  V

Ledamot Ersättare

Sara Månsson Möllergren 1. Ingrid Ågård
Anna Atmander 2. Ahmed Saad

5. Liz Wennerberg *
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kommun 2017-09-05 Dnr: 2017/1448 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 2 
 
 
Gemensam budgetdebatt 
Majoriteten 30 minuter. 
Övriga gruppledare 10 minuter. 
Övriga ledamöter 5 minuter. 
 
 
 
 

5



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa mål och budget för 2018, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 
drift-, investerings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 
2018 och flerårsplan 2019 och 2020 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
2018 26 260 tkr 
2019 19 408 tkr 
2020 33 413 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
 
2018 225 168 tkr 
2019 340 995 tkr 
2020 399 351 tkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2018 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”Mål och 
budget 2018 och flerårsplan 2019-2020”, med verksamhetsmålen och indikatorerna 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen – ordförande Per-Ola Mattsson (S), Gertrud Ivarsson (C) och Paul Hedlund (L) 
– överlämnar förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

Mål och budget 2018 flerårsplan 2019-2020 
Vänsterpartiets budgetförslag 
Moderaternas budgetförslag 
Mall budgetsiffror 2018 Moderaterna  
Miljöpartiets förslag till kommunprogram 2018 
Sammanställning partiernas budgetförslag 2018, 170905 
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 170828 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till koalitionens förslag. 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till moderaternas förslag. 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Per-Ola Mattsson (S) ställer koalitionens budgetförslag mot moderaternas och 
miljöpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med koalitionens 
förslag.  
 
 
 
 

7



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-08-29 Dnr: 2017/1448 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-09-05 182 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 3 
 
 
Kommunens budget för år 2018 
 
Förslag till beslut 
 
Koalitionen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa mål och budget för 2018, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 
drift-, investerings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 
2018 och flerårsplan 2019 och 2020 
 
Fastställd resultatnivå är för år 
2018 26 260 tkr 
2019 19 408 tkr 
2020 33 413 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
 
2018 225 168 tkr 
2019 340 995 tkr 
2020 399 351 tkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2018 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”Mål och 
budget 2018 och flerårsplan 2019-2020”, med verksamhetsmålen och indikatorerna 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen – ordförande Per-Ola Mattsson (S), Gertrud Ivarsson (C) och Paul Hedlund (L) 
– överlämnar förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-08-29 Dnr: 2017/1448 
 

 
Beslutsunderlag 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

Mål och budget 2018 flerårsplan 2019-2020 
Vänsterpartiets budgetförslag 
Moderaternas budgetförslag 
Mall budgetsiffror 2018 Moderaterna  
Miljöpartiets förslag till kommunprogram 2018 
Sammanställning partiernas budgetförslag 2018, 170905 
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 170828 
 

  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Samtliga nämnder  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Jens Odevall Rosita Wendell 
Administrativ chef Förvaltningsassistent 
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Kommunprogrammet utgör det grundläggande politiska uppdraget för 
Karlshamns kommun under innevarande mandatperiod. Utifrån 
Kommunprogrammet ska kommunfullmäktige besluta om Mål och budget 
med verksamhetsmål och indikatorer för det kommande verksamhetsåret.  
 
Detta dokument, ”Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020”, med 
verksamhetsmål och indikatorer ska förverkligas i nämnder, förvaltningar och 
bolag.  
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MÅL & BUDGET 2018 

KOALITIONENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att fastställa mål och budget för 2018, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt drift-
investerings-, resultat- och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 2018 och 
flerårsplan för 2019 och 2020 
 
Fastställd resultatnivå är för år  
2018  26 260 tkr 
2019  19 408 tkr  
2020  33 413 tkr   
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
2018  225 168 tkr 
2019  340 995 tkr  
2020  399 351 tkr 
  
att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2018 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”Mål och budget 
2018 och flerårsplan 2019-2020”, med verksamhetsmålen och indikatorerna 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt följd 
av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och omfördelning av 
löneökningsanslag 
 
 
Karlshamn den 21 augusti 2017 
 
 
 
 
 
Per-Ola Mattsson        Gertrud Ivarsson        Paul Hedlund 
SOCIALDEMOKRATERNA   CENTERPARTIET       LIBERALERNA 
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MÅL & BUDGET 2018 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL OCH 
INDIKATORER 2018 
 
Enligt Kompass Karlshamn, kommunens styrsystem för arbetet med styrning, uppföljning och 
kvalitetsutveckling (KF 2014-06-16 § 90) ska styrsignalerna från Kommunfullmäktige hållas 
samman i styrkedjan från KF inriktnings- och verksamhetsmål till nämndernas mål och 
enheternas verksamhetsplaner.  
 
KOMMUNPROGRAM  
KF beslutade 2015-09-07 om kommunprogram för perioden 2016-2018. Kommunprogrammet 
utgör det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun under innevarande 
mandatperiod.  
 
Kommunprogrammet är indelat i fem områden formulerade som inriktningsmål som ligger till 
grund för mål, verksamhetsplanering och resultatuppföljning inom nämnder, förvaltningar och 
bolag: 
 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER  
Under respektive inriktningsmål redovisar kommunfullmäktige sina verksamhetsmål som 
beslutas i samband med antagande av Mål och Budget för kommande år. Nämnder och styrelser 
har till uppdrag att arbeta för att samtliga inriktningsmål uppfylls. 
 
Detta dokument innehåller Kommunfullmäktiges verksamhetsmål, uppdrag och indikatorer för 
budgetåret 2018. Indikatorerna syftar till att ge KF nödvändig information om verksamheten 
och ger samtidigt verksamheterna tydliga styrsignaler avseende vilka resultat som förväntas 
uppnås.  
 
För varje indikator finns indikatorsnivå för 2018. Indikatorsnivån är det politiska målet för 2018 
och ska vara en realistisk förväntan utifrån tilldelad budget. Utifrån Indikatorsnivån kommer 
KF kunna följa upp om verksamheterna skapar förväntade resultat eller inte. 
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MÅL & BUDGET 2018 

 
 

INRIKTNINGSMÅL 1: KARLSHAMN ERBJUDER GOD 
LIVSKVALITET 
 
Att erbjuda en god livskvalitet för alla åldrar är ett grundläggande uppdrag för kommunen.  
 
UTBILDNING 
Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet, 
från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda möjligheter till 
kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla 
människor till del och vara öppen för alla. Därför är skolan en viktig del för folkhälsan och 
samhällsutvecklingen i hela kommunen. 
 
Goda utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god och trygg 
studiemiljö och bra tillgång till elevvårdspersonal. Elever ska ha bra förutsättningar att lära sig 
det svenska språket och därför ska det finnas god tillgång till modersmålsundervisning. 
 
Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets förutsättningar och 
behov. Det är viktigt att den stora kompetensen som finns hos personalen i skolan tas till vara 
på och att proffsen får vara proffs. I övrigt satsar kommunen så att varje elev har en egen 
elevdator för sitt skolarbete. 
 
FÖRSKOLAN 
Vår förskola ska vara modern och tillgänglig för alla oberoende om det är dag eller natt, vardag 
eller helg. Varje barn har rätt till en likvärdig start i livet därför fortsätter vi utvecklingen av 
förskolan efter barnens och föräldrarnas behov. 
 
GRUNDSKOLAN, GYMNASIET OCH SÄRSKOLAN 
Karlshamn ska ha en skola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar 
att lyckas. Kommunen har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till 
fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna och deras vårdnadshavare en skyldighet att ta 
vara på de möjligheter som ges. Samarbetet mellan BUS-nämnden och Gymnasienämnden ska 
utvecklas för att ge en tydlig röd tråd i det livslånga lärandet.  
 
Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar 
som syftar till vidare studier eller till ett yrke kopplat till arbetsmarknadens behov. Vi fortsätter 
satsningarna på moderna och ändamålsenliga utbildningslokaler.  
 
VUXENUTBILDNING 
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig och för att förse 
arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och 
konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. 
 
Som en del av våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i kompetens-
utveckling, validering, yrkesutbildning och övrig vuxenutbildning. Vuxenutbildningens 
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MÅL & BUDGET 2018 

koppling till arbetsmarknadens behov ska öka och ett större samarbete med arbetslivet ska 
utvecklas 
 
 
 
 
OMSORG 
Karlshamn skall erbjuda en hög kvalitet i vård och omsorg. Genom nya arbetsformer och ökad 
samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och funktionsnedsatta ska ges möjlighet till en rik och 
stimulerande tillvaro och själva bestämma över sitt liv. Mötesplatser utgör en viktig del i många 
äldres vardag och sociala gemenskap. Verksamheten på ”Träffpunkterna” ska fortsätta 
utvecklas genom kommunens och föreningslivets gemensamma försorg. 
 
Fortsatt utveckling av boendemiljöer och mötesplatser mellan kommun och föreningsliv 
kommer att vara prioriterat. Stora satsningar görs för att öka antal platser för särskilt boende. 
Vi fortsätter arbetet med fler nya trygghetsboende samt att befintliga bostäder kan klassificeras 
som tryggt boende med tillgång till bland annat hiss och gemensamhetslokal. Vi kommer lägga 
ytterligare fokus på välfärdsteknik för ökad trygghet och livskvalité.  
 
FOLKHÄLSA 
Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor. Samarbetet med övriga 
kommuner och landstinget utvecklas kontinuerligt. Tillsammans med föreningslivet ska vårt 
rika utbud av aktiviteter och upplevelser bli ännu bättre. Tillgängligheten i samhället ska 
omfatta alla. Därför fortsätter vi vårt arbete tillsammans med föreningar, organisationer och 
företag för att göra kommunen mer tillgänglig.  
 
Ett aktivt jämlikhetsarbete ska genomsyra hela kommunen. En viktig del i detta är att stegvis 
HBTQ-certifiera nyckelfunktioner i kommunen. Möjlighet till spontanidrott, motion och 
kulturupplevelser ska finnas i människors närområde. 
 
Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn som befinner 
sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sätta in där vi ser till barn och ungas bästa 
ur ett helhetsperspektiv. Barnets behov är alltid i centrum och barns behov av skydd, trygghet 
och stöd är i fokus. Att arbeta förebyggande, uppsökande och stödjande för barn och unga är 
nämndernas gemensamma ansvar.  
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INDIKATORER 
Utfall 
2015 

Ind.nivå 
2016 

Utfall 
2016 

Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 

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

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

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

22,8 % 19 % 17,5 % 14,4 % 12,5 % 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 

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

 
 

88,2 % 
78,8 % 

 
 
 
 
 

 
 

88,3 % 
75,7 % 

 
 

 
 

90 % 
80 % 

Andel elever som når målen/ 
kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 
9 (hemkommun) 
 Flickor 
 Pojkar 

 
 

 
 

 
 

78,9 % 
62,4 % 

 
 

 
 

80 % 
70 % 

Andel gymnasieelever som tagit 
examen inom 4 år (ej studiebevis) 
(KKiK, hemkommun) 
 Flickor 
 Pojkar 

  

 
 

80,6 % 
75,2 % 

 
 
 
 

 
 

85 % 
80 % 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola (egen undersökning) 

93 % --- 
Ingen 

mätning 
2016 

93 % 95 % 

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

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

 
 

81 % 

 
 

90 % 

 
 

83 % 

 
 

90 % 

 
 

90 % 

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

91 % 93 % 92 % 92 % 92 % 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende (index, KKIK, andel av 
maxpoäng) 

94 % 91 % 90 % 94 % 94 % 
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INDIKATORER, forts. Utfall 
2015 

Ind.nivå 
2016 

Utfall 
2016 

Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 

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

     

 Årskurs 5 
 Årskurs 8 
 Gymnasiet årskurs 2 

96 % 
96 % 

--- 

95 % 
95 % 
95 % 

92 % 
92 % 
92 % 

96 % 
96 % 
96 % 

96 % 
96 % 
96 % 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 

Andel av de som svarat på högstadiet 
som druckit alkohol de senaste 12 
månaderna (drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 Flickor 

 
 

30,7 % 
32,9 % 

 
 

27,6 % 
29,6 % 

 
 

29,9 % 
23,4 % 

 
 

26,9 % 
26,6 % 

 
 

26 % 
22 % 

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

     

 Pojkar 
 Flickor 

4,9 % 
4,5 % 

4,4 % 
4,0 % 

7,6 % 
4,2 % 

4,4 % 
3,8 % 

4,4 % 
3,8 % 

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

     

 Pojkar 
 Flickor 

25,5 % 
23,7 % 

22,9 % 
21,3 % 

22,9 % 
16,8 % 

20,6 % 
19,2 % 

20,0 % 
15,0 % 

Antal barn som finns i ekonomiskt 
utsatta hushåll, medel per månad  

53,6 Minskning 
mot 2015 63,0  60,0 

Andel ungdomar av de som svarat på 
högstadiet som uppger att de någon 
gång känt sig deprimerad eller upplevt 
sig någon gång mått psykiskt dåligt 
flera gånger i månaden eller mer 
(drogvaneundersökning) 

   

 
 
 

Utfall 
2017: 

 

 Pojkar 
 Flickor 

10,7 % 
33,3 % 

 
12,4 % 
36,3 % 

12,6 % 
40,3 % 

10 % 
35 % 
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INRIKTNINGSMÅL 2: KARLSHAMN ÄR EN ATTRAKTIV 
PLATS FÖR ALLA 
 
Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. Karlshamn ska 
vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. Arbete åt alla är och förblir en av 
våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda möjligheter att studera eller på annat sätt 
förverkliga sina drömmar är betydelsefullt för varje människa och för ett jämlikt och hållbart 
samhälle. Arbete är grunden för samhällets välfärd, välstånd och människors personliga 
utveckling. 
 
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER 
Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska det erbjudas goda, varierande och trygga 
boendemiljöer i hela kommunen. Marknadsföringen av byggklara tomter och framtagandet av 
nya bostadsområden och detaljplaner ska öka. 
 
Kommunen ska ha förmåga att tillgodose behov av mark vid nyetableringar, expansion av 
befintliga verksamheter och att tillgodose behov av mark och tomter för bostadsändamål utifrån 
rådande efterfrågan 
 
Kust, skärgård, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. 
Tillgången till kust- och skärgårdsmiljöerna ska öka genom bland annat förändrade avtal med 
Blekingetrafiken och dess entreprenörer. 
 
Kommunen ska fortsätta att satsa på en attraktiv stadskärna, vilket är viktigt för hela 
kommunens utveckling och Karlshamns regionala position. Genom aktiv samverkan med 
intressenter i kommunen skapas goda förutsättningar för att medborgare och besökare väljer 
Karlshamns kommun för inköp, restaurangbesök och upplevelser. 
 
För att kunna bo och leva i hela kommunen och pendla till jobbet krävs bra förbindelser. Vi 
fortsätter arbetet för att öka nyttjandet av kollektivtrafiken samt att fler kommuninnevånare går 
och cyklar till skola och arbete. Andelen medborgare och arbetsställen som har tillgång till fiber 
skall fortsätta öka. 
 
MILJÖ OCH KLIMAT 
Klimatförändringarna och miljön är vår tids största utmaning. Kommunen har gjort betydande 
insatser för fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och 
utbyggnad av kollektivtrafiken. En fortsatt tydlig prioritering av miljö- och klimatfrågorna är 
nödvändig. Satsningar på alternativa energikällor, energibesparingar och ny teknik bidrar till 
minskade koldioxidutsläpp och bättre hälsa. Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen 
utifrån handlingsplanen för ökad cyklism i Karlshamn.  
 
Hänsyn till miljö och klimat är en viktig del i styrelsernas och nämndernas arbete med 
verksamhetsplanerna. De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för 
det arbetet, formulerat i generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.  
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KULTUR, IDROTT OCH FÖRENINGSLIV 
Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor betydelse 
för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker 
människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningar ska nya 
möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. 
 
Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra 
aktivitetsstöd, ändamålsenliga anläggningar samt med personal som kan ge råd och stöd. Det 
pågår en genomlysning av allt föreningsstöd i kommunen samt en utveckling av 
föreningsbidraget och lokaltaxorna för att stärka föreningarnas förutsättningar till en rik och 
bred verksamhet. Idrotten och kulturen ska vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella 
eller ekonomiska förutsättningar. 
 
Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns 
attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och 
musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är också att skapa 
förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. 
 
I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv genom 
våra kulturinstitutioner och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla ska kunna ta 
del av och vara delaktig i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka barns och ungdomars 
tillgång till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge denna bra förutsättningar att 
verka. Den planerade byggnationen av kultur och bibliotekshuset startar under 2018 för att stå 
klart 2020. 
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INDIKATORER 
Utfall 
2015 

Ind.nivå 
2016 

Utfall 
2016 

Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv  
och en attraktiv och hållbar livsmiljö 
Antal kilometer cykelväg, kommunal och 
statlig. 

105   115 120 

Hushåll som ges tillgång till bredband  
1 000 Mbit (PTS 50 m) 

   75 % 80 % 

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga bondemiljöer 
för alla 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

1 detaljplan 
framtagen 

2015 
100 % 

28,5 % 
2 av 7 st 

100 % 80 % 

Antal startbesked för bostäder 38   60 60 

”Bäst att bo”, tidningen fokus mätning,  
   Utfall 

2017 
 

ranking av 290 kommuner 

 
 

  107 97 90 

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 

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

 
Minskning 
med 10% 

Minskning 
med 27 % 
(från 2013 
till 2014) 

Minskning 
med 10% 

Minskning 
med 10% 

Skyddad natur (skyddad land- och vattenareal i 
nationalparker, naturreservat och biotop-
skyddsområden som andel av kommunens totala 
areal) (Sveriges ekokommuner) 2013 = 5,1 % 

  6,1 %  6,2 % 

Mängd hushållsavfall, kg per invånare 
(Sveriges ekokommuner)  
2013 =569 kg/invånare 

  548 kg  530 kg 

Resor med kollektivtrafik, per invånare 38,5 45,2 41,0 46,8 50,0 

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

Antal fysiska och elektroniska lån på 
kommunens bibliotek 

  245 556  250 000 

Antal fysiska besök på kommunens 
bibliotek 

  335 812  340 000 

Antal barn- och ungdomsdeltagare i 
bidragsgrundande aktiviteter per invånare 
och år i åldern 7-20 år 
 Flickor 
 Pojkar 

 
 

31 
44 

 

 
 

29 
42 

 

 
 

32 
45 
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INRIKTNINGSMÅL 3: KARLSHAMN PRÄGLAS AV 
INFLYTANDE, DELAKTIGHET OCH LIKA MÖJLIGHETER 
 
Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt Karlshamn är möjligheten till egenförsörjning, 
delaktighet och inflytande. Vi måste ta tillvara på varandras olikheter och få alla känna sig väl 
bemötta och välkomna. Därför ska åtgärder initieras och förstärkas för att påverka såväl 
värderingar och attityder som beteenden i syfte att minska diskriminering. Kvinnor och män 
ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och 
samma makt att forma sina liv.  
 
Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna 
tillfredställelse i livet. Det är kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet och rådet för 
funktionsnedsatta en viktig del i detta arbete. Satsningen på ett servicecenter och 
digitaliseringens möjligheter ska underlätta inflytandet och kontakten med kommunen.  
 
Kommunen ska fortsätta med att förbättra integrationsarbetet. Vi ska underlätta för nyanlända 
att bli en aktiv del i det svenska samhället, samt göra insatser för personer att komma in på 
arbetsmarknaden bland annat genom validering, språk- och yrkesutbildning.  
	

INDIKATORER Utfall 
2015 

Ind.nivå 
2016 

Utfall 
2016 

Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

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

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

Index 
67 

Index 77 
NKI = 
Index 

67 

Index 
77 

Index 
77 

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

59 % 70 % 65 % 70 % 70 % 

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

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

79 % 82 % 82 % 82 % 85 % 
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INRIKTNINGSMÅL 4: KARLSHAMN GER UTRYMME FÖR  
TILLVÄXT OCH ENTREPRENÖRSKAP 
 
Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att 
utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet skapas i företag, 
i offentlig verksamhet och i föreningslivet. För att klara jobben behöver Karlshamn ett starkt 
näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag eller 
kooperativ verksamhet.  
 
Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. Det 
ger bra förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Att få fler 
verksamheter och därmed fler jobb till kommunen är viktigt för en långsiktig utveckling. I 
Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med arbetslivet för att säkra behovet av 
nödvändig kompetens. De högre utbildningarna, samarbete med BTH och andra 
utbildningsanordnare är viktiga för kommunen och för att säkerställa tillgången av välutbildad 
personal. 
 
Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden i Karlshamn är stora och med fortsatt engagemang 
och samarbete skapas det möjligheter för tillväxt och entreprenörskap.  
 

INDIKATORER Utfall 
2015 

Ind.nivå 
2016 

Utfall 
2016 

Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 

Förvärvsintensitet i Karlshamn 
 

76,7 % 
 

 
77 % 

 

 
77 % 

 

 
78 % 

 

 
79 % 

 

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens 

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

3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap

Nystartade, nyregistrerade eller 
nyinflyttade företag 

227  170 230 230 

Antal företag i kommunen 2 715  2 721 2 900 2 900 

Antal elever som deltar i UF-företag    
 

100 
 

100 
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INRIKTNINGSMÅL 5: KARLSHAMNS KOMMUN ÄR EN 
EFFEKTIV OCH INNOVATIV ORGANISATION 
 
Karlshamns kommun ska vara effektiv, innovativ och ha en ekonomi i balans. En ekonomi i 
balans är en förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i kommunen med möjligheter 
att möta framtiden. För att lyckas i uppdraget ska samordning, samarbete och samnyttjande 
mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag ske. 
 
Det strategiska utvecklingsarbetet ska vara en integrerad del i samtliga nämnder och styrelser 
samt i deras tjänsteorganisationer. Kommunens samtliga verksamheter ska kontinuerligt 
ompröva och utveckla sina verksamheter utifrån uppdraget och omvärldens krav och 
förväntningar.  
 
Kommunen ska vara en god arbetsplats, där den engagerade medarbetaren ska uppmuntras att 
utveckla sig själv och känna att det finns möjligheter till inflytande. Olika arbetstidsmodeller 
ska utvecklas efter de förutsättningar och behov som finns. 
 
Ohälsotalet och sjukfrånvaron ska minska samt arbetsplatserna och arbetsorganisationen ska 
utformas så att de främjar god hälsa. Kommunens verksamheter organiseras utifrån heltid och 
lika förutsättningar oavsett kön. Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis, jämställd och kopplad 
till arbetsinsats, utbildning och ansvar. 
 
Kommunen ska ha tydliga ekologiska och sociala krav vid investering och upphandling för att 
påverka miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar de varor och tjänster som 
kommunen nyttjar. 
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INDIKATORER Utfall 
2015 

Ind.nivå 
2016 

Utfall 
2016 

Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

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

Sjukfrånvaro dagar/anställd 
 

24,2 
 

 
21,3 

 
26,1 

 
21,3 

 

 
21,3 

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

9,1 % 8,2 % 8,8 % 8,0 % 7,7 % 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda i % 

91 % 93 % 88 % 93 % 93 % 

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

38 % 40 % 27 % 45 % 30 % 

Andel anställda som skulle 
rekommendera Karlshamns kommun 
som arbetsgivare 

   80 % 80 % 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen har en sund ekonomi 

Soliditet (minst 60 % på en 
femårsperiod) 

68 % 60 % 67 % 60 % 60 % 

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

33 % 25 % 32 % 25 % 25 % 

Överskottsgrad 1,6 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 
via e-handelssystemet 

   80 % 85 % 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en hållbar verksamhet 

Summa energianvändning i kommunala 
verksamhetslokaler (Egen mätning) 

   Nivå sätts 
2017 

Minskning 
mot 

föregående 
års utfall 

Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar enligt MFS, (KKIK) 

46,0 % 50 % --- 55 % 57 % 

Användning (inköp) av fossilt bränsle i 
kommunens verksamheter 
(eldningsolja, bensin, diesel) 

3 250 tkr  3 054 tkr  3 000 tkr 

Antal tillfällen som kommunens cyklar 
används i tjänsten 

   

Utgångs-
läge:  

bokningar av 
cykel 2016 

Ökning 
jämfört med 

föregående år 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel 
(KKIK) 

27 % 28 % 25 % 32 % 35 % 

Andel förnyelsebar fjärrvärme som 
levereras från KEAB. 
(Mål 2020 = 99 %)  

95,8 % 95,0 % 93 % 96,0 % 97 % 
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SÄRSKILDA SATSNINGAR 2018 
 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och 
välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Nämnderna tillförs 2018 
ca 52 mnkr. Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen genom bland 
annat utveckling av arbetstidsmodeller och satsningar på att öka antalet anställda inom främst 
utbildning och omsorg. 
 
Särskilda åtgärder ska göras för att minska sjukfrånvaron. Arbetet med att effektivisera det 
kommunala arbetet kommer att fortsätta. 
 
För att klara finansieringen under 2018 föreslås att effektiviseringar genomförs i samtliga 
nämnder och förvaltningar med 38 mnkr samt att sjukfrånvaron minskas motsvarande 10 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen tillförs 6,0 mnkr till bland annat förebyggande och hälsofrämjande arbete 
för barn och unga, en femårig satsning för att bygga ut bredband till alla permanentboende i 
kommunen, utveckla den lokala busstrafiken för fler resande och införa starkt subventionerade 
resor för utvalda grupper. Utveckling och förbättring av skärgårdstrafiken så att den blir mera 
tillgänglig. 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) tillförs 20,0 mnkr för ökad måluppfyllelse, 
förstärkt elevhälsa, satsningar på fritidshem och fritidsgårdar samt ökad personal på skola och 
förskola. 
 
Gymnasienämnden tillförs 2,5 mnkr för bland annat satsningar på yrkesutbildningar, elevhälsa 
och hälsofrämjande arbete. 
 
Kulturnämnden tillförs 1 mnkr för ökat öppethållande på Lokstallarna och utveckling av 
lokalbiblioteken. Bygget av kultur- och bibliotekshuset startar under året. 
 
Byggnadsnämnden tillförs 0,4 mnkr för att öka kapaciteten för strategisk markförsörjning. 
 
Tekniska nämnden tillförs 5,0 mnkr för satsningar på cykelinfrastruktur och andra åtgärder 
för ökad cyklism samt för ökat fastighetsunderhåll. 
 
Fritidsnämnden fortsätter sina satsningar på idrottsanläggningar, friluftsområden och 
lekplatser. Iordningställandet av Mörrumsåpromenaden och utveckling av en grönare 
parkskötsel startar under året. 
 
Omsorgsnämnden tillförs 8 mnkr för ökad personal i omsorgen, trygg hemgång och fortsatt 
utveckling av brukarorienterad omsorg. Satsningar gör också på särskilda boenden och 
trygghetsboenden. 
 
Nämnden för arbete och välfärd tillförs 10 mnkr för arbetsmarknadssatsningar, förebyggande 
arbete och stöd till barn, ungdomar och vuxna. 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings 
anvisningar och budgeten grundar sig på prognos lämnad enligt SKL cirkulär 17:42, 170817. 
 
Skatter och bidrag ökar 2018 med cirka 82 mnkr jämfört med 2017. För 2019 och 2020 ökar 
skatter och bidrag med 43 mnkr respektive 46 mnkr. 
 
LÖNER OCH PRISUTVECKLING 
Under 2017 beräknas lönerna att öka med 2,75 % och under 2018 med 3,1 %. 
Arbetsgivaravgifterna för 2018 har antagits till 39,2 % (2017 = 38,33 %).  För åren 2019-2020 
beräknas lönerna fortsätta öka med 3,10 %. Kompensation kan ske för kapitalkostnader och 
kompensation sker för löneökning. Nämnderna kompenseras inte för beräknade prisökningar 
2018. För planåren 2019-2020 beräknas heller ingen kompensation. 
 
För att åstadkomma en jämförbarhet även för planåren 2019 och 2020 har prognosen gällande 
skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting utgått från i sin 
prognos cirkulär 17:42, 170817. 
 
PENSIONSHANTERING, PENSIONSKOSTNADER 
Pensionskostnaden inkl. löneskatt har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som gjordes 
2016-12-15. Kommunens totala pensionskostnader inkl löneskatt för 2017 är 108 mnkr. 
Pensionskostnaden kommer att öka med ca 20 mnkr för perioden till och med år 2020. 
 
Pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) inkl. löneskatt är också beräknad av KPA vid samma 
tidpunkt och uppgår år 2016 till 685 mnkr och beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 656 
mnkr. Därefter beräknas skulden minska för att vid utgången av år 2020 uppgå till 646 mnkr.  
 
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
 
BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2016-12-31 med prognos till 2026. Prognosen för 
2017 visar på en ökning med 262 personer under året där den största ökningen beror på ett 
invandringsöverskott. De följande åren beräknas en ökning av befolkningen men inte i samma 
omfattning som för 2017. Under prognosperioden fram till 2026 beräknas Karlshamns 
befolkning öka med 1 229 personer. 
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 
 

RESULTATBUDGET 
(tkr) Budget Budget Plan Plan 
  2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 722 143 722 741 725 348 730 971
Verksamhetens kostnader -2 422 630 -2 489 067 -2 529 976 -2 554 448
Avskrivningar -96 247 -106 390 -115 027 -123 398
  
Verksamheten nettokostnad -1 796 734 -1 872 716 -1 919 655 -1 946 875
  
Skatteintäkter, generella statsbidrag 
mm 

1 815 396 1 897 709  1 940 839 1 986 732

Finansiella intäkter 7 125 7 989 8 139 8 289
Finansiell kostnader -5 463 -6 722 -9 915 -14 733
  
Årets resultat 20 324 26 260 19 408        33 413

 
 

KASSAFLÖDESANALYS 
(mnkr) Budget Budget Plan 
  2018 2019 2020 

Resultat efter finansiella poster 26 19 33 

Avskrivningar 106 115 123 

Förändr. kortfr skuld/fordran 6 10 11 

Kassaflöde från löpande verksamhet 138 144 167 
   
Investeringar -225 -341 -399 
Kassaflöde från investeringar -225 -341 -399 
  
Upptagna lån 87 197 232 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 87 197 232 
   
Årets kassaflöde 0 0 0 
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BALANSBUDGET 
 
(mnkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Anläggningstillgångar 1 417 1 515 1 634 1 860 2 136
   
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  149 140 160 170 180
Kassa och bank 159 75 75 75 75
Summa omsättningstillgångar 308 215 235 245 255
   
Summa tillgångar 1 725 1 730 1 869 2 105 2 391
   
Eget kapital 1 119 1 134 1 155 1 181 1 200
Årets resultat 16 20 26 19 33
Avsättningar 9 8 7 7 8
Långfristiga skulder 213 224 311 508 740
Kortfristiga skulder 368 344 370 390 410
Summa skulder och eget kapital 1 725 1 730 1 869 2 105 2 391
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FINANSIERING 
 
(tkr) Budget Budget Plan Plan 
  2017 2018 2019 2020 

Pensionskostnad KPA 1612 -105 652 -115 187 -126 390 -132 418

Kalkylerad KP, KPA 1612 70 741 75 807 87 018 92 074

Avskrivning fordringar -200 -400 -400 -400

Kalkylerade kapitalkostnader 107 725 118 000 127 873 137 086

Kalkylerade kapitalkostnader, va 13 139 15 336 16 779 19 987

Internränta lån va 4 218 3 004 4 520 9 020

Internränta lån va -4 218 -3 004 -4 520 -9 020

Ränta aktier och andelar -3 014 -3 014 -3 014 -3 014

Avskrivningar -85 473 -94 304 -101 850 -108 598

Avskrivningar, va -10 774 -12 086 -13 177 -14 800

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

KS:s anslag till förfogande -3 000 -4 000 -4 000 -4 000

KS:s anslag till förf, löneutveckling -28 220 -71 332 -116 994 -164 072

Skatteintäkter  1 432 574 1 484 489 1 537 930 1 591 757

Inkomstutjämningsbidrag 319 289 325 162 329 110 326 131

Kostnadsutjämningsavgift -67 478 -50 716 -55 371 -50 461

Statsbidrag, flyktingvariabler 24 004 24 008 17 129 10 269

Regleringsavgift -313 -5 924 -8 961 -12 066

LSS-utjämningsbidrag 50 063 57 353 57 665 57 765

Fastighetsavgift 57 257 63 337 63 337 63 337
Finansiella intäkter 7 125 7 989 8 139 8 289

Finansiella kostnader -5 463 -6 722 -9 915 -14 733

Summa finansförvaltning 1 771 730 1 807 196 1 804 308 1 801 533
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KARLSHAMNS KOMMUN, FINANSIELL  
ANALYS 2014-2020 
 

Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2014 - 2016, budgetåren 2017 – 2018 
och planeringsåren 2019 - 2020. 
 

RESULTAT  

 

Utfall Budget Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Skatter och utjämningsbidrag, 
mnkr 

1 586 1 641 1 751 1 815 1 898 1 941 1 987

Verksamhetens nettokostnader, 
mnkr 

1 602 1 638 1 735 1 797 1 873 1 920 1 947

Nettokostnadsandel % inkl 
finansnetto 

101 100 99 99 99 99 98

Årets resultat inkl VA, mnkr -14 2 16 20 26 19 33

Balansomslutning, mnkr 1 686 1 719 1 725 1 730 1 869 2 105 2 391

Investeringar (exkl. VA), mnkr 54 84 33 134 206 313 280

Investeringar VA, mnkr 17 18 13 61 19 28 120

Självfinansieringsgrad inkl VA % 99 87 235 60 59 39 39

 
Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 2018 med 83 mnkr. För planeringsåren 
2019 och 2020 är ökningstakten 43 mnkr respektive 46 mnkr. 
 
Resultaten 2018 - 2020 innebär att balanskravet uppnås. Resultatnivån är avhängigt att 
effektiviseringar genomförs. Kommunens ackumulerade reserv beräknas uppgå till drygt 140 
mnkr vid utgången av 2020. 
 
Investeringsnivån är hög. För kommande år leder detta till minskad självfinansiering, ökad 
upplåning och högre finansiella kostnader. 
 
Sammantaget innebär detta årliga resultat i nivå med det finansiella målet.  
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KAPACITET 

  
Utfall Budget Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Soliditet % (årlig) 66 65 66 67 63 57 52

Soliditet % (genomsnitt fem år) 68 68 67 66 65 64 61

Skuldsättningsgrad % 34 35 34 33 37 43 48
Soliditet % (årlig) inkl 
pensionsskuld 

22 23 26 28 28 26 24

Soliditet % (genomsnitt fem år) 
inkl pensionsskuld 

21 21 22 24 25 26 27

Skattesats  
(primärkommunal i kr) 

22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21

 
Soliditeten, som visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna 
medel, kommer att minska till 61 % för 2020, vilket fortfarande är över det finansiella 
målet på 60 % som genomsnitt under fem år. 
 
Skuldsättningsgraden, som visar hur stor del av kommunens tillgångar som är 
belånade, ökar från 33 % 2017 till 48 % 2020. 
 
Kommunens skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2017 framgår av 
följande tabell: 
 
Gällande skattesats fr. o m den 1/1 inkomståret 2017 
Kommun  

Karlskrona 22,10 
Ronneby 22,36 
Karlshamn 22,21 
Olofström 22,16 
Sölvesborg 22,27 

 
RISK 

  
Utfall Budget Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kassalikviditet, % 30 35 43 22 20 19 18
Låneskuld, mnkr 218 243 213 224 311 508 740
Genomsnittlig låneränta, % 2,68 2,07 1,80 2,25 2,25 2,25 2,25
Pensionsåtagande, mnkr 750 722 685 671 656 652 646

Borgensåtagande, mnkr 1 437 1 500 1 663 1 863 2 063 2 263 2 463

 
Kommunens likviditet, eller kortsiktiga betalningsberedskap, fortsätter att minska beroende på 
låg resultatnivå och hög investeringsnivå. Trots en minskad kassalikviditet bedöms den 
finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. Förklaringen till detta är att en stor 
del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att 
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omsättas under de närmaste åren. En kassalikviditet på 100 % innebär att kortfristiga skulder 
kan betalas direkt. 
 
Den långfristiga låneskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till 740 mnkr, vilket är en 
ökning med 527 mnkr. Anledningen är en hög planerad investeringsnivå de närmaste åren. 
 
Kommunens pensionsåtagande före 1998 (ansvars/skuldförbindelse) har beräknats av KPA och 
beräknas för 2018 uppgå till 656 mnkr för att sedan minska till 646 mnkr 2020. Kommunens 
årliga pensionskostnad inkl löneskatt för 2018 beräknas till 111 mnkr. 
 
Borgensåtagande till de kommunala bolagen kommer att öka då även de står inför stora 
investeringar. Ökningen av borgensåtagande, som framgår av tabellen RISK, utgår ifrån de 
kommunala bolagens investeringsplaner våren 2017. 
 
 
KONTROLL 

 
Utfall Budget Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Överskottsgrad % (årlig) -0,9 0,1 0,9 1,1 1,4 1,0 1,7
Överskottsgrad % (genomsnitt 
fem år) 

2,5 1,6 1,2 0,9 0,5 0,9 1,2

Budgetavvikelse (mnkr) -5,5 4,8 6,6   

 
Överskottsgraden för 2018 är 1,4 %. Som ett genomsnitt fem år bakåt i tiden kommer 
överskottsgraden att understiga 1 % för 2018 och 2019. En anledning till detta är de svaga 
resultaten 2014 och 2015. För 2020 kommer enprocentsmålet att uppnås.  
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SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET FÖR  
NÄMNDER OCH STYRELSE 

 

Nettokostnader (tkr) 
Bokslut 

2016 
Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Kommunfullmäktige -1 817 -2 238 -2 238 -2 238 -2 238

Kommunrevision -1 436 -1 434 -1 434 -1 434 -1 434

Kommunstyrelse -155 243 -157 717 -173 031 -171 645 -171 882

BUS-nämnden -550 900 -553 887 -574 115 -572 689 -572 106

Gymnasienämnd -163 302 -156 032 -158 004 -157 821 -157 773

Kulturnämnd -27 060 -25 480 -26 700 -26 569 -28 758

Teknisk- nämnd exkl VA -71 473 -54 059 -62 176 -69 740 -75 889

Teknisk nämnd, VA 3 305 1 853 -246 918 3833

Byggnadsnämnd -7 732 -6 017 -6 436 -6 479 -6 504

Fritidsnämnd -54 542 -50 599 -50 291 -52 301 -53 630

Omsorgsnämnd -612 590 -637 667 -647 121 -671 519 -674 043

Nämnden för Arbete och 
Välfärd 

-95 200 -105 090 -115 049 -115 684 -115 654

Valnämnd -8 0 -800 -800 0

Överförmyndarnämnd -2 826 -3 039 -3 039 -3 039 -3 039

Effektiviseringar 38 644 65 040 89 897

Minskning av sjukfrånvaro 10 000 10 000 10 000

Förändring personal-
omkostnadspålägg, 0,87 % 

-8 900 -8 900 -8 900

Summa nettokostnader -1 740 824 -1 751 406 -1 780 936 -1 784 900 -1 768 120

 
Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas verksamhetsutrymmen, 
kommer av olika skäl (bland annat vad avser personalkostnadsökningar och kapitalkostnader 
för 2018-2020), att genomföras av kommunstyrelsen. 
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SAMMANDRAG AV INVESTERINGSBUDGET FÖR 
NÄMNDER OCH STYRELSE 

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

 

Sammanställning investeringar, tkr 
Total 

ink/utg 
Utfall tom 

2017 
Budget 
2018 

Plan  
2019 

Plan  
2020 

       

  Totala investeringar -1 296 297 -154 328 -225 168 -340 995 -399 351
   

0002 Östra Piren, utgift             -32 860 -13 860 -1 000 -11 000 -7 000
0002 Östra Piren, inkomst             13 865 3 965 4 700 5 200  
0003 Kajkonstruktioner, utgift             -29 500 -2 000 -5 500 -5 500 -5 500
0018 Logistik Karlshamn Stilleryd, utgift -99 439 -75 439 -9 000 -10 000 -500
0018 Logistik Karlshamn Stilleryd, inkomst 70 717 42 377 4 640 3 700 5 000
0026 Skogsborg, utgift                  -8 840 -8 240 -200 -400  
0026 Skogsborg, inkomst                  7 650 3 650 1 000 1 000 500
0027 Vettekulla västra, utgift         -22 961 -22 961    
0027 Vettekulla västra, inkomst  9 918 7 218 1 700 1 000  
0030 Vettekulla östra, utgift         -23 200 -3 000 -1 200 -7 000 -12 000
0030 Vettekulla östra, inkomst  24 700   3 900
0029 Sternö Marina, marksanering -23 850 -8 650 -8 700 -4 500 -4 000
0032 Log Karlshamn, Jvgsanl Etapp 2    -51 000 -2 000 -8 500 -15 000 -10 000
0037 Skyttevägen, utgifter -33 500 -500 -500 -15 500 -15 000
0037 Skyttevägen, inkomster 33 500   17 500
0038 Stationsområdet, utgifter -72 468 -968 -2 500 -11 500 -8 250
0038 Stationsområdet, inkomster 65 000   20 000
0xxx Projekteringsprojekt -7 100 -4 150 -6 000 -21 250
0106 Asarum, fd flygfält, utgift -18 768 -12 768 -4 500 -1 500
0106 Asarum, fd flygfält, inkomst  19 400 10 100 5 100 2 000 2 200
0304 Guöplatån, utgift              -10 023 -3 523 -4 500 -2 000  
0304 Guöplatån, inkomst 10 100 4 000 5 000 1 100
1195 Biblioteks- och kulturhus -195 680 -5 500 -13 053 -58 981 -118 146
2127 IT strategin och investeringar -27 960 -11 460 -4 200 -4 100 -4 100
21xx Handlingsplan för cyklism -11 500 -3 500 -2 000 -2 000
  Kommunstyrelsens övr investeringar -31 325 -12 685 -10 750 -7 890

  Kommunstyrelsen -445 123 -103 558 -62 548 -146 331 -166 936
 

 Byggnadsnämndens övr 
investeringar 

-450 -150 -150 -150

  Byggnadsnämnden -450 -150 -150 -150
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Total 

ink/utg 
Utfall tom 

2017 
Budget 
2018 

Plan  
2019 

Plan  
2020 

       

2528 Asarums IP, under utredning -20 266 -1 266 -1 000 -18 000  
2594 Väggaområdet m.m. -5 380 -1 700 -3 680   
2596 Träningshall, Jössarinken -49 515 -7 841 -21 224 -20 450  
25xx Svängstabadet -20 000 -10 000 -10 000  

  
Fritidsnämndens övriga 
investeringar 

-28 665 -10 605 -10 045 -8 015

  Fritidsnämnden -123 826 -10 807 -46 509 -58 495 -8 015
    

1136 
Tubbaryd, nybyggn kontor, 
omklädn 

-37 018 -1 018 -3 000 -3 000 -15 000

1148 Möllegården skola kök -6 965   -633 -6 332
1181 Österslättsskolan kök -17 853 0 -1 623 -16 230  
1187 Restaurang Östralycke -9 725 -600 -9 125   
1194 Bodestorpsskolan, fönsterbyte -10 000   -10 000  
1320 Stortorget, ombyggnad -31 481 -10 859 -12 622 -8 000  

1346 
Hinsetunneln, 
renovering/belysning 

-7 000 -7 000   

1348 GC-väg Vekerum - Stilleryd -4 200 -4 200   
2107 Fastighetsunderhåll -23 502 -7 834 -7 834 -7 834
2407 Förskolepaviljonger, 2 st -4 200 -4 200   

2519 
Ombyggnad H- och F-hus inkl inv 
mm 

-49 300 -4 300   -5 000 -20 000

  
Tekniska nämndens övr 
investeringar 

-64 288 -23 757 -22 022 -18 509

  Tekniska nämnden   -265 532 -16 777 -73 361 -72 719 -67 675

   

1520 Ledningsnät åtgärder vatten -16 400 -4 300 -6 300 -5 800
1530 Ledningsnät åtgärder avlopp -16 000 -5 000 -5 500 -5 500
1540 VA-utbyggnadsplan utgifter -16 500    -5 000
1540 VA-utbyggnadsplan inkomster 13 500    4 000
1550 Vattenverk Långasjön -210 008 -4 708 -4 000 -4 000 -70 000
1560 Reservvatten -80 000   -10 000 -35 000
  VA övriga investeringar -10 640 -6 030 -2 130 -2 480
  Tekniska nämnden/ VA -336 048 -4 708 -19 330 -27 930 -119 780
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Total 

ink/utg 
Utfall tom 

2017 
Budget 
2018 

Plan  
2019 

Plan  
2020 

   

1162 
Utredning förskole- och 
skolstruktur 

-4 573 -2 573 -2 000   

2408 Hällaryd förskola -31 000 -1 000 -10 000 -20 000
2406 IT-utveckling bl a elevdatorer -34 459 -9 409 -2 450 -7 830 -3 365

  
BUS-nämndens övriga 
investeringar 

-13 370 -4 580 -4 100 -4 690

  BUS-nämnden -83 403 -11 983 -10 030 -21 930 -28 055

   

  
Gymnasienämndens övriga 
investeringar 

-13 800 -4 600 -4 600 -4 600

  Gymnasienämnden -13 800 -4 600 -4 600 -4 600
   

  
Kulturnämndens övriga 
investeringar 

-2 250 -950 -650 -650

  Kulturnämnden -2 250 -950 -650 -650
   

2742 Östralycke inventarier -13 995 -6 495 -3 000 -4 500  

  
Omsorgsnämndens övriga 
investeringar 

-7 750 -2 650 -2 650 -2 450

  Omsorgsnämnden   -21 745 -6 495 -5 650 -7 150 -2 450
   

  AV-nämndens övriga investeringar -4 120 -2 040 -1 040 -1 040
  Nämnden för arbete och välfärd -4 120 -2 040 -1 040 -1 040
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Vänsterpartiet Karlshamn 
karlshamn@vansterpartiet.se 

  Vänsterpartiet Karlshamn 2017-08-29 
 

1 INLEDNING 

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

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

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

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

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

Bra jobb åt alla – Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för den eko-
nomiska politiken. Vi vill sätta fler i arbete. Vi vill investera där behoven finns. Det betyder 
mer pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Kommunen som arbetsgivare 

Vänsterpartiet vill att kommunen skall sträva efter att vara ett föredöme i rollen som arbets-
givare och när det gäller kravställning vid upphandling av varor och tjänster. Vi anser att en 
av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är frågan om rätten till 
fast arbete kontra olika former av visstidsanställningar. Osäkra visstidsanställningar i olika 
former är omfattande och skapar otrygghet för anställda och sämre kvalitet i verksamheten. 
Det är inte bara på den privata arbetsmarknaden som det är vanligt förekommande med 
visstider och osäkra anställningar. Det gäller tyvärr också i Karlshamns kommun. Vi vill 
minska visstidsarbetet i kommunen och istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags 
att Karlshamns kommun blir föredöme på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha människor som 
sitter hemma och väntar på ett telefonsamtal eller SMS-besked om de ska arbeta idag eller 
inte. Kommunen skall också erbjuda rätt till heltid för sina anställda.  
Nej till delad dag – Arbetstiden skall vara sammanhållen. Vi anser att kommunen som ar-
betsgivare skall vara ett föredöme och därför vill vi avskaffa delad arbetsdag. Vi  vill börja 
med att ta bort delade turer inom hemtjänsten. Krav på trygga anställningar med anständiga 
anställningsvillkor skall även gälla kommunens leverantörer i samband med upphandlingar. 
Vidare bör kommunen satsa på att utbilda och medvetandegöra sin personal i förstå genus-
perspektiv och HBTQ frågor. 

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

Nej till privatisering – Välfärd och kommunal verksamhet ska inte drivas av aktörer som gör 
det för att tjäna pengar. Genom att driva skolor, äldreomsorgen m.m. offentligt kan resur-
serna gå till att göra verksamheten bättre. Detta gynnar unga och äldre kommuninvånare 
samt de anställda, istället för att pengarna försvinner iväg till företagens ägare.  
Vi säger därför nej till LOV - lagen om valfrihetssystem. Vården skall inte vara en kassako för 
vårdföretagen - vi säger nej till vinster i välfärden. 
 
Vi är också starkt emot utförsäljning av annan kommunal egendom. 
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3.2 Satsningar i skolan 

Frukost i skolan – En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och ung-
domar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever 
goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner 
sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som har 
dåliga frukostvanor. Norrevångsskolan i Mörrum kan här tjäna som ett ypperligt exempel. 

Frukt som mellanmål – Ett problem i skolan är att man ibland har tidig lunch och slutar sent 
på eftermiddagen, då går blodsockret ner och då hägrar godis och läsk från skolan kiosk el-
ler närliggande kiosker. Vi föreslår istället att man erbjuder varje elev en frukt som kan ätas 
under eftermiddagen. 

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

Skola i skolan – Med det menar vi att kunskapsnivå och betyg skall inte bero på vilka föräld-
rar eleven råkat födas med. Undervisningen bör organiseras på så sätt huvuddelen av skol-
arbetet skall kunna utföras i skolan. Norrevångsskolan i Mörrum kan även här tjäna som ett 
ypperligt föredöme. 

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

Feministiskt självförsvar – som ett led i att öka tryggheten för tjejer vill vi långsiktigt att alla 
tjejer i grundskolans senare del (åk 7-9) ska erbjudas utbildning i feministiskt självförsvar, 
men i ett första steg vill vi erbjuda tjejerna i gymnasiet feministiskt självförsvar. 
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3.3 Folkhälsa 

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

Sveriges cykelkommun – Det finns ett behov av att binda ihop befintliga gång- och cykel-
vägar så att man som gående/cyklande inte behöver befinna sig på en hårt trafikerad väg för 
att komma till nästa del av ett gång- och cykelstråk. Många cykelbanor behöver även ses 
över bland annat när det gäller säkerhet vid passager av korsande vägar. Vidare så behövs 
det satsningar för att bygga ut nätet av cykelvägar samt underhåll av befintliga cykelvägar för 
att främja cykelåkandet. Vi vill även på olika sätt underlätta för kommunens invånare att an-
vända cykeln som det dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln kan vara att 
kommunen inför ett system med cykelutlåning. Vänsterpartiet vill att ett första steg kan vara 
att se över möjligheten med att införa ett sådant system. Andra åtgärder kan vara att instal-
lera fler pumpar samt platser för säker parkering av cyklar. Målet skall av folkhälso- och mil-
jöskäl vara att Karlshamn skall bli Sveriges främsta cykelkommun. 

Friskvård – Kommunen skall också vara ett gott exempel för friskvård genom att erbjuda fö-
rebyggande hälsovård för sina anställda. Det skall finnas enklare och utökade möjligheter att 
via arbetsgivaren (kommunen) komma i kontakt tex företagssköterska och sjukgymnast. 

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

3.4 Att leva och bo i Karlshamn 

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

Kollektivtrafik – Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därför driver Vänsterpartiet in-
förandet av avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla bussar och tidtabeller 
som är anpassade efter resenärernas behov. Ett ökat kollektivt resande gynnar miljön, ut-
vecklar landsbygden och har väldigt stora sociala fördelar, inte minst för äldre och skolung-
domar. 
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Funktionsnedsättning – vems ansvar är det? Vi blir bättre på att göra lokaler tillgängliga. 
Däremot har vi långt kvar för att uppfylla FN:s konvention för personer med funktionsnedsätt-
ning. Vi vill att kompetensen i frågan utvecklas. För ett verkligt inflytande i de funktionsned-
sattas val och möjligheter ska vi prata med dem om deras behov inte bara om dem. 

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

Boende – Karlshamns kommun har många förutsättningar för att utveckla ett attraktivt bo-
ende för invånare och de som av olika anledningar söker sig till kommunen. Efterfrågan av 
hyresrätter överstiger dock tillgången och Vänsterpartiet vill att kommunen snarast utreder 
och startar projekt för att investera i skapandet av ekonomiskt attraktiva och funktionella hy-
resbostäder åt befintliga och nytillkommande kommuninnevånare. Kommunen bör snarast 
upprätta en bostadsförsörjningsplan som regelbundet uppdateras. Syftet skall vara att kom-
munen skaffar sig ett bra beslutsunderlag för att tidigt kunna vidta åtgärder vid strukturella 
förändringar. 

3.5 Kultur 

Kulturhuset - Processen för byggandet av ett centralt och ändamålsenligt bibliotek och kul-
turhus på östra piren i Karlshamn skall fortsätta och utvecklas. 
 
Kulturhuset skall dock inte hindra utvecklingen av filialbiblioteken – Filialbiblioteken är en 
plats för bokutlåning, men vi vill utveckla dem till mötesplatser genom att förbättra öppetti-
derna ge möjligheter så att de även kan användas till andra kulturaktiviteter samt vara en 
plats för inhämtning av samhällsinformation. 
I en tid då naturliga och ickekommersiella platser blir allt mer sällsynta skulle biblioteken 
kunna utformas till att vara en funktionell mötesplats för människor och föreningar.  
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4 BUDGETEN I SIFFROR 

4.1 Driftbudget per nämnd 

Driftbudget per nämnd 

Nettokostnad (tkr) Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktige -2 238 
Överförmyndarnämnd -3 039 
Valnämnd -800 
Kommunrevision -1 434 
Kommunstyrelse, inkl festival -172 031 
Nämnd för barn, ungdom o skola -574 115 
Gymnasienämnd -158 004 
Kulturnämnd -27 700 
Teknisk nämnd exkl VA -62 176 
Teknisk nämnd, VA -246 
Byggnadsnämnd -6 436 
Fritidsnämnd -52 291 
Omsorgsnämnd -647 121 
Nämnden för arbete och välfärd -115 049 
Effektiviseringar 38 644 
Minskning av sjukfrånvaro 10 000 
Förändring PO-pålägg -8 900 

SUMMA NÄMNDER -1 782 936 

Finansiering  1 807 196 

RESULTAT 24 260 
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4.2 Investeringsbudget per nämnd 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2018 

Nettoinvestering (tkr) Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktige 0 
Överförmyndarnämnd 0 
Valnämnd 0 
Kommunrevision 0 
Kommunstyrelse, inkl festival -62 548 
Nämnd för barn, ungdom o skola -10 030 
Gymnasienämnd -4 600 
Kulturnämnd -950 
Teknisk nämnd exkl VA -73 361 
Teknisk nämnd, VA -19 330 
Byggnadsnämnd -150 
Fritidsnämnd -46 509 
Omsorgsnämnd -5 650 
Nämnden för arbete och välfärd -2 040 

Summa nämnder -225 168 
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Moderaternas förslag till beslut: 

 

att fastställa mål och budget för 2018, innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 
drift och investeringsbudget.   

att fastställa resultatnivå är för år 2018 till 39 560 tkr     

att fastställda nettoinvesteringar är för år 2018 till 200 622 tkr 

att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2018   

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

att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, ”PLAN FÖR 
ETT STARKARE KARLSHAMN”, med verksamhetsmålen och indikatorerna   

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt följd 
av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och omfördelning av 
löneökningsanslag    
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KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER 2017  

Enligt Kompass Karlshamn, kommunens ledningssystem för arbetet med 
styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling (KF 2014-06-16 § 90) ska 
styrsignalerna från Kommunfullmäktige hållas samman i styrkedjan från KF 
inriktnings- och verksamhetsmål till nämndernas mål och enheternas 
verksamhetsplaner.  PLAN FÖR ETT STARKARE KARLSHAMN utgör 
Moderaternas alternativ till KF:s beslutade kommunprogram för perioden 
2016-2018 samt koalitionens Mål & Budget 2018. Kommunprogrammet utgör 
det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun under 
innevarande mandatperiod. Programmet omsätts i nämnder, förvaltningar och 
bolag genom verksamhetsmål med indikatorer för måluppfyllelse samt budget 
och verksamhetsplaner enligt det gemensamma ledningssystemet Kompass 
Karlshamn.   

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

• Karlshamn erbjuder god livskvalitet   

• Karlshamn är en attraktiv plats för alla  

• Karlshamn utvecklas genom organisk tillväxt, företagande och 
entreprenörskap  

• Karlshamn präglas av medborgarinflytande, delaktighet och goda möjligheter  

• Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation som gör 
skillnad för medborgarna   

VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER   

Beslut tas av KF 18/9 2017 i samband med antagande av Mål och Budget 2018.   

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

Detta dokument innehåller Kommunfullmäktiges verksamhetsmål, uppdrag och 
indikatorer för budgetåret 2018. Indikatorerna syftar till att ge KF nödvändig 
information om verksamheten och ger samtidigt verksamheterna tydliga 
styrsignaler avseende vilka resultat som förväntas uppnås.    

Merparten av indikatorerna bygger på redan existerande informationskällor. 
För varje indikator finns ett förslag till indikatorsnivå för 2018. Indikatorsnivån 
är det politiska målet för 2018 och ska vara en realistisk förväntan utifrån 
tilldelad budget. Utifrån indikatorsnivån kommer KF kunna följa upp om 
verksamheterna skapar förväntade resultat eller inte.  

Vi moderater vill se ett grundligt analysarbete kring kommunens ekonomi som 
resulterar i en hållbar långsiktig strategi för Karlshamns utveckling.  
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INDIKATORER Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 

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

2,0% 1,8% 

Arbetslöshet bland ungdomar 14,4% 12% 

   

 

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 

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

JA JA 

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

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 95% 95% 

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

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

JA JA 

 

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

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda boende 93% 95% 

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

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende 95% 95% 

Andel brukare som upplever att de själva styr över sin äldreomsorg 90% 95% 

Andel brukare som är nöjda med maten inom äldreomsorgen 75% 80% 

 

Verksamhetsmål 1:4 Kom Kommuninvånarna känner sig trygga 

Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen (KKIK-index skala 1-100) Index 65 Index 66 

Invånare med låg tillit till andra, andel % 23% 20% 
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Andel elever som uppger att de känner sig trygga på Väggaskolan 100% 100% 

Andel elever som uppger att de känner sig trygga årskurs 5 100% 100% 

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

 

INDIKATORER Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 2:1 En infrastruktur för ett växande näringsliv 

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

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

90% 100% 

 

Verksamhetsmål 2:2 Bostadsbyggandet ökar 

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

100% 100% 

Andel antagna detaljplaner som främjar blandstad 100% 100% 

Antal nybyggda bostäder antal totalt 70% 100% 

 

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

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

   

   

 

INDIKATORER Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

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

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

Index 90 Index 91 
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Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i kommunens utveckling (Index 
% av maxpoäng) 

80% 85% 

 

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

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

   

   

 

  

INDIKATORER Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 

Förvärvsarbetande i Karlshamn 79% 80% 

   

 

Verksamhetsmål 4:2 Karlshamn underlättar för företagande och entreprenörskap 

Antal företag i kommunen 2900 2950 

Nystartade eller nyinflyttade företag 230 250 

 

 

INDIKATORER Ind.nivå 
2017 

Ind.nivå 
2018 

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen har en hållbar ekonomi 

Överskottsgrad 1,6% 1,6% 

Avtalstrohet 98% 98% 
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Verksamhetsmål 5:2 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro/anställd 20,0 21,3 

Personalomsättning chefer som stannar kvar min 4 år 50% 45% 

   

 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har hållbar verksamhet 

Andel fossilfri värme som levereras av KEAB 96% 96% 

Miljöbilar enligt MFS, (KKIK) 55% 60% 

 

 

UPPDRAG TILL NÄMNDER, STYRELSEN OCH BOLAGEN 2017 

Vi vill att Karlshamn ska fortsätta att växa och utvecklas. Den närmsta framtiden ser vi 
mycket stora utmaningar framför oss som måste mötas med ett tydligt ledarskap från 
politiken. Kommunens verksamheter och bolag måste fokusera på flexibilitet, samarbete och 
helhetssyn. Det krävs och förutsätts att alla nämnder strikt håller sina budgetramar. 

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

KOMMUNSTYRELSEN ska 

- Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande 
- Skapa förutsättningar för företagande och arbete 
- Analysera resultat och styrsystem och utifrån analysen föreslå strategier och åtgärder 
- Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i kommunen 

 

NÄMNDEN FÖR BARN, UNGDOM OCH SKOLA ska 

- Skapa förutsättningar så att samtliga barn når kunskapskraven 
- Arbeta med attraktiviteten på Karlshamns samtliga förskolor och skolor 
- Stärka skolorna och förskolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt 

umgänge 
- Verka för en mer flexibel skola med utökad fritids 
- Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan och mot psykisk ohälsa 
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NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD ska 

- Aktivt arbeta förebyggande för minskning av droganvändning i alla åldersgrupper 
med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna 

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

- Kräva motprestation vid alla former av försörjningsstöd 
- Arbeta enligt Karlshamnslinjen 

 

GYMNASIENÄMNDEN ska 

- Verka för att fler aktörer erbjuder SFI 
- Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad personal 

tillgodoses 
- Stärka skolorna för bättre integration, bygga nätverk och socialt umgänge 
- Organisera läxhjälp på gymnasiet i större utsträckning 

 
OMSORGSNÄMNDEN ska 

- Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg 
- Införa en ut och gå-garanti samt en välja mat-garanti 
- Prova alternativa driftsformer 

 
BYGGNADSNÄMNDEN ska 

- Uppdatera äldre detaljplaner för att utöka byggrätter 

- Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och 
godkända samt att detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden 
eller anmärkningar. 

 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ska 

- Aktivt utveckla verksamheten ur huvudmannens perspektiv 

 
TEKNISKA NÄMNDEN ska 

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

- Överföra delar av drift av anläggningar till föreningslivets regi 
- Samarbeta med föreningslivet kring drogförebyggande verksamhet 

 
KULTURNÄMNDEN ska 

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

- Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv 

 
STADSVAPNET I KARLSHAMN AB ska 

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

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

KARLSHAMNSFASTIGHETER AB ska 

- Utveckla en hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning 
- Utarbeta en plan för att på sikt uppnå ett nollresultat  

 

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ska 

- Vara motorn i kommunens nyproduktion av bostäder 
- Sträva efter en balanserad marknadsposition 

 

KARLSHAMN ENERGI AB ska 

- Öka tillgången till fibernät för medborgare och arbetsställen 
- Vara ledande i kommunens omställning mot en klimatneutral kommun 2040 

KARLSHAMNS HAMN AB ska 

- Öka avkastningen  
- Vara en motor i utvecklingen av Stilleryds industriområde 

 

 

 

59



12 

PLAN FÖR ETT STARKARE KARLSHAMN 

Övergripande 

Vår utgångspunkt är att vi vill bidra till att skapa ett växande Karlshamn där alla känner sig 
delaktiga och är stolta över sitt samhälle och sin Kommun. Det ställs höga krav på 
kommunen i en värld som är i ständig förändring. Det måste därför finnas en ständig vilja 
och drivkraft att bli bättre inom allt vi gör, och det är viktigt att all positiv utveckling bejakas. 
Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och 
entusiasm. Vår grundsyn är att kommunens verksamheter finns till för våra invånare och att 
det är medborgarna som står i centrum.  Kommunens huvuduppgifter är att garantera 
tillgången till välfärd, service och tjänster av en hög kvalitet i livets olika skeden. Det ska vara 
tydligt att all kommunal verksamhet är till för medborgarna. Våra förslag syftar 
genomgående till att hitta nya vägar till att utveckla kvaliteten i välfärden.  

Vi tar också ansvar för kommunens ekonomi och är alltid beredda att vara en samtalspart 
gentemot alla som vill vara med och ta ansvar för Karlshamn! Huvudregeln när en nämnd får 
prestationsersättning från regeringen för väl genomfört arbete menar vi skall stanna hos den 
nämnden och inte som idag hamna i kommunens övergripande kassa. 

Vi vill genomföra en översyn av alla bidrag till organisationer och projekt för att få ett 
helhetsgrepp och göra nya bedömningar utifrån nyttan för medborgarna. 

Ur hållbar strategisk synpunkt är det av stor betydelse att alla verksamheter har ett 
helhetsperspektiv med medborgaren i centrum både i utvecklingsarbete och i det vardagliga 
arbetet. Vi vill att alla ska tänka och arbeta tvärsektoriellt inom kommunen för att undvika 
suboptimering av våra gemensamma resurser och för att undvika att enskilda individer 
kommer i kläm.  

Vi Moderater vill införa en ”välfärdslots” via kommunens hemsida. Där ska medborgarna 
kunna jämföra och få beskrivet välfärdens innehåll och kvalitet. Alla aktörer som vill vara 
med ska få vara det dvs. även alla fristående alternativ där de finns. 

Alternativ drift av verksamhet är inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en rad 
fördelar, inte bara valfrihetsmässiga utan även ekonomiska och kvalitetsmässiga. Genom 
alternativa driftsformer stimuleras utvecklingen för högre kvalité och bättre 
medborgarservice. Det frigör också i större utsträckning den kreativitet och nytänkande som 
finns hos medarbetarna. Vi ska låta oss bli utmanade inom all verksamhet som inte är av 
strategisk betydelse eller myndighetsutövning. Kommunen ska alltid stå som garant för 
kvaliteten i upphandlade verksamheter. 
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Arbetet med att effektivisera kommunens fordonsflotta måste fortsätta. Miljö och 
helhetssyn ska vara vägledande i arbetet. Vi är övertygade om att det finns stor 
effektiviseringspotential kvar att utnyttja och vill se en effektivisering på 2 miljoner.  

Ekonomi 

Vi ser med stor oro på kommunens ekonomiska utveckling.  Om vi inte får grepp om 
kostnadsutvecklingen riskerar det att slå hårt mot välfärdens kärna. Vi Moderater tar alltid 
ansvar för kommunens ekonomi och är alltid beredda att vara en samtalspart gentemot alla 
som vill vara med och ta ansvar för Karlshamn! Vi lägger en starkare budget än koalitionen 
för att säkerställa en hög kvalité i välfärden även i framtiden. Om vi inte lyckas få kontroll på 
ekonomin finns en framtida risk för skattehöjningar. Detta är något som Karlshamns 
kommun på alla sätt måste undvika då det drabbar enskilda med små inkomster hårdast 
samt att det försämrar utvecklingsmöjligheterna för näringsliv och jobbtillväxt.  

Näringsliv & Turism 

Näringslivsklimatet är av central betydelse för att Karlshamn ska kunna utvecklas och för att 
vi ska kunna möta framtidens välfärdsutmaningar.  Moderaterna i Karlshamn vill ge en tydlig 
signal till näringslivet: - att i vårt Karlshamn minimerar vi all onödig byråkrati! Kommunen ska 
garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden.  Snabb, korrekt och 
förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser ska vara en självklarhet i Karlshamn. I 
Moderaternas Karlshamn kan dessutom den enskilde företagaren förvänta sig ett bra 
bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida.  Vi verkar för att 
näringsidkarna i Kommunen genom upphandlingsenheten skall informeras om hur 
kommunen genomför sina upphandlingar och att de ska få stöd i hur de formulerar anbud till 
oss. En god näringslivspolitik handlar inte bara om bra och riktiga beslut utan även om att ha 
känsla för när kommunen inte ska lägga sig i. Kommunstyrelsen måste vara drivande och 
sätta tonen för attityden mot företag, näringsliv och entreprenörskap.  

Vi moderater vill att kommunen begär hos Systembolaget att man öppnar en butik i 
Mörrum. Vi anser att det skulle vara en strategiskt viktig etablering för både turistnäringen 
och Karlshamns kransorter om vi kunde få ett systembolag till i kommunen. Det finns även 
en positiv miljöaspekt på en etablering av ett systembolag i Mörrum. 

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

Den nya tekniken ger möjlighet att finnas på fler orter och vid populära turistmål i en mycket 
större utsträckning än idag. På så sätt tror vi att vi kan rikta större uppmärksamhet mot 
kommunens mindre orter.   

Vi ser att NetPort skulle kunna få uppdraget att utveckla tekniken i samarbete med högskola 
och näringslivets aktörer. Vi tror inte att man helt kan digitalisera verksamheten utan det 
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kommer fortsatt att behövas en professionell turismverksamhet nära integrerad med ny 
teknik och med en stor flexibilitet. Vi ser här en möjlighet till både effektivisering och 
förbättring. Vi vill se en utveckling där näringsliv, föreningsliv och medborgare på ett 
naturligt sätt är involverade i marknadsföringen av Karlshamn. Vi bedömer vi att 
driftkostnaderna kan bli 1,7 miljoner lägre och samtidigt erbjuda en utveckling av 
verksamheten. 

Det ska vara lustfyllt och spännande att komma till Karlshamn. Den digitala turistbyrån ska 
vara lockande i sig och erbjuda nya upplevelser och kunskaper. Vi tror att detta projekt kan 
hjälpa till att lyfta turistnäringen i hela kommunen   

Fler jobb ger mer pengar till välfärden - Karlshamnlinjen 
 
Fler karlshamnsbor ska kunna försörja sig, utvecklas och växa av egen kraft. Vi sätter jobben 
främst. Med fler jobb minskar utanförskapet och det blir mer resurser till vård, skola och 
omsorg. 
 
Ett starkt Karlshamn börjar med jobben. När fler arbetar läggs grunden för en trygg 
gemensam välfärd. Därför skall arbetslinjen utvecklas i Karlshamn, inte avvecklas. 
De senaste åren har behovet av försörjningsstöd ökat drastiskt i Karlshamn och 
utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen tillbaka går via jobben. 
Att ge rätt verktyg till näringslivet är avgörande för att fler jobb skapas så att Karlshamn kan 
fungera för alla och bli en växande kommun med stark ekonomi framöver. Vi vill stoppa 
utvecklingen av behovet av försörjningsstöd.  

Allt välstånd bygger på att det finns företagare och företag som växer, att det finns 
nyföretagande och på att det finns entreprenörer.  Fler företag ger fler jobb, vilket gör att 
fler medborgare får arbete och i sin tur betalar skatt till välfärden.  Det är därför viktigt att 
kommunen ger maximalt stöd till nyföretagande. 

Kommunen skall satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger alla inträde till ett riktigt 
arbete. Alla jobb behövs, eftersom alla människor behövs. Praktikplatser, feriejobb, 
arbetsprövning, akademikerspår, lärlingsplatser – allt måste prövas som kan ger arbete. 
Försörjningsstöd skall alltid ges med villkor att man deltar i jobbskapande aktiviteter. I 
avvaktan på att staten tar ansvar för att nyanländas kompetens valideras och tas tillvara skall 
kommunen tillsammans med arbetsgivare i privat och offentlig sektor exempelvis skapa ett 
valideringsråd för individbedömning. Kommunens flyktingmottagande skall innebära en 
tydligare arbets- och utbildningslinje. 
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Som nyanländ bör man få tydliga krav och förväntas ta eget ansvar tidigt i 
etableringsprocessen. Istället för att söka ekonomiskt bistånd hos kommunen i väntan på 
statens utbetalning bör man kunna ta ett etableringslån istället. Man ska betala tillbaka 
direkt till kommunen när utbetalningen från staten. Det blir då inget glapp men inte heller 
dubbla bidrag. 
 
Den viktigaste frågan för moderaterna i Karlshamn är fler nya jobb, växande företag och fler 
företagare. För att det ska bli verkligt krävs hårt arbete från kommunen, Arbetsförmedlingen 
och näringslivet. Vi vill att det ska vara enkelt att ta sig ut ur ett bidragsberoende eller flytta 
till Karlshamn för här finns det jobb. Det kräver ett enormt omfattande arbete och vi är 
beredda att ta oss an den utmaningen. Vi kallar vår jobbpolitik för Karlshamnlinjen – den nya 
arbetslinjen. 
 

Personal 

Vi vill att Karlshamns kommun utvecklar sin arbetsgivarroll och satsar mer aktivt på 
kompetensutveckling. Det är viktigt att man matchar rätt person med rätt arbetsuppgift.  Vi 
Moderater vill öppna upp för att en individ ska kunna ha flera olika arbetsuppgifter inom 
kommunen. På så sätt kan man också hitta nya vägar att reducera sjukfrånvaron.  Vi ser med 
oro på de ökande sjuktalen som utgör en tickande bomb för kommunen. Bakom sjuktalen 
finns framförallt människor som mår dåligt och vi har ett ansvar mot alla att arbeta intensivt 
med att trycka tillbaka sjuktalen. Vi anser att sjukfrånvaron inom Karlshamns kommun är 
extremt hög. För att komma tillrätta med detta fordras stora insatser. Idag ligger 
sjukfrånvaron inom kommunen på 26,1 dagar/anställd.  
Sjukfrånvaro i Sveriges kommuner varierar mellan 4,4% - 10;2%, medel 7,2%. Karlshamn 
ligger idag på en sjukfrånvaro på 8,2% enligt SKL, alltså klart över medel. 
Detta är ett tydligt tecken på att organisationen inte mår bra och det visar sig även i att vi 
har stor omsättning på personal, i synnerhet inom chefsledet. 
I framtiden kommer det att bli betydligt större konkurrens om välutbildad personal och 
därför måsta vi utveckla organisationen så att vi uppfattas som en attraktiv och effektiv 
arbetsplats. En arbetsplats där personalen kommer till sin rätt och kan utvecklas, utbildas 
samt erbjudas en god karriärväg framåt och uppåt i vår organisation.  Vi menar att någon 
form av personalutskott skulle gynna arbetet med personalfrågorna 
Det är hög tid att kommunen börjar betrakta personalen som sin största tillgång. Omtanke 
om personalen och tydliga krav från en tydlig ledning menar vi är den väg vi måste gå 
framåt!  
Vi satsar därför ytterligare 14 miljoner i den generella lönepotten och vi tillför 5 miljoner för 
riktade åtgärder för att få ner sjuktalen.  
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Samhällsbyggande 

Vi vill se ett växande och dynamiskt Karlshamn och därför behövs det byggas fler bostäder 
och kommunen måste möta näringslivets behov av en bra infrastruktur och service.  
Parkeringssituationen i centrum måste förbättras om Karlshamn skall kunna utvecklas som 
handelsstad!  

Satsningar på infrastruktur och boende är en central fråga för att skapa tillväxt i Karlshamn.  
Vi vill att KABO avyttrar upp till en tredjedel av sitt fastighetsbestånd för att på så sätt frigöra 
kapital för att kraftigt öka takten i byggandet av nya bostäder. Vi är övertygade om att ett 
kraftigt ökat byggande av hyresrätter i Karlshamns kommun kommer att bidra till att öka 
invånarantalet och därmed också skatteunderlaget. Möjligheten att utveckla nya koncept för 
äldre- och trygghetsboenden kommer därmed att också att öka avsevärt, så även 
möjligheterna att bygga på mindre orter så som Ringamåla, Åryd etc. 

Vi vill även frigöra kapital för kommunala investeringar och underhåll genom att aktivt sälja 
produktionsskog, mark och fastigheter som inte har ett omedelbart strategiskt värde. 
Framförallt vill vi sälja exploateringsklar mark där kommunkoncernen inte har några 
omedelbara planer på att själv exploatera.  

Vi moderater vill införa en bygglovsgaranti som garanterar bygglovsbeslut inom en vecka när 
alla handlingar är inkomna och godkända samt att detaljplan följs och det i övrigt inte finns 
några överklaganden eller anmärkningar. 

VA 
Vatten är en allt viktigare resurs i det moderna samhället. Vattnet är mycket känsligt för 
miljöpåverkan. Därför blir det för varje år som går allt viktigare hur vi använder och 
behandlar vårt vatten. 
Karlshamns kommun måste i en nära framtid investera i ett nytt vattenverk. Innan beslut 
fattas anser vi Moderater att en djupare analys bör göras.  
Analysen skall reda ut var vattenverket skall byggas, vilket råvatten som vi skall använda oss 
av, samverkan med andra kommuner samt vilken reservvattentäkt vi skall ha. 
 Vi Moderater anser vidare att kommunen måste ta fram ett reservalternativ om Miljö- och 
vattendomstolen inte går oss till mötes när det gäller reglering sjön Mien. 
Sveriges geologiska undersökningar har gett ut en rapport som visar att det kommer bli lägre 
vattennivåer i de sydöstra delarna av landet i framtiden. Nu är det därför viktigt att vi tar 
hand om de grundvattensresurser som finns, exempelvis stora grusåsar.  
Men kommunen behöver även anta en vattenpolicy som innehåller vattenskydd och 
vattenförbrukningspolitik på alla nivåer. 
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Politisk organisation 

Vi moderater menar att det finns utrymme att ytterligare effektivisera den politiska 
organisationen. Kommunens nämndmöten präglas av få beslutsärenden och ibland har även 
möten fått ställas in. Det är uppenbart att nämnderna i Karlshamns kommun är för många 
och det skulle gå att spara in pengar på att slå samman nämnder som verkar inom liknande 
områden. 

Kulturnämnden och fritidsnämnden kan slås ihop, detta är en vanlig nämndbildning i många 
kommuner och dessa bör även ligga under samma förvaltning. Vidare finns goda skäl att slå 
samman nämnden för barn, ungdom och skola med gymnasienämnden. Detta skulle ge en 
tydligare översikt och röd tråd genom hela skolgången för kommunens invånare, dessutom 
ligger de redan under samma förvaltning. 

Vi vill samtidigt ytterligare öka medborgarinflytandet via fler organiserade möjligheter att få 
påverka, ex via sociala medier och workshops, där även annars ej partipolitiskt aktiva 
medborgare kan komma till tals. Vi avskaffar Festivalkommittén vilken har spelat ut sin roll. 

 
Folkhälsa 
 
Ytterst är det den enskilde individen som ansvarar för sin hälsa, men kommunen bör också 
ta ett ansvar i det förebyggande hälsoarbetet. En friskare befolkning skulle på sikt medföra 
minskade kostnader men framförallt en ökad livskvalité för medborgarna. Vi vill även öka 
trycket på det drogförebyggande arbetet i kommunen, genom att bilda en politisk grupp 
som skapar en riktig politisk policy i ”det drogförebyggande arbetet” som ett led att visa 
verksamheten att vi står bakom arbetet till 100%. 

Omsorg 

Genom livet ser vi det som självklart att göra våra egna val vad gäller det som berör oss, allt 
från var vi bor, vilken affär vi handlar på till var vi arbetar och vad vi gör på vår semester. Den 
valfriheten försvagas kraftigt den dagen vi blir beroende av omsorg i det dagliga livet. Då 
finns bara ett alternativ att välja på. Det vill vi förändra för alla de som är beroende av hjälp 
och stöd i vardagen. Vi vill öppna upp för olika driftsformer inom kommunens 
omsorgsverksamhet. Intraprenader eller fristående resultatenheter bör provas där det är 
möjligt. Det finns även mindre enheter som lämpar sig för att lägga ut på entreprenad. 
Genom att bland annat införa LOV steg för steg vill vi erbjuda alternativ. Dessutom genom 
konkurrensutsättning få fram den ekonomiskt bästa lösningen för kommunen utan att tulla 
på kvaliteten. Genom att skapa klara krav på vad ett område skall utföra för att rätt kvalitet 
skall uppstå, kan man också jämföra kvalitet kontra kostnad, såsom vi alla göra inför våra 
vardagliga inköp. Städning på våra särskilda boenden, bör skötas av separata städteam som 

65



18 

har hand om flera boenden. Genom att frigöra denna verksamhet från de vårdande 
undersköterskorna så kan man få fram den bästa lösningen både vad gäller kvalitet och 
kostnad. Vi vill börja med att kunna erbjuda hemtjänst av andra leverantörer. Dessa kan 
dessutom utföra andra tjänster, samtidigt som de är på plats, än de som ingår i omsorgen. 
Ofta tjänster som är berättigade till RUT-avdrag vilket skapar fler arbetstillfällen. Vi vill skapa 
ökade möjligheter till privata serviceboenden för att skapa flera alternativ till hur man vill 
leva och vilket stöd man behöver. 

Vi vill att kommunen ska bedriva viss förebyggande verksamhet i form av sociala aktiviteter i 
nära samarbete med frivilliga organisationer tex Sörgården.  Vi vill även satsa 1 miljon på det 
förebyggande arbetet för att våra äldre ska klara sig så länge som möjligt utan kommunens 
stödinsatser. Detta förhöjer livskvaliteten för den enskilde samtidigt som det lättar något på 
trycket inom omsorgen. Vi tillför även 8 miljoner generellt för kvalitetshöjande åtgärder och 
personaltäthet 

Alla dessa förslag gör att Omsorgsförvaltningen ökar kontrollen på kvalitet och kostnader 
och erbjuder valfrihet för brukarna. 

 

Skola och barnomsorg  

Alla barn har rätt till en likvärdig skola och förskola. Karlshamn har varit en bra skolkommun 
och det är viktigt att vi förbättrar vår position i förhållande jämförbara kommuner.  Därför är 
det viktigt att skolan har höga förväntningar på eleven och utgår från att hon/han kan nå 
skolans utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i 
sina studier.  Andelen elever med godkända betyg ska öka. Vi satsar därför 10 miljoner extra 
i en kunskapssatsning. Vi ser detta som en oerhört viktig investering i Karlshamns framtida 
konkurrenskraft och välbefinnande. 
 
I enlighet med moderaternas förslag på riksplanet vill vi verka för en flexibel skola med 
möjlighet att starta dagen på fritids innan skolarbetet drar igång.  
 
Både lärare och elever lever i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag, därför är 
det viktigt med kompetensutveckling för lärarna. I den tuffa ekonomiska situation skolan 
befunnit sig i de senaste åren har detta blivit eftersatt, något vi nu vill satsa på.  
 
Vi vill förorda att man inför socialt arbete i undervisningen. Denna fråga ligger egentligen på 
rektorerna, men vi anser att det kan ge så många mervärden att vi anser den värd att lyfta 
Här menar vi att en viss del av undervisningen kan förläggas på äldreboende, med läsning etc 
för de äldre.  
 
I enlighet med de förslag vi lämnat in till BUS-nämnden vill vi satsa på det drogförebyggande 
arbetet i kommunens skolor. Vi vill också göra en satsning på insatser mot psykisk ohälsa 
bland våra barn och ungdomar. Vi satsar därför 4 miljoner på detta väldigt viktiga arbete. 
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Kommunen har ansvar för att erbjuda god barnomsorg.  För att möta detta krävs valfrihet, 
jämlikhet och kvalité. En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda avlastning och stöd 
genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del för en 
politik för fler i arbete.  

En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att gemensamt bilda fristående 
verksamheter. Ett annat sätt att öppna upp för valfrihet inom skola och omsorg är att alla 
alternativ presenteras på lika villkor på kommunens hemsida (Nackamodellen). Här 
redovisas bl.a. brukarkundnöjdhet och måluppfyllelse på alla aktiva skolor i kommunen 
oavsett huvudman. 

En viktig del för att ge våra barn goda förutsättningar att lyckas i skolan är förskolan. För att 
förstärka förskolan vill vi se över möjligheten att utöka förutsättningarna för utbildning av 
personal, antigen till barnskötare eller förskollärare. Vi vill göra en förskolesatsning på 5 
miljoner för att höja kvalitet och personaltäthet.  
 
De öppna förskolorna spelar en stor roll för föräldralediga och dagbarnvårdare som genom 
denna verksamhet får möta andra vuxna och barn. Barnen får dessutom viktig social träning 
genom att möta andra barn i en lite större grupp. Den öppna förskolan är särskilt viktigt stöd 
för invandrarföräldrar och ensamstående föräldrar som får möjlighet att knyta kontakter och 
bygga nätverk. Därför bör vi verka för öppna förskolor. 
 
En effektiv skolorganisation är förutsättningen för att erbjuda en bra förskola och skola. En 
helhetsöversyn av skolorganisationen i Karlshamn är nödvändig för att få till en god och 
kostnadseffektiv organisation. Vi vill även att nybyggnation av skolor och förskolor görs på 
ett sådant sätt att anpassning av lokalerna kan ske på ett enkelt sätt när förutsättningarna 
förändras.  Det råder ett stort investeringsbehov i kommunens skolor och förskolor. Vi 
föreslår att påbörja projektering och byggstart av Mörrums skola under 2018. Vi avsätter 20 
miljoner till detta i investeringsbudgeten.  
 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

Gymnasieskolan ska vara en plats för kunskapsinhämtning, nyfikenhet och stimulans. Det 
förutsätter att skolan har en god arbetsmiljö och duktiga lärare som får ta del av 
kompetensutveckling som är grundad på empirisk vetenskap. 

Vi vill att Väggagymnasieskola ska vara bäst på det den gör. Att eleverna erbjuds en 
utbildning med hög kvalité och att alla elevers unika möjligheter och förmågor 
uppmärksammas. Vi vill anpassa gymnasieskolans utbud till arbetsmarknadens efterfrågan, 
kvalité är bättre än kvantitet. Det leder också till att möjligheterna att få jobb efter studenten 
ökar och färre ungdomar löper mindre risk att hamna i utanförskap. 
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För att minska frånvaron krävs engagerad personal som ser varje elev som en individ och som 
brinner för sitt yrke och arbetsplats. Personalen ska vara stolt över att arbeta på kommunens 
gymnasieskola, och eleverna ska vara stolta över sin skola. Det kräver ett tydligt ledarskap 
och ett omfattande arbete. Vi ser gärna att en särskild handlingsplan för Väggaskolan tas fram 
med kort- och långsiktiga mål. God arbetsmiljö, elever med godkända betyg och hög närvaro, 
engagerade lärare som uppmuntras och ett varumärke att vara stolta över kan göra 
Väggaskolan till Sveriges bästa gymnasieskola. 
 
Oavsett ålder eller erfarenhet ska möjligheten att utbilda sig alltid ligga nära till hands i 
Karlshamn för att tillse efterfrågan på arbetskraft. Därför är KomVux en viktig och flexibel 
resurs för varje individs behov av att komplettera en eller flera kurser för att nå sina mål. 

 

Fritid & Kultur 

Vi vill att kulturen i Karlshamn kommun skall ge alla, oberoende av ålder eller bakgrund 
möjligheten till berikande upplevelser inom kulturens olika områden. Individens inneboende 
kreativitet skall tas tillvara och kunna utvecklas. Vi välkomnar att bygget av nytt Biblioteks 
och kulturhus äntligen kommer igång. 

Vi moderater fortsätter att stödja föreningsidrotten och kulturen genom att införa 
ekonomiskt bidrag till föreningarna för ideella ledare. På detta sätt visar vi Karlshamns 
invånare sin uppskattning gentemot det viktiga arbete och samhällsnytta som aktiva 
idrottsledare lägger ner på sin fritid för våra barn och ungdomar. Samarbeten med 
föreningslivet tex kring drogförebyggande verksamhet som nattvandringar, är sådant som vi 
Moderater kommer fortsätta att driva på. Vi vill även i framtiden driva på för att fler 
samarbeten mellan föreningsliv och kommunen kan skapas. 

 Vi vill också fortsätta verka för att sport och fritidsanläggningar har generösa öppettider och 
att de finns nära kommuninvånarna. Moderaterna har varit delaktiga i och verkat för att 
spontanidrottsplatser och lekplatser finns utspridda inom kommunen och arbetet fortgår.  

Vi menar att både kommun och föreningsliv har mycket att vinna på att överföra delar av 
drift av anläggningar till föreningslivets regi. Vi vill intensifiera detta arbete och erbjuda alla 
kommunens föreningar lösningar för att ta över drift av kommunala anläggningar.  

Vår tätortsnära skog, grönområden och skärgård är mycket viktiga områden för oss i 
Karlshamn. Det är en självklarhet för oss moderater att det finns nära och lättillgängliga 
strövområden för det rörliga friluftslivet utanför stadskärnan, detta behöver inte stå i 
konflikt med en expansiv och dynamisk utveckling av staden. Genom att vi verkar för att 
skapa en digital turistbyrå så kommer vi ge fler människor chansen att ta del av vårt 
fantastiska utbud som finns i vår vackra kommun. 
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Moderaterna vill anlägga en uppdaterad, modern gästhamn i centrala Karlshamn med den 
service och bekvämlighet som dagens båtturister kräver. Med Karlshamns stolta traditioner 
som sjöfartsstad och den fantastiska och stadsnära miljön är det ett rent slöseri att inte ha 
en riktigt attraktiv gästhamn.  För näringslivet och turismen skulle det kunna vara ett 
fantastiskt lyft som skulle kunna betala sig många gånger om. Vi vill att Karlshamn ska vara 
en pärla som ingen som passerar vill missa. 

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

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

Vi inför ett bidrag till föreningarna för ideella ledare inom idrott och ungdomskultur på totalt 
1,1 miljoner.  Vi vill göra en vidare översyn av Väggaområdet och Väggabadet och lägger 2 
miljoner extra till detta i investeringsbudgeten.  

Situationen med kommunens isytor är kaotisk, otillfredställande och högst oklar. Vi 
moderater vill göra ett omtag för att istället satsa på en fullstor representationsarena för is-
idrotterna samt kombinera med denna arena med några andra idrotter samt kommersiella 
aktörer. Vi avsätter 1 miljon för att utreda möjligheterna till en ny arena.  Den befintliga 
Jössarinken blir då en framtida träningsanläggning. 

  

Kost och Städ 

Vi ser möjligheter att effektivisera och samtidigt förbättra kost och städverksamheterna 
genom att upphandla dessa tjänster. 

Moderaterna föreslår att kommunen ska låta sig bli utmanade av externa aktörer. 
Upplevelsen av måltiderna för boende inom omsorgsförvaltningen borde vara sån att de ska 
kännas som om de åt på en riktig restaurang och inte bara utspisas i en matsal då de i regel 
inte har något alternativ att välja på. Samma sak bör skolrestaurangerna erbjuda sådan mat 
och miljö att barnen/ungdomarna uppskattar stunden där.  

 

Klimat, Miljö och Hållbar utveckling 

Klimatförändringar är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem med effekter både på global 
och lokal nivå. Globala mål behöver omsättas i handling på lokal nivå. En förutsättning att nå 
framgång är att prioritera och fokusera. För innevarande period lägger moderaterna i 
Karlshamn sitt miljöfokus på klimatutmaningarna. Tillväxt är bra för miljön. För att kunna 
bygga vidare för ett hållbart samhälle som tar ansvar för både klimat, miljö och välfärd krävs 
tillväxt. Tillväxt skapar resurser samt förutsättningar för innovationer och investeringar för 
ett effektivt miljöarbete. Därför är fler jobb och fler företag bra för miljön. Varje verksamhet 
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har eget ansvar för sitt miljö- och klimatarbete. I kommunens verksamhet gäller det t ex 
varje nämnd och kommunalt bolag. Vi har redan kommit en bit på väg med förnybar el, 
fjärrvärme, fjärrkyla, biogas av sopor, minska matsvinn mm. Men det behövs mer i resan 
mot en cirkulär ekonomi. Politiker vet inte bäst. Den samlade innovationskraften hos oss 
som bor och är verksamma i Karlshamns kommun är mycket stor. Det är politikens uppgift 
att sätta upp mål, skapa förutsättningar för positiv förändring och uppmuntra till goda idéer 
och gärningar. Vi vill mobilisera den innovationskraft som finns i Karlshamns kommun.  

Vi vill inrätta en Miljö & Klimat Miljon. I tillägg till kommunens pågående hållbarhetsarbete 
vill vi med start 2018 anslå en miljon kronor som ökas med ytterligare en miljon per år under 
minst 8 år. 

Alla kommuninnevånare och verksamma personer i Karlshamns kommun inbjuds att komma 
med förslag till åtgärder som varaktigt minskar klimatbelastningen i Karlshamns kommuns 
verksamhet. Effekterna ska stödja klimatmålen och effekterna ska utvärderas. Förslagen 
konkurrerar om hela eller delar av Miljö & Klimat Miljonen. Beslut fattas av 
kommunstyrelsen. 

Vid all planering och genomförande av verksamhet är det viktigt att vi tar hänsyn till 
eventuell miljöpåverkan. Detta skall gälla både internt och externt för att minska 
miljöeffekterna. Det behövs en ny uppdaterad miljöstrategi som genomsyrar allt underhåll, 
drift och nyproduktion. Vi vill därför inrätta en Miljö & Klimat controller som ska övervaka 
och stödja all kommunal verksamhet att verka i enlighet med fastställda strategier och 
beslut.  Vi inför även en teknikneutral investeringsram på 3,5 miljoner för miljö och 
klimatinvesteringar. En ny uppdaterad klimatstrategi ska enligt oss moderater sträva mot att 
Karlshamn år 2040 skall vara i huvudsak klimatneutralt. Detta bör följas upp i ett årligt 
miljöbokslut. 

Landsbygd 

Vi moderater vill fortfarande att kommunens service kommer till medborgarna. Vi vill 
samlokalisera till exempel biblioteken med servicecenter där personalen kan guida dig i den 
kommunala processen. Det kan gälla omsorgsfrågor eller bygglov.  

Vi moderater vill erbjuda goda levnadsvillkor på landsbygden. Vi vill så långt som möjligt 
bedriva omsorg om både barn och gamla på även mindre orter. Om inte en kommunal 
förskola är aktuell ska vi aktivt stödja och uppmuntra alternativa former som kollektiv eller 
friskolor med mera.  

Vi vill på sikt flytta vissa arbetstillfällena från Karlshamn till orter som Svängsta, Mörrum osv. 
Det skulle innebära möjligheter till arbetstillfällen även på landsbygden. En sidovinst är lägre 
tomtpriser och hyror. Även resandeunderlaget för kollektivtrafiken stärks genom 
utflyttningen. 
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Vi vill underlätta för fastighetsägare att bygga bostäder anpassade för äldre även i orter som 
Ringamåla, Åryd osv. Vill man bo kvar i sin hembygd ska man kunna välja det. Förutsatt att 
intresset finns.  

Goda möjligheter till kollektivtrafik och fibernät ska alltid beaktas utifrån kommunens 
perspektiv. Kommunen ska uppmuntras att upphandla närodlade grödor. Allt för en levande 
landsbygd där vi tillsammans arbetar för ett starkare Karlshamn.  

 

DRIFTBUDGET NÄMNDER OCH STYRELSER 
Nettokostnader (tkr) Bokslut Budget MBudget 
  2016 2017 2018 
Kommunfullmäktige -1817 -2238 -2238 
Kommunrevision -1436 -1434 -1434 
Kommunstyrelse -155243 -157717 -166931 
Nämnd för Barn Ungdom och skola -550900 -553887 -572115 
Gymnasienämnd -163302 -156032 -155004 
Kulturnämnd -27060 -25480 -26000 
Teknisk nämnd exkl VA -71473 -54059 -54676 
Teknisk nämnd VA 3305 1853 -246 
Byggnadsnämnd -7732 -6017 -6436 
Fritidsnämnd -54542 -50599 -49291 
Omsorgsnämnd -612590 -637667 -645121 
Arbete och Välfärd -95200 -105090 -110049 
Valnämnd -8 0 -800 
Överförmyndarnämnd -2826 -3039 -3039 
Effektiviseringar                      13000      38644 
Minskad sjukfrånvaro          10000 
Förändring PO-pålägg        -8900 
Ökat löneutrymme       -14000 
Summa nettokostnader -1740824 -1751406 -1767636 

 

Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas 
verksamhetsutrymmen genomförs av ekonomiavdelningen inom ramen för verkställighet. 
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PARTIERNAS BUDGETARBETE 
Budgetförslag från:  MODERATERNA 

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2018   

Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN MODERATERNA Not 

Kommunfullmäktige -2 238 -2 238 1 
Överförmyndarnämnd -3 039 -3 039 2 
Valnämnd -800 -800 3 
Kommunrevision -1 434 -1 434 4 
Kommunstyrelse, inkl festival -173 031 -166 931 5 
Nämnd för barn, ungdom o skola -574 115 -572 115 6 
Gymnasienämnd -158 004 -155 004 7 
Kulturnämnd -26 700 -26 000 8 
Teknisk nämnd exkl VA -62 176 -54 676 9 
Teknisk nämnd, VA -246 -246 10 
Byggnadsnämnd -6 436 -6 436 11 
Fritidsnämnd -50 291 -49 291 12 
Omsorgsnämnd -647 121 -645 121 13 
Nämnden för arbete och välfärd -115 049 -110 049 14 
Effektiviseringar 38 644 38 644 15 
Minskning av sjukfrånvaro 10 000 10 000 16 
Generell lönesatsning 0 -14 000   
Förändring PO-pålägg -8 900 -8 900 17 
SUMMA NÄMNDER -1 780 936 -1 767 636 18 
Finansiering  1 807 196 1 807 196 19 

RESULTAT 26 260 39 560 20 
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INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2018     

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN MODERATERNA Not 

Kommunfullmäktige 0 0 21 
Överförmyndarnämnd 0 0 22 
Valnämnd 0 0 23 
Kommunrevision 0 0 24 
Kommunstyrelse, inkl festival -62 548 -62 548 25 
Nämnd för barn, ungdom o skola -10 030 -30 030 26 
Gymnasienämnd -4 600 -4 600 27 
Kulturnämnd -950 -950 28 
Teknisk nämnd exkl VA -73 361 -59 039 29 
Teknisk nämnd, VA -19 330 -19 330 30 
Byggnadsnämnd -150 -150 31 
Fritidsnämnd -46 509 -16 285 32 
Omsorgsnämnd -5 650 -5 650 33 
Nämnden för arbete och välfärd -2 040 -2 040 34 
Summa nämnder -225 168 -200 622  
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MÅL OCH BUDGETFÖRSLAG 2018-2020
2017-08-21

TILL DE POLITISKA
PARTIERNA UTANFÖR
KOALITIONEN

Bifogat (se flikarna Mall budget partier och Mall mål Partier) finner ni mallar för
era budgetförslag och yrkanden inklusive mall för verksamhetsmål.

Tveka inte att kontakta ekonomiavdelningen vid frågor.
Era förslag skickas senast den 31 augusti kl 12.00 till kommunkansliet.
Datum för kommunstyrelsemöte gällande Mål och Budget 2018 är den 5 september.

Med vänlig hälsning

EKONOMIAVDELNINGEN
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MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE
Budgetförslag från: Moderaterna

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2018
Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN MODERATERNA Not
Kommunfullmäktige -2 238 -2 238 1
Överförmyndarnämnd -3 039 -3 039 2
Valnämnd -800 -800 3
Kommunrevision -1 434 -1 434 4
Kommunstyrelse, inkl festival -173 031 -166 931 5
Nämnd för barn, ungdom o skola -574 115 -572 115 6
Gymnasienämnd -158 004 -155 004 7
Kulturnämnd -26 700 -26 000 8
Teknisk nämnd exkl VA -62 176 -54 676 9
Teknisk nämnd, VA -246 -246 10
Byggnadsnämnd -6 436 -6 436 11
Fritidsnämnd -50 291 -49 291 12
Omsorgsnämnd -647 121 -645 121 13
Nämnden för arbete och välfärd -115 049 -110 049 14
Effektiviseringar 38 644 38 644 15
Minskning av sjukfrånvaro 10 000 10 000 16
Generell lönesatsning 0 -14 000
Förändring PO-pålägg -8 900 -8 900 17
SUMMA NÄMNDER -1 780 936 -1 767 636 18
Finansiering  1 807 196 1 807 196 19

RESULTAT 26 260 39 560 20

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2018

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN MODERATERNA Not
Kommunfullmäktige 0 0 21
Överförmyndarnämnd 0 0 22
Valnämnd 0 0 23
Kommunrevision 0 0 24
Kommunstyrelse, inkl festival -62 548 -62 548 25
Nämnd för barn, ungdom o skola -10 030 -30 030 26
Gymnasienämnd -4 600 -4 600 27
Kulturnämnd -950 -950 28
Teknisk nämnd exkl VA -73 361 -59 039 29
Teknisk nämnd, VA -19 330 -19 330 30
Byggnadsnämnd -150 -150 31
Fritidsnämnd -46 509 -16 285 32
Omsorgsnämnd -5 650 -5 650 33
Nämnden för arbete och välfärd -2 040 -2 040 34
Summa nämnder -225 168 -200 622
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KOMMENTARER OCH YRKANDEN:
Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18
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Not 19

Not 20

Not 21

Not 22

Not 23

Not 24

Not 25

Not 26

Not 27

Not 28

Not 29

Not 30

Not 31

Not 32

Not 33

Not 34
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MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE, verksamhetsmål 2018
Inriktningsmålen är fastställda för mandatperioden av KF till och med 2018

Förslag från:

Koalitionen:
KF inriktningsmål 2015-

2018
Karlshamn erbjuder god

livskvalitet
Karlshamn är en attraktiv

plats för alla

Karlshamn präglas av
inflytande, delaktighet och

lika möjligheter

Karlshamn ger utrymme för
tillväxt och entreprenörskap

Karlshamns kommun är en
effektiv och innovativ

organisation

KF verksamhetsmål
2018

Kommuninvånarna har
egenförsörjning

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

Kommuninvånarna,
föreningslivet och företagen är
delaktiga i och har inflytande
över kommunens utveckling
och service

Ökad tillväxt och sysselsättning

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

Barn och unga lär sig och
utvecklas

Det finns levande, attraktiva
och ändamålsenliga
boendemiljöer för alla

Kommuninvånarna ges lika
möjligheter och rättigheter i
samhället

Arbetsmarknaden har tillgång
till nödvändig kompetens

Kommunen har en sund
ekonomi

Kommuninvånarna får god
omsorg, stöd och vård

Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och
entreprenörskap

Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Kommuninvånarna känner sig
trygga

Karlshamn har ett aktivt kultur-
, idrotts- och föreningsliv

Kommuninvånarna har en god
hälsa på lika villkor

Indikatorer till respektive verksamhetsmål finns i koalitionens dokument "Mål och Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020"

Partiet:
KF inriktningsmål 2015-

2018
Karlshamn erbjuder god

livskvalitet
Karlshamn är en attraktiv

plats för alla

Karlshamn präglas av
inflytande, delaktighet och

lika möjligheter

Karlshamn ger utrymme för
tillväxt och entreprenörskap

Karlshamns kommun är en
effektiv och innovativ

organisation

KF verksamhetsmål
2018
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Kommunprogram 2018 - 2020 

 
 

Mänsklighetens möjligheter att överleva som art på jordklotet är helt beroende 
av huruvida den klimatförändring som just nu sker på planeten kan hejdas. 
Karlshamn vill ta aktiv del i den omställning av samhällsutvecklingen som på 
grund av detta blivit en nödvändighet. 
Vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar 
ekonomisk och social utveckling. 
Miljöpartiet vill att Karlshamns kommun ska vara förebild och 
föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt en 
kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte. 
 
Karlshamns kommun strävar efter att bli ett samhälle som är 
uthålligt och motståndskraftigt. 
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Om vi inte lyckas ställa om till ett samhälle som respekterar de 
ramar som naturen sätter kommer framtiden för kommande 
generationer att bli kaotisk, konfliktfylld, mycket farlig och kanske 
omöjlig att leva i. 
Det ter sig alltså nödvändigt att ställa om till en hållbar livsstil och 
om vi ska klara att ställa om talar samhällsforskning för att det 
måste ske i ett samhälle där alla är lika värda.  
Ett ekonomiskt och socialt jämlikt samhälle.  
Ett  samhälle som är jämställt mellan könen.  
Ett samhälle utan rasism och främlingsfientlighet. 
 

 

Genom medlemskap i Sveriges Ekokommuner har Karlshamn förbundit sig att 
låta verksamheten genomsyras av den vetenskapliga definition av hållbarhet 
som under 25 års tid utarbetats av forskare på BTH. Miljöpartiet vill att 
kommunen i praktisk handling efterlever denna: 

 
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk 
koncentrationsökning av ämnen från berggrunden  
Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 
 
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk 
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

Till exempel kväveoxider, klororganiska ämnen, freoner och hormonliknande 
kemikalier. 

 
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk 

  undanträngning med fysiska metoder 

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning. 
 
Och i det samhället hindras inte människor systematiskt 

  från att tillgodose sina behov 
Till exempel inte hindras av de som har politisk och ekonomisk makt. 
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Konkretiserat i ett kommunalt program för åren 2018 -2020  ser det ut så 
här: 

 
 

 

Infrastruktur 
 

Miljöpartiet vill att… 
  
 Karlshamns  kommun bygger en infrastruktur där kollektivtrafik, cyklism och gångtrafik 
prioriteras före privatbilismen. Fler ska välja cykel, promenad eller kollektivtrafik för att 
det är enklare och effektivare  än privat bil. 

För att främja cyklismen genomförs utbyggnad av cykelbanor och säkerhetsförbättringar på 
befintliga gång- och cykelvägar i ökad takt.  
 
Cykelbanan till Svängsta förses med belysning eller ett mittstreck. Cykelbana byggs mellan 
Svängsta och    Mörrum liksom cykelbana mellan Granefors och Asarum samt mellan 
Asarum och Södra Hoka. 
 
 Cykelbanan längs Vekerumsvägen färdigställs. 
 
 Fasta cykelpumpar placeras på strategiska platser (bl.a. vid resecentrum). 

 Cykelparkeringar med tak placeras vid viktiga knutpunkter 

Kollektivtrafiken utvecklas, lokalt och regionalt. I syfte att öka bussresandet på bilismens 
bekostnad görs försök med nolltaxa. 

 

Attraktivt och klimatsmart boende 
 

Miljöpartiet vill att… 

Kommunen skyddar strandområden från bostadsbebyggelse, vilkas tillgänglighet innebär 
attraktivt boende för alla kommunens invånare. 
 
Tätortsnära odlingsbar mark inte får bebyggas. 
Fler hyresrätter byggs. 

Solceller installeras på kommunens nuvarande byggnader. 

Solceller ska installeras på taken vid nybyggnation. 

Det under perioden påbörjas byggnation av ett område med ekologiskt boende med 
naturliga byggmaterial, separationstoaletter och utan tillförsel av värme (passivhus). 
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Fjärrvärmenätet byggs ut. 
Odlingslotter anläggs i anslutning till bostadsområden och kommunen initierar kurser i 
ekologisk stadsodling. 
Vid nyplantering i bostadsområden och parker väljs i första hand växter med ätliga 
frukter. 
Där verksamheter och handel planläggs ska även bostäder kunna byggas för att möjliggöra 
kollektivtrafik och motverka utökat behov av privatbilism. 

 

Näringsliv 
 

Miljöpartiet vill att… 

Aktiva insatser för rekrytering till kommunen av företag med uttalade miljösträvanden 
samt aktivt stöd för utveckling av ekologiska jordbruk och klimatsmart växthusodling 
prioriteras. 
Stödet till centrumhandeln utvecklas bland annat genom att etablering av köpcentra 
utanför tätorterna motverkas. 

Kommunen arbetar tillsammans med handeln för att minska användandet av 
plastförpackningar och att plastpåsar tas bort från kassorna.  
 

 

 

Äldreomsorg 
  

Miljöpartiet vill att… 

Alla över 85 år ska garanteras möjlighet till en plats på särskilt 
boende/trygghetsboende. 

Personaltätheten ökas inom hemtjänsten.  
 
Träffpunkterna bemannas med utbildad kommunanställd personal. 
Uppmuntran, genom visst ekonomiskt stöd, ges till anhörigvårdare. 
Pedagogiska måltider införs för personalen inom äldreomsorgen. 
Hemtjänsten organiseras så att personal kan rekryteras utifrån sina yrkeskunskaper 
och inte utifrån förmågan att köra bil. 
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön introduceras inom äldreomsorgen.  
Skift med kort nattvila avskaffas genom bättre organisering. 
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Utbildning 
 

Miljöpartiet vill att… 

Fler förskole- och fritidspedagoger anställs och storleken på barngrupperna inom 
förskolan och på fritids minskas. 
Undervisning om hållbar utveckling ges större vikt och baseras på de vetenskapliga 
kriterier som utarbetats på BTH.  
Norrevångskonceptets läxfria skola sprids till kommunens övriga skolor. 

 
 

 

Kostverksamhet 
 

Miljöpartiet vill att… 

 

Måltider som serveras inom förskola, skola och äldreboenden ska tillagas där den äts och 
huvudsakligen baseras på ekologiskt odlade råvaror. Fler tillagningskök – inte färre. 
Ökade insatser görs för att minska mängden mat som kastas inom äldreomsorgen I 
Karlshamn. 
Serveringen av kött minskas i kommunen och större vikt läggs vid veganska 
alternativ. 

 

Rekreation och fritid 
 

Miljöpartiet vill att… 

Parkavdelningen får resurser för skötsel och utsmyckning av alla kommunens 
tätorter.  
 
Vid plantering av buskar/träd i parker väljs oftare arter som ger ätliga frukter. 

Vildängar anläggs och gräsklippning prioriteras vid utvalda parker i 
kommunen. 
 
Ny träningshall för issporter skapas inom Väggaområdet. 

Häst används för transporter vid avverkning inom 
kommunens tätortsnära skogar. 

83



Fler våtmarker anläggs. 
 
Fler kolonilotter anläggs. 

Hästverksamheten vid Jannebergs ridklubb bevaras då den 
ur ett miljöperspektiv ligger mycket lämpligt med 
cykelavstånd från såväl Karlshamn som Asarum. 

 
Stöd till personer med funktionshinder 
 

Miljöpartiet vill att.. 

Kommunen återinrättar tjänsten syn- och hörselkonsulent. 

Det tidigare ”handikappsprogrammet” revideras och utvecklas till ny kommunal 
strategi för stöd till funktionshindrade. 
 

 

Kultur 
 
Miljöpartiet vill att 
Byggandet av nytt kultur- och bibliotekshus prioriteras. (Översvämningsrisken beaktas.) 
 
Biografen Metropol betraktas som kulturhistoriskt värdefull. 
 
Stödet till kommunens kulturföreningar förbättras. 
 

 
 
Miljö 
 
Miljöpartiet vill att… 
  Kommunens försörjning av dricksvatten vid exempelvis olycka säkras genom att göra 
Mörrumsån till reservtäckt.  
 
Förbättrad avloppshantering införs för avskiljning av läkemedelsrester och bakterier så att 
vattnet i Karlshamnsfjärden inte hotas av utsläppen från avloppsreningsverket i 
Munkahus. 
 
Alternativ till anslutning till det kommunala avloppsnätet övervägs vid varje nybyggnation 
och större renovering. 
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Inga trådlösa nätverk inom kommunens förskolor tillåts i enlighet med 
försiktighetsprincipen. 
 
Inga hormonstörande ämnen tillåts förekomma i kommunens förskolor och skolor. 
 
Fler papperskorgar sätts upp och källsortering direkt i papperskorgar införs. 
 
Kommunen går med i nätverket ”Håll Sverige rent” och särskilda insatser görs för 
att kommunens invånare ska förstå vad nedskräpning leder till. 
 
Båtbottentvättar etableras på flera platser i kommunen i syfte att komma ifrån 
användande av giftiga båtbottenfärger. 
 
Kommunen lägger stor vikt vid att få AAK att eliminera den odör som fabriken 
hänsynslöst sprider i innerstaden trots löfte om motsatsen. 
 
Kommunen erbjuder via Karlshamn Energi AB andelsägande av vindkraft och solenergi. 

 

Organisation 
 

Miljöpartiet vill att… 
En miljöstrateg/kommunekolog anställs och ges ett övergripande ansvar att vara 
behjälplig gentemot kommunens verksamheter för att de ska uppfylla miljömålen och 
inte motverka de hållbarhetskriterier som kommunen antagit. 

 
Kommunen deltar aktivt med stöd till Biosfärområde Blekinge Arkipelag i syfte att 
utveckla kust och skärgårdsområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. 

 
 

Kommunen ska ifrågasätta överenskommelser om personliga löner då de visat sig 
vara kontraproduktiva och i stället för utveckling skapat orättvisa, missämja och 
sjukskrivningar. 

 
Kommunen organiserar sina verksamheter så att effektiviseringsvinster uppstår 
gällande produktionsbortfall beroende av ohälsa, dålig arbetsmiljö och 
sjukskrivningar. Enligt beräkningar gjorda 2014 av Karolinska institutet i samband 
med AHA-enkäten finns en stor effektiviseringspotential då ohälsa på arbetsplatsen 
kostar kommunen 68 miljoner om året. Dålig arbetsmiljö kostar kommunen närmare 
73 miljoner årligen och sjukskrivningarna kostar kommunen 46 miljoner per år. 
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I siffror i budgeten för nästa år ser detta ut så här: 
 

 

Budgetförslag från: Miljöpartiet  

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2018    

Nettokostnad (tkr)  MILJÖPARTIET   

Kommunfullmäktige  -2 238   
Överförmyndarnämnd  -3 039   
Valnämnd  -800   
Kommunrevision  -1 434   
Kommunstyrelse, inkl festival  -184 000   
Nämnd för barn, ungdom o skola  -580 115   
Gymnasienämnd  -158 004   
Kulturnämnd  -26 700   
Teknisk nämnd exkl VA  -62 176   
Teknisk nämnd, VA  -246   
Byggnadsnämnd  -6 436   
Fritidsnämnd  -50 291   
Omsorgsnämnd  -650 000   
Nämnden för arbete och välfärd  -115 049   
Effektiviseringar  40 644   
Minskning av sjukfrånvaro  25 000   
Förändring PO-pålägg  -8 900   
SUMMA NÄMNDER  -1 783 784   
Finansiering   1 807 196   

RESULTAT  23 412   
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INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2018     

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN MILJÖPARTIET Not 

Kommunfullmäktige 0 0 21 
Överförmyndarnämnd 0 0 22 
Valnämnd 0 0 23 
Kommunrevision 0 0 24 
Kommunstyrelse, inkl festival -62 548 -62 548 25 
Nämnd för barn, ungdom o skola -10 030 -10 030 26 
Gymnasienämnd -4 600 -4 600 27 
Kulturnämnd -950 -950 28 
Teknisk nämnd exkl VA -73 361 -73 361 29 
Teknisk nämnd, VA -19 330 -19 330 30 
Byggnadsnämnd -150 -150 31 
Fritidsnämnd -46 509 -46 509 32 
Omsorgsnämnd -5 650 -5 650 33 
Nämnden för arbete och välfärd -2 040 2 040 34 
Summa nämnder -225 168 -225 168  
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Nettokostnader per nämnd (tkr) Koalitionen Moderaterna Vänsterpartiet Miljöpartiet
Sverigede-

mokraterna

Kommunfullmäktige -2 238 -2 238 -2 238 -2 238

Överförmyndarnämnd -3 039 -3 039 -3 039 -3 039

Valnämnd -800 -800 -800 -800

Kommunrevision -1 434 -1 434 -1 434 -1 434

Kommunstyrelse, inkl festival -173 031 -166 931 -172 031 -184 000

Nämnd för barn, ungdom o skola -574 115 -572 115 -574 115 -580 115

Gymnasienämnd -158 004 -155 004 -158 004 -158 004

Kulturnämnd -26 700 -26 000 -27 700 -26 700

Teknisk nämnd -62 176 -54 676 -62 176 -62 176

Teknisk nämnd, VA -246 -246 -246 -246

Byggnadsnämnd -6 436 -6 436 -6 436 -6 436

Fritidsnämnd -50 291 -49 291 -52 291 -50 291

Omsorgsnämnd -647 121 -645 121 -647 121 -650 000

Nämnden för arbete och välfärd -115 049 -110 049 -115 049 -115 049

Effektiviseringar 38 644 38 644 38 644 40 644

Minskning av sjukfrånvaro 10 000 10 000 10 000 25 000

Generell lönesatsning -14 000

Förändring av PO-pålägg -8 900 -8 900 -8 900 -8 900

SUMMA NÄMNDER (drift) -1 780 936 -1 767 636 -1 782 936 -1 783 784 0

Finansiering 1 807 196 1 807 196 1 807 196 1 807 196

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2018

PARTIERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2018

2017-09-05
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Varav VA 246 246 246

RESULTAT 26 260 39 560 24 260 23 412 0

Nettoinvesteringar per nämnd (tkr) Koalitionen Moderaterna Vänsterpartiet Miljöpartiet
Sverigede-

mokraterna

Kommunfullmäktige 0 0 0

Överförmyndarnämnd 0 0 0

Valnämnd 0 0 0

Kommunrevision 0 0 0

Kommunstyrelse, inkl festival -62 548 -62 548 -62 548 -62 548

Nämnd för barn, ungdom o skola -10 030 -30 030 -10 030 -10 030

Gymnasienämnd -4 600 -4 600 -4 600 -4 600

Kulturnämnd -950 -950 -950 -950

Teknisk nämnd -73 361 -59 039 -73 361 -73 361

Teknisk nämnd, VA -19 330 -19 330 -19 330 -19 330

Byggnadsnämnd -150 -150 -150 -150

Fritidsnämnd -46 509 -16 285 -46 509 -46 509

Omsorgsnämnd -5 650 -5 650 -5 650 -5 650

Nämnden för arbete och välfärd -2 040 -2 040 -2 040 -2 040

SUMMA INVESTERINGAR -225 168 -200 622 -225 168 -225 168 0

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2018

2017-09-05
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KARLSHAMNS	KOMMUN	 PROTOKOLL	CSG	 1	(2)	
	
Centrala	samverkansgruppen	 2017‐08‐28	

	
PROTOKOLL	FRÅN	SAMMANTRÄDE	MED	CENTRALA	SAMVERKANSGRUPPEN	
	
Tid:	 2017‐08‐28,	klockan	13.30	–	14.50	
	
Plats:	 Mörrumssalen,	Rådhuset	
	
Närvarande	ledamöter:	 Daniel	Wäppling,	kommundirektör,	ordf,	§§	1‐2	

Jonas	Jönsson,	personalchef	
Torgny	Lindqvist,	Kommunal	Karlshamn,	ers	
Ingrid	Magnusson,	Kommunal	Karlshamn	
Håkan	Thunell,	TCO,	ers	
Niclas	Wahlgren,	SACO	
Gunilla	Månsson,	TCO,	adj	
	

Frånvarande	ledamöter:	 Ylva	Eriksson,	Kommunal	Karlshamn	
Christina	Gustafsson,	TCO	
Nina	Bergstrand,	TCO	
Vakant,	SACO	

Övriga:	 Susanne	Håkansson,	sekreterare	
Ulrika	Hägvall	Lundberg,	ekonomichef,	§	2	
	

Justering:	 Ordföranden,	Torgny	Lindqvist,	Håkan	Thunell,	Niclas	
Wahlgren	och	Gunilla	Månsson	

Behandlade	ärenden:	 §§	1‐3	
	
	
§	1	 Justering	
	
Dagens	protokoll	justeras	av	samtliga	ledamöter.	
	
	
§	2	 Förslag	till	mål	och	budget	2018	och	flerårsplan	2019‐2020	(MBL	11	§)	
	
Ordföranden	tillsammans	med	ekonomichefen	redogör	för	förslag	till	mål	och	budget	
för	2018	och	flerårsplan	2019‐2020.		
	
Kommunal	Karlshamn,	Lärarförbundet,	Vision	och	SACO	meddelar	att	de	ej	kan	för‐
handla	för	något	som	man	inte	kan	påverka.		
	
Samtliga	fackliga	förbund	påtalar	också	att	de	ej	kan	se	konsekvenserna	för	sina	med‐
lemmar.		
	
Gunilla	Månsson,	TCO	har	meddelat	per	telefon	att	hon	inte	har	något	att	erinra.	
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KARLSHAMNS	KOMMUN	 PROTOKOLL	CSG	 2	(2)	
	
Centrala	samverkansgruppen	 2017‐08‐28	

	
	
SACO	påpekar	att	man	bör	vara	noga	med	målformuleringarna	då	dessa	annars	kan	
mista	sitt	värde	då	verksamheten	mer	fokuserar	på	tveksamma	formuleringar	än	vad	
politiken	faktiskt	vill	uppnå.	
	
Förhandlingen	avslutas	2017‐08‐28.	
	
	
§	3	Övriga	ärenden	
	
Personalchefen	informerar	om	det	planerade	STAMINA‐projektet.	Eftersom	det	nu	är	
för	få	kommuner	som	vill	vara	med	i	det	fortsatta	projektet	så	kommer	Uppsala	
Universitet	inte	att	dra	igång	fortsättningen	av	projektet.	Karlshamns	kommun	
kommer	dock	som	planerat	köra	igång	arbetet	med	kraftkartan.	Tidplanen	kan	dock	
bli	något	förskjuten.	Fortsatt	löpande	information	kommer	att	ske	i	CSG.	
	
	
Vid	protokollet	
	
	
Susanne	Håkansson	
	
	
Justeras	
	
	
	
Daniel	Wäppling	 Torgny	Lindqvist	
	
	
	
Niclas	Wahlgren	 Gunilla	Månsson	
	
	
	
Håkan	Thunell	
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Karlshamnsbostäder ABs ansökan om utökad borgensram för 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB har inkommit med ansökan om att få utökad borgensram med 181 
mnkr 2017. Anledningen till begäran är om- och tillbyggnad av Östralycke, etapp 4, 
husdel10, vilket är ett förslag som Karlshamnsbostäder tillsammans med Karlshamns 
kommun tagit fram. 
 
Karlshamnsbostäder ABs befintliga borgensram uppgår för 2017 till 875 mnkr och 
beslutades av kommunfullmäktige § 155, 2016-12-19. 
 
Ekonomiavdelningens bedömning 
Karlshamns kommun är beställare av investeringen. Av Karlshamnsbostäder ABs ansökan 
framgår hur genomförandet planeras ske. Vad gäller den ekonomiska effekten hänvisas 
till en principöverenskommelse daterad 2017-06-05. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Östralycke etapp 4, beslut om genomförande 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-09-01 Dnr: 2016/3567 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-09-05 188 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 4 
 
 
Begäran om att utöka Karlshamnsbostäder ABs borgensram med anledning av 
tillbyggnad av Östralycke, etapp 4 husdel 10 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Karlshamnsbostäder ABs ansökan om utökad borgensram för 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsbostäder AB har inkommit med ansökan om att få utökad borgensram med 181 
mnkr 2017. Anledningen till begäran är om- och tillbyggnad av Östralycke, etapp 4, 
husdel10, vilket är ett förslag som Karlshamnsbostäder tillsammans med Karlshamns 
kommun tagit fram. 
 
Karlshamnsbostäder ABs befintliga borgensram uppgår för 2017 till 875 mnkr och 
beslutades av kommunfullmäktige § 155, 2016-12-19. 
 
Ekonomiavdelningens bedömning 
Karlshamns kommun är beställare av investeringen. Av Karlshamnsbostäder ABs ansökan 
framgår hur genomförandet planeras ske. Vad gäller den ekonomiska effekten hänvisas 
till en principöverenskommelse daterad 2017-06-05. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Östralycke etapp 4, beslut om genomförande 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Karlshamnsbostäder AB 
Ekonomichefen 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-09-01 Dnr: 2016/3567 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för 2018 i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra 
Blekinges förslag. 
 
att fastställa prislistan för övriga tjänster i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten 
Västra Blekinges förslag. 
 
att fastställa fristerna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt tillhörande 
övergångsbestämmelser i enlighet med beslutade föreskrifter från MSB (MSBFS 2014:6) 
 
att fastställa taxor för rengöring och brandskyddskontroll för 2017-2018 samt ny löptid för 
taxorna i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges förslag att gälla 
från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge (222000-0935) har fastställt förslag på 
uppräknade taxor avseende myndighetsutövande samt rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll. 
 
Direktionen har även lagt förslag på nya frister för sotning enligt MSBs föreskrifter och 
allmänna råd (SRVFS 2005:9). Idag finns tre kontrollfrister (två, fyra eller åtta år) medan 
de nya föreskrifterna innebär två olika frister (tre respektive sex år)  
 
Direktionen förslår också kommunfullmäktige att besluta om nya taxor (höjning enligt 
sotningsindex) för rengöring och brandskyddskontroll (sotning).  
 
Beslutsunderlag 
 
1 
2 

Begäran om beslut om nya taxor angående bland annat brandskyddskontroll 
Gällande taxor 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för 2018 i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra 
Blekinges förslag. 
 
att fastställa prislistan för övriga tjänster i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten 
Västra Blekinges förslag. 
 
att fastställa fristerna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt tillhörande 
övergångsbestämmelser i enlighet med beslutade föreskrifter från MSB (MSBFS 2014:6) 
 
att fastställa taxor för rengöring och brandskyddskontroll för 2017-2018 samt ny löptid för 
taxorna i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges förslag att gälla 
från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge (222000-0935) har fastställt förslag på 
uppräknade taxor avseende myndighetsutövande samt rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll. 
 
Direktionen har även lagt förslag på nya frister för sotning enligt MSBs föreskrifter och 
allmänna råd (SRVFS 2005:9). Idag finns tre kontrollfrister (två, fyra eller åtta år) medan 
de nya föreskrifterna innebär två olika frister (tre respektive sex år)  
 
Direktionen förslår också kommunfullmäktige att besluta om nya taxor (höjning enligt 
sotningsindex) för rengöring och brandskyddskontroll (sotning).  
 
Beslutsunderlag 
 
1 
2 

Begäran om beslut om nya taxor angående bland annat brandskyddskontroll 
Gällande taxor 

99



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-07-24 Dnr: 2017/2639 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Avgifter, taxor och frister för Räddningstjänsten Västra Blekinge 2018 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxa för 2018 i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra 
Blekinges förslag. 
 
att fastställa prislistan för övriga tjänster i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten 
Västra Blekinges förslag. 
 
att fastställa fristerna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt tillhörande 
övergångsbestämmelser i enlighet med beslutade föreskrifter från MSB (MSBFS 2014:6) 
 
att fastställa taxor för rengöring och brandskyddskontroll för 2017-2018 samt ny löptid för 
taxorna i enlighet med direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinges förslag att gälla 
från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge (222000-0935) har fastställt förslag på 
uppräknade taxor avseende myndighetsutövande samt rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll. 
 
Direktionen har även lagt förslag på nya frister för sotning enligt MSBs föreskrifter och 
allmänna råd (SRVFS 2005:9). Idag finns tre kontrollfrister (två, fyra eller åtta år) medan 
de nya föreskrifterna innebär två olika frister (tre respektive sex år)  
 
Direktionen förslår också kommunfullmäktige att besluta om nya taxor (höjning enligt 
sotningsindex) för rengöring och brandskyddskontroll (sotning).  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Begäran om beslut om nya taxor angående bland annat brandskyddskontroll 
2 5.36 Taxa för myndighetsutövning 
3 5.38 Taxa för rengöring (sotning).doc 
4 5.39 Taxa för brandskyddskontroll.doc 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2017-07-24 Dnr: 2017/2639 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2017-07-24 Dnr: 2017/2639 
 

Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Räddningstjänsten Blekinge Väst 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Räddningstjänsten
Västra Blekinge 

l"*"'"-*-----:_.ø_-_  .  ,  _  ,  __

'  Karlshamns kommun
Küirhntllfllçgfrj_fgqgn_llnwmgçh_ Kandi

DWI 2017-000802 Kommunfullmäktige
Karlshamn 2017-07-20 - ._R7_ 7  t! Karlshamns kommun

' Rådhuset
Diarienummer i 374 81 Karlshamn 

.v,--......m..._..__....__.._._..._._

Protokollsutdrag avseende taxor för myndighetsutövning m.m. för beslut av

taxor och frister.

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge (222000-0935) har fastställt förslag på

uppräknade taxor avseende myndighetsutövande samt rengöring/sotning och

brandskyddskontroll.

Direktionen har även tagit upp fråga om frister för sotning enligt MSBs föreskrifter och

allmänna råd (SRVFS 2005:9) och lägger fram förslag till Kommunfullmäktige att besluta.

Direktionen ber Kommunfullmäktige att besluta om nya taxor samt frister enligt uppräkning

som gjorts och som redovisas i bilagor.

Bilaga: Protokollsutdrag från Direktionens möte 2017-04-12, RVB § 748
Protokollsutdrag från Direktionens möte 2017-06-14, RVB  §  760, RVB § 761

Vänliga hälsningar

Helena Henricsson

Ekonom

Räddningstjänsten Rörvägen 3 Tel: 0454-30 51 00 Org. nr: 222000-0935 www.raddningcom

Västra Blekinqe 374 32 Karlshamn Fax. 0454-30 15 16 Bankgiro: 5099-8343 vaslra.biekinqe@raddninq.c0m
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n Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Västra  Blekinge  Sammanträdesdatum

2017-04-12

DIREKTION

Plats  och tid

Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

“EAT”7“““1'-*'--"m"mnV/x%¥£Yf§£é:2iRJ%‘E“
2017 "Går y

I
Dnr.  2011_ U00  a ,g QJ

iåsaaa.

Sida 1

12 april 2017, brandstationen i Olofströnt ...,“_,,.___=_W§___m_,

Kenneth  Hake

Ewonne Månsson

Rolf Persson

Katrin Johansson

Jan-Erik Pilthammar

Roland  Ohlsson

Christina  Hedenram

Roger  Toljamo

Kenneth Jensen

Helena  Henricsson

Melissa  Millbourn

Gert Gustavsson

,’/1' ,- _ /7

fix//C”

Helena  Henricsson

 
Gert Gustavsson

Ola Bengtsson

Marco Paulsson

Christina Hendenram, kl.  9.00-9.55

Mats Svensson, kl. 9.55-10.33

Gert Gustavsson

Pirjo Veteli

Cecilia Holmberg

Eva-Lena Ulvsfält

Torsten Carenius

Pia Gustavsson

Lars-Erik Håkansson

Simon Älgne
David Bujukliev

73/ 4/ 2017

Å
i  /  1/ 2017

/65}/17/A 2017
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  "T i Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Västra Blekinge Sammanträdesdatum

2017-04-12

DIREKTION Sida 10

RVB  §  748

Priser och taxor 2018

Förbundschef Kenneth  Jensen  presenterar förbundets prislista för övriga tjänster 2018 samt

taxor för 2018.

Taxor  avseende  myndighetsutövande (tillsyner och tillstånd) är uppräknade enligt PKV-index

utgivet av SKL 2017-02-16.

Sotningstaxan är ej uppräknad då sotningsindex som ligger till grund för uppräkningen ännu

inte finns tillgängligt.

Beslut

Direktionen beslutar

att fastställa taxa för 2018 enligt framlagt förslag och överlämna den till respektive

medlemskommun för beslut i fullmäktige.

att fastställa prislistan för övriga tjänster enligt framlagt förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Räddningstjänsten
Västra  Blekinge

Taxa för myndighetsutövning 2018
För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt.

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

Grundavgift (förberedelse, transport, administration, efterarbete, fakturering, datorstöd)

'l  260  kr/tillsyn

Rörlig avgift (tid i objektet) timkostnad (f.n.  630  kr/tim)

l de fall den totala arbetstiden (exklusive tid på objektet) överstiger två timmar, utgår grundavgiften

och faktisk tid för arbetet med tillsynen faktureras, enligt rörlig avgift ovan.

l de fall avtalade möten inte avbokas kommer en timme (f.n. 630 kr) att faktureras.

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Handläggningsfaktor enligt bilaga  1 930  kr/faktor

Myndighetsutlåtande
Spridningsintyg 3  faktorer
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Bilaga 1

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporteri rörledning liksom

förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte kan klassificeras i tabellen tiddebiteras

där räddningstjänstens normala taxa används för den tid som nedläggs i ärendet.

Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats för tillständsgivningen. l avgiften ingår även
kostnad för avsyning.

Vid olika slag av brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.

Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken uppdateras

per den 1 januari årligen.

 
 

*5+I’e!'fI.ri!éi9'sJi1Iii1..r3S-‘=?'r*.%ir1¢'i?~*3£5""'5555“"‘§5§5"'“3§3§5§‘*"“"'“"333§‘*"§f35"""""'5=3 :‘.Fi!lIs.*Ii?!'i1i<i£?'?i'>1I“Ir!$’.a't.
§5§5§5Ef"f5fE""§3' " "  '55' .. I"353§5.'.3£3§5til!étérid
12121512 . .  2151. .  .121512.  .  2151. .  .1212 . .  5121515121212 .  .  512121.. .1515.  . 2121. 212 itxiffalfáiktdrérli2i5i

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

Under 10.000 liter. 2.5 2

Över 10.000 liter 5 4

2. Hantering av lösa behållare för brandfarligjas och vätska.
Lösa behållare, skola, hotell, restaurang, varuhus, camping och industri under 1000 liter. 2.5 2

Lösa behållare över 1000 liter. 5 4

3. Anläggning för förvaring i cistern.

1 cistern 8.5 4

2 - 4  cisterner 11.5 6

5 och mer än 5 cisterner 15 9

4. Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer).

1 cistern 12 6
2 - 4 cisterner 15 9

5 och över 5 cisterner 20 10.5

5. Nytt tillstånd enligt 20  §  FBE angående innehavarskifte, vid befintligt 1

6. Mindre komplettering till ett gällande tillståndjej utökad tid). 2

7. Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanlägmiing. 8 4

8. Avslag 1 1

9. Handel med explosiva varor 4 3

10. Godkännande av föreståndare 1 1

11. Tillstånd för explosiva varor

Mindre omfattning (se definition nedan) 2.5 2

Större omfattning (se definition nedan) 5 4

Med mindre omfattning p.11 avses:

60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande stubin).

150 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
150 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)

500 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar)

1 000 kg i riskgrupp 1.4S

Med större omfattning p.11 avses:

100 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande stubin).
1 000 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)
1 000 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition).

2 000 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar)

5 000 kg i riskgrupp 1.48
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T Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Västra [ekinge Sammanträdesdatum
2017-06-14

D1REKT1oN RADDNINGSTJANSWEN
VÄSTRA BLEKINGE

231? =Ut°á=
Sida 1

 Plats  och tid l4juni 2017, Best Western, Karlshargmteflf-?’=T-4’-é=‘ s'

Beslutande Kenneth Hake Ola Bengtsson

Ewonne Månsson Cecilia Holmberg

Rolf Persson Mats Svensson

Katrin Johansson Gert Gustavsson

Jan-Erik Pilthammar

Ej tjänstgörande ersättare Roland Ohlsson Eva-Lena Ulvsfält

Torsten Carenius

Övriga närvarande Kenneth Jensen Pia Gustavsson

Helena Henricsson Lars-Erik Håkansson

Simon Älgne

Justerare Ewonne Månsson

- s
-  Underskrifter Sekreterare r/ /  :å: 2017

Helena Henricsson

Ordförande 3’ “J ~§Z,;_ 2017
Kenneth Hake

Justerare n  T‘\‘:§V:‘:‘—-2‘4&v,4.V\»-v‘>—’-\’." ' *m L. i:) /Q; 2017

Ewonne Månsson
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 Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Västra Blekinge Sammanträdesdatum

2017-06-14

DIREKTION Sida 6

RVB § 760

Ändring i beslut kring sotningsfristerna

Förbundschef Kenneth Jensen redovisar ärendet.

Vid direktionsmöte i december 2014 tog direktionen beslut om de nya sotningsfrister som MSB

fattat beslut om, RVB §580/2014. Detta beslut skall tas av respektive kommuns fullmäktige och

direktionen behöver därför fatta beslut om att skicka frågan vidare till de tre

medlemskommunernas fullmäktige för beslut där.

RVB  §  580

Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

RäddningschefMelissa Millbourn redovisar ärendet.

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har den ll november fattat beslut om

nya föreskrifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Idag finns tre kontrollfrister (två, jj/ra eller åtta år) enligt MSBs föreskrifter och allmänna råd

(SRVFS 2005:9) om sotning och brandskyddskontroll. De nya föreskrifterna innebär istället

två olika frister: tre respektive sex är.

Skorstensfejarmästare för sotningsentreprenörer i respektive medlemskommun hemställer

därmed att frister för rengöring (sotning) ändras enligt förslag från MSE. De nya fristerna

skall vara gällande från 2015-01-01.

Beslut

Direktionen godkänner informationen och överlämnar till medlemskommunernas

fullmäktige att fastställa fristerna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt

tillhörande övergångsbestämmelseri enlighet med beslutade föreskrifter från MSB

(MSBFS 2014:6)

Justerandes sign 'a - Utdragsbestyrkande

f  if? ,x
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Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Västra Blekinge Sammanträdesdatum

2017-O6—14

DIREKTION Sida 7

RVB § 761

Taxor för rengöring och brandskyddskontroll 2017-2018

Ekonom Helena Henricsson presenterar ett förslag till taxa för brandskyddskontroll och

taxa för rengöring. Taxan har räknats upp från år 2017 enligt SKL:s sotningsindex på

1,87%.

Giltighetstiden för taxorna ändras från att vara datumbestämd till att gälla från och med

det datum samtliga medlemskommuners fullmäktige beslutat taxorna, och revideras

sedan när nytt beslut om taxor tas.

Ordföranden informerar direktionen om att man har diskuterat ett förslag om att föreslå

att direktionen får delegation att kunna fastställa indexuppräknade taxor med

verkställighet. Ordet lämnas över till förbundschef Kenneth Jensen som informerar om att

han på uppdrag av ordföranden ställt frågan till Lars Ericsson för diskussion i Blekinge

Väst. Blekinge Väst kommer att ge ett uttalande om ärendet efter nästa sammanträde.

Kenneth Jensen har även varit i kontakt med Karlshamns kommunsjurist för att diskutera

ev. lagstöd, men sådant finns inte för delegering av beslutande av taxor. Den

informationen har också vidarebefordrats till Lars Ericsson.

Bilaga: Sotningstaxa 2017-2018 Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner

Beslut

Direktionen fastställer taxa för 2017-2018 samt ny löptid enligt framlagda förslag och de

överlämnas till respektive medlemskommun för beslut  i  fullmäktige.

Direktionen lägger informationen från förbundschefen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign  V  /\ _ Utdragsbestyrkande

4 "V
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Taxan gäller  tills  vidare

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

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

baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex.

Timkostnad Minutkostnad

Olofströms och Sölvesborgs kommuner 645,07 kr 10,75 kr inklusive moms

Karlshamns kommun 632,68 kr 10,54 kr inklusive moms

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)

1.1.1  Helårsbebott hus Minuter Kr

Karlshamn 15,00 158,10 kr

Olofström 21,07 226,50 kr

Sölvesborg 10,17 109,33 kr

1.1.2 Fritidshus

Karlshamn 24,00 252,96 kr

Olofström 30,07 323,25 kr

Sölvesborg 19,22 206,62 kr

Sölvesborg

1.2 Objektsavgift Minuter Karlshamn Olofström

Värmepanna olja 25,32 266,87 kr 272,19 kr

Värmepanna olja miljögodkänd 30,32 319,57 kr 325,94 kr

Värmepanna fast bränsle 30,32 319,57 kr 325,94 kr

Värmepanna fast bränsle miljögodkänd 32,50 342,55 kr 349,38 kr

Braskamin 22,50 237,15 kr 241,88 kr

Lokaleldstad 20,00 210,80 kr 215,00 kr

1.3 Tilläggsavgifter

Förbindelsekanal 1,0 - 2,5 m 3,84 40,47 kr 41,28 kr

Förbindelsekanal 2,6  — 5,0 m 9,48 99,92 kr 101,91 kr

Avstötning 2,89 30,46 kr 31,07 kr

Stoftsugning 3,75 39,53 kr 40,31 kr
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TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING)
Taxan gäller  tills  vidare

2. Övriga objekt
Sölvesborg

2.1 Objektsavgift Minuter Karlshamn Olofström

Värmepanna - 50 Mcal/h Se småhus Se småhus

51-100 46,94 494,75  kr 504,61  kr

101-150 54,43 573,69 kr 585,12 kr

151-200 62,49 658,64  kr 671,77 kr

201-250 65,65 691,95 kr 705,74 kr

251-300 70,36 741,59 kr 756,37  kr

Sidopanna -50 16,18 170,54  kr 173,94 kr

51-100 29,47 310,61  kr 316,80  kr

101-150 36,96 389,56  kr 397,32 kr

151-200 45,02 474,51 kr 483,97  kr

201-250 48,18 507,82  kr 517,94 kr

251-300 52,89 557,46 kr 568,57 kr

Separat rökkanal 4,00 42,16  kr 43,00 kr

Hämtning av stege 6,00 63,24  kr 64,50  kr

Administrationsavgift 9,00 94,86 kr 96,75 kr
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för myndighetsutövning – 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

 

 
 
Taxa för myndighetsutövning 2017 

          

  För myndighetsutövning tillkommer ingen mervärdeskatt.            

               

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

               

  Grundavgift (förberedelse, transport, administration, efterarbete, fakturering, datorstöd)     

    1 220 kr/tillsyn       

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

                

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

              

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

               

               

  Tillstånd brandfarlig och explosiv vara            

  Handläggningsfaktor enligt bilaga 1 900 kr/faktor       

              

  Myndighetsutlåtande            

  Spridningsintyg  3 faktorer       
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          Bilaga 1

            
Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara          
Speciella och komplicerade ärenden som t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom  
förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder, som inte kan klassificeras i tabellen tiddebiteras 
där räddningstjänstens normala taxa används för den tid som nedläggs i ärendet.     
Avgiften innefattar räddningstjänstens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även    
kostnad för avsyning.          
Vid olika slag av brandfarliga vara är den största mängden dimensionerande för avgiften.   
            
Handläggningsfaktorns storlek regleras i räddningstjänstens ordinarie prislista, vilken uppdateras    
per den 1 januari årligen. 
          
Handläggningsärende       Tillstånd Förnyat 
           tillstånd
         Antal faktorer 

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

    

Under 10.000 liter.       2.5 2 

Över   10.000 liter       5 4 

2.       Hantering av lösa behållare för brandfarlig gas och vätska.      

Lösa behållare, skola, hotell, restaurang, varuhus, camping och industri under 1000 
liter. 

2.5 2 

Lösa behållare över 1000 liter.       5 4 

3.       Anläggning för förvaring i cistern.           

1 cistern       8.5 4 

2 – 4 cisterner       11.5 6 

5 och mer än 5 cisterner       15 9 

4.       Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer).     

1 cistern       12 6 

2 – 4 cisterner       15 9 

5 och över 5 cisterner       20 10.5 

5.       Nytt tillstånd enligt 20 § FBE angående innehavarskifte, vid befintligt 
tillstånd. 

1   

6.       Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid). 2   

7.       Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning. 8 4 

8.       Avslag       1 1 

9.       Handel med explosiva varor       4 3 

10.     Godkännande av föreståndare       1 1 

11.     Tillstånd för explosiva varor           

Mindre omfattning (se definition nedan)       2.5 2 

Större omfattning (se definition nedan)       5 4 

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

114



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för myndighetsutövning – 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

 

 

 3

 
 
Med större omfattning p.11 avses: 

          

  100 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5 (tex dynamit, svartkrut, sprängdeg, sprängkapslar och detonerande 
stubin). 

  1 000 kg i riskgrupp 1.2 (tex vissa fyrverkeriartiklar ej konsumentartiklar)     
  1 000 kg i riskgrupp 1.3 (tex fyrverkeriartiklar och krut till ammunition)     
  2 000 kg i riskgrupp 1.4 (tex fyrverkeriartiklar)           
  5 000 kg i riskgrupp 1.4S           
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för rengöring (sotning) – 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Taxa för rengöring (sotning) 
  Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

                      

  

För utförande av rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 
Taxan baseras på en timkostnad som indexregleras årligen enligt sotningsindex. 

  

          Timkostnad   Minutkostnad       

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

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

    

  1. Objekt i småhus               

                      

  1.1 Grundavgift               

    Inställelseavgift för utförande av rengöring (sotning)       

                      

  1.1.1 Helårsbebott hus Minuter Kr           

    Karlshamn 15,00 137,40 kr           

    Olofström 21,07 196,58 kr           

    Sölvesborg 10,17 94,89 kr           

                    

  1.1.2 Fritidshus               

    Karlshamn 24,00 219,84 kr           

    Olofström 30,07 280,55 kr           
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    Sölvesborg 19,22 179,32 kr           

                      

                Sölvesborg   

  1.2 Objektsavgift   Minuter   Karlshamn   Olofström   

    Värmepanna olja 25,32   231,93 kr   236,24 kr   

    Värmepanna olja miljögodkänd 30,32   277,73 kr   282,89 kr   

    Värmepanna fast bränsle 30,32   277,73 kr   282,89 kr   

    Värmepanna fast bränsle miljögodkänd  32,50   297,70 kr   303,23 kr   

    Braskamin 22,50   206,10 kr   209,93 kr   

    Lokaleldstad 20,00   183,20 kr   186,60 kr   

                    

  1.3 Tilläggsavgifter               

    Förbindelsekanal 1,0 – 2,5 m 3,84   35,17 kr   35,83 kr   

    Förbindelsekanal 2,6 – 5,0 m 9,48   86,84 kr   88,45 kr   

    Avstötning 2,89   26,47 kr   26,96 kr   

    Stoftsugning 3,75   34,35 kr   34,99 kr   

                    

  2. Övriga objekt               

                  Sölvesborg   

  2.1 Objektsavgift Minuter   Karlshamn   Olofström   

    Värmepanna  - 50 Mcal/h     Se småhus   Se småhus   

      51-100 46,94   429,97 kr   437,95 kr   

      101-150 54,43   498,58 kr   507,83 kr   

      151-200 62,49   572,41 kr   583,03 kr   
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      201-250 65,65   601,35 kr   612,51 kr   

      251-300 70,36   644,50 kr   656,46 kr   

                   

    Sidopanna -50 16,18   148,21 kr   150,96 kr   

        51-100 29,47   269,95 kr   274,96 kr   

      101-150 36,96   338,55 kr   344,84 kr   

      151-200 45,02   412,38 kr   420,04 kr   

      201-250 48,18   441,33 kr   449,52 kr   

      251-300 52,89   484,47 kr   493,46 kr   

                    

    Separat rökkanal 4,00   36,64 kr   37,32 kr   

    Hämtning av stege 6,00   54,96 kr   55,98 kr   

    Administrationsavgift 9,00   82,44 kr   83,97 kr   
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för brandskyddskontroll – 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Taxa för brandskyddskontroll 
  Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 

                     

  

  

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt  
enligt 3 kap 6§ samma lag med tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan 
indexregleras årligen den 1 april enligt sotningsindex. 

        

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

                    

  1. Objekt i småhus     

                    

  1.1 Grundavgift     

    Inställelseavgift för utförande av brandskyddskontroll     

                    

  1.1.1 Helårsbebott hus         

    Karlshamn   196,03 kr           

    Olofström   258,50 kr           

    Sölvesborg   183,10 kr           

                    

  1.1.2 Fritidshus               

    Karlshamn   291,89 kr           

    Olofström   379,66 kr           

    Sölvesborg   306,96 kr           
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  1.2 Kontrollavgift   

  

  
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 814,54 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner och med 638,7 kr/timme i Karlshamns kommun. I kontrollavgiften 
ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen.  
Se även särskilda bestämmelser. 

                    

  2. Övriga objekt   

                    

  2.1 Kontrollavgift             

  

  
Kontrollavgift utgår med timersättning per man med 814,54 kr/timme i Olofströms och 
Sölvesborgs kommun och med 638,7 kr/timme i Karlshamns kommun. Vid beräkning av 
arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I kontrollavgiften 
ingår kostnad för teknisk utrustning, förbrukningsmateriel och protokollering av kontrollen. 
Se även särskilda bestämmelser. 

 

                    

  3. Efterkontroll   

  
  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår timersättning per man  

enligt 1.2 eller 2.1 samt transportersättning. 

  
                  

  4. Särskilda bestämmelser   

                    

  4.1 Extra inställelse   

  

  För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl  
för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timersättning per man enligt 1.2  
eller 2.1 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 
1.1 eller 2.1 samt en administrativ avgift om 144,05 kr i Olofströms och Sölvesborgs kommuner 
och med 111,04 kr i Karlshamns kommun. 

                    

  4.2 Transportersättning   

  

  Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram 
och åter till förättningsplatsen. Avgift för förflyttningstiden tillkommer. Vid beräkning av 
kilometerersättningen tillämpas räddningstjänstens taxa. 
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  4.3 Kontroll utom ordinarie arbetstid       

  

  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte varit tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, utgår timersättning per man enligt 1.2 eller 2.1 samt tillägg motsvarande  
de merkostnader som arbetet föranlett. 

                    

  4.4 Beräkning av timersättning       

  

  För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme  
och med den tid som är nedlagd i objektet. 

  

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme och  
med den tid som är nedlagd i objektet. 

 

 

 

121



Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge Stiftens Oscar Lundgrens Väggafonder ett engångsbidrag på maximalt 3 mnkr för 
rivning av och röjning kring Saltsjöbaden i Väggaparken. 
 
att tilläggsbudgetera 3 mnkr till kommunstyrelsen verksamhet strategisk utveckling, 
ansvar 214 och verksamhet 14010, ur det egna kapitalet. 
 
Per-Ola Mattsson (S), Lena Sandgren (S), Iréne Ahlstrand Mårlind (M) och Magnus 
Gärdebring (M) deltar ej i handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har för Saltsjöbaden i Väggaparken kostnader 
som uppgår till ca 200 tkr i årliga omkostnader. Stiftelsen får genom uthyrning till 
bröllopstillställningar och dylikt in ca 60 tkr och Karlshamns kommun har givit ekonomiskt 
stöd på 150 tkr. 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har nu beslutat att arrendera fastigheten 
Karlshamn 5:20 till Ingvar Backhamre och därefter till Stiftelsen Ingvar och Katarina 
Backhamres minne. 
 
På fastigheten kommer de befintliga byggnaderna att rivas och en byggnad att uppföras. 
Huset som uppförs kommer att innehåller ateljé, storkök utställningslokal, konferensrum 
och ett litet museum över paret Backhamres livshistoria och ett litet konstgalleri. 
 
Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne kommer att förvalta fastigheten vilken 
kommer att disponeras av familjen Backhamre. Stiftelsen kommer även att årligen dela ut 
600 tusen kronor i cirka 40 år framöver. Detta genom stipendium till ungdomar för studier 
i ekonomi och juridik, vidareutbildning inom måleri- och bildkonst, bidrag för att stimulera 
kulturell verksamhet, stöttning till miljövård och social hjälpverksamhet.  
 
För att klara av kostnaden för rivning och röjning önskar Stiftelsen för Oscar Lundgrens 
Väggafonder ett extra kapitaltillskott från Karlshamns kommun på maximalt 2 mnkr. 
 
Förslag till finansiering 
 
Medelsanvisning föreslås hanteras genom tilläggsbudgetering med finansiering ur det egna 
kapitalet. Medel motsvarande 2 mnkr föreslås anvisas till verksamheten strategisk 
utveckling, ansvar 214 och verksamhet 14010. Detta innebär att årets resultatbudget 
minskas med 2 mnkr. 
 
Yrkanden 
 
Andreas Saleskog (S) yrkar på ge Stiftens Oscar Lundgrens Väggafonder ett engångsbidrag 
på maximalt 3 mnkr för rivning av och röjning kring Saltsjöbaden i Väggaparken. Jan-Åke 
Berg (S) yrkar bifall till förslaget.   
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Jan Bremberg (S) yrkar bifall till förslaget.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Gertrud Ivarsson (C) ställer proposition på återremiss av ärendet gentemot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras i 
dag.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på Andreas Saleskogs (S) yrkande om att ge 
Stiftens Oscar Lundgrens Väggafonder ett engångsbidrag på maximalt 3 mnkr mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att ge Stiftens Oscar Lundgrens Väggafonder 
ett engångsbidrag på maximalt 2 mnkr avsätta 2 mnkr och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Andreas Saleskogs (S) yrkande.  
 
Reservationer 
 
Anders Englesson (MP) deltar inte i beslutet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge Stiftens Oscar Lundgrens Väggafonder ett engångsbidrag på maximalt 2 mnkr för 
rivning av och röjning kring Saltsjöbaden i Väggaparken. 
 
att tilläggsbudgetera 2 mnkr till kommunstyrelsen verksamhet strategisk utveckling, 
ansvar 214 och verksamhet 14010, ur det egna kapitalet. 
 
Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S) och Magnus Gärdebring (M) deltar ej i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har för Saltsjöbaden i Väggaparken kostnader 
som uppgår till ca 200 tkr i årliga omkostnader. Stiftelsen får genom uthyrning till 
bröllopstillställningar och dylikt in ca 60 tkr och Karlshamns kommun har givit ekonomiskt 
stöd på 150 tkr. 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har nu beslutat att arrendera fastigheten 
Karlshamn 5:20 till Ingvar Backhamre och därefter till Stiftelsen Ingvar och Katarina 
Backhamres minne. 
 
På fastigheten kommer de befintliga byggnaderna att rivas och en byggnad att uppföras. 
Huset som uppförs kommer att innehåller ateljé, storkök utställningslokal, konferensrum 
och ett litet museum över paret Backhamres livshistoria och ett litet konstgalleri. 
 
Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne kommer att förvalta fastigheten vilken 
kommer att disponeras av familjen Backhamre. Stiftelsen kommer även att årligen dela ut 
600 tusen kronor i cirka 40 år framöver. Detta genom stipendium till ungdomar för studier 
i ekonomi och juridik, vidareutbildning inom måleri- och bildkonst, bidrag för att stimulera 
kulturell verksamhet, stöttning till miljövård och social hjälpverksamhet.  
 
För att klara av kostnaden för rivning och röjning önskar Stiftelsen för Oscar Lundgrens 
Väggafonder ett extra kapitaltillskott från Karlshamns kommun på maximalt 2 mnkr. 
 
Förslag till finansiering 
 
Medelsanvisning föreslås hanteras genom tilläggsbudgetering med finansiering ur det egna 
kapitalet. Medel motsvarande 2 mnkr föreslås anvisas till verksamheten strategisk 
utveckling, ansvar 214 och verksamhet 14010. Detta innebär att årets resultatbudget 
minskas med 2 mnkr. 
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Karlshamns kommun ∙ ∙Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 145 
Kommunstyrelsen 2017-09-05 194 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 6 
 
 
Bidrag till Oscar Lundgrens Väggafonder för rivning av och röjning kring 
Saltsjöbaden 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge Stiftens Oscar Lundgrens Väggafonder ett engångsbidrag på maximalt 2 mnkr för 
rivning av och röjning kring Saltsjöbaden i Väggaparken. 
 
att tilläggsbudgetera 2 mnkr till kommunstyrelsen verksamhet strategisk utveckling, 
ansvar 214 och verksamhet 14010, ur det egna kapitalet. 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har för Saltsjöbaden i Väggaparken kostnader 
som uppgår till ca 200 tkr i årliga omkostnader. Stiftelsen får genom uthyrning till 
bröllopstillställningar och dylikt in ca 60 tkr och Karlshamns kommun har givit ekonomiskt 
stöd på 150 tkr. 
 
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder har nu beslutat att arrendera fastigheten 
Karlshamn 5:20 till Ingvar Backhamre och därefter till Stiftelsen Ingvar och Katarina 
Backhamres minne. 
 
På fastigheten kommer de befintliga byggnaderna att rivas och en byggnad att uppföras. 
Huset som uppförs kommer att innehåller ateljé, storkök utställningslokal, konferensrum 
och ett litet museum över paret Backhamres livshistoria och ett litet konstgalleri. 
 
Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne kommer att förvalta fastigheten vilken 
kommer att disponeras av familjen Backhamre. Stiftelsen kommer även att årligen dela ut 
600 tusen kronor i cirka 40 år framöver. Detta genom stipendium till ungdomar för studier 
i ekonomi och juridik, vidareutbildning inom måleri- och bildkonst, bidrag för att stimulera 
kulturell verksamhet, stöttning till miljövård och social hjälpverksamhet.  
 
För att klara av kostnaden för rivning och röjning önskar Stiftelsen för Oscar Lundgrens 
Väggafonder ett extra kapitaltillskott från Karlshamns kommun på maximalt 2 mnkr. 
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 2017-08-14 Dnr: 2017/2779 
 

Förslag till finansiering 
 
Medelsanvisning föreslås hanteras genom tilläggsbudgetering med finansiering ur det egna 
kapitalet. Medel motsvarande 2 mnkr föreslås anvisas till verksamheten strategisk 
utveckling, ansvar 214 och verksamhet 14010. Detta innebär att årets resultatbudget 
minskas med 2 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen Oscar Lundgren Väggafonder 
Ekonomichefen 
kommundirektören 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef
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Kommunstyrelsens beslut 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna aktieägaravtal och 
bolagsordning rörande KhGK Fastighet AB 
 
att ge i uppdrag till kommundirektören att utse ledamöter i bolaget KhGK Fastighet AB 
 
att Karlshamns kommun tecknar aktier för fem miljoner kronor i KhGK Fastighet AB som 
finansieras ur kommunens likvida medel. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 110/2017, följande:  
 
att meddela Karlshamns Golfklubb, att Karlshamns kommun är beredd att medverka i 
projektet att bygga en ny klubbstuga i Mörrum genom att bilda ett gemensamt aktiebolag 
med golfklubben 
 
att Karlshamns kommun tecknar 49 % av aktierna till ett värde om 24 tkr i det nya 
aktiebolaget som finansieras ur kommunens likvida medel 
 
att beslutet förutsätter att samtliga finansiärer går med i projektet 
 
att Karlshamns kommun erhåller ett fullständigt finansieringsförslag samt förslag till 
bolagsordning innan Karlshamns kommun ger ett eventuellt aktieägartillskott till det nya 
aktiebolaget 
 
att kommunfullmäktige ska besluta om bolagsordning och eventuellt aktieägartillskott 
 
att uppdra åt kommundirektören att inhämta fullständigt finansieringsförslag från 
golfklubben och tillsammans med företrädare för golfklubben utarbeta förslag till 
bolagsordning för det nya aktiebolaget. 
 
Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för bolaget KhGK Fastighet AB har nu arbetats 
fram. Dessa handlingar ska nu behandlas av kommunfullmäktige enligt ovan beslut.  
 
Bilagor 
 
1 Aktieägaravtal KhGK Fastighet AB 
2 Bolagsordning KhGK Fastighet AB 
3 Protokollsutdrag KF § 110/2017 Ansökan om medfinansiering till ett nytt klubbhus i 

Mörrum - Karlshamns Golfklubb 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Per-Ola Mattsson (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att utse 
ledamöter i bolaget.  
 
Ted Olander (MP) och Anders Englesson (MP) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.  
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kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Beslutsgång 
 
Ordförande Per-Ola Mattsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag mot Ted Olanders (MP) och Anders Englesson (MP) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-09-014 Dnr: 2017/2003 
 

 
Karlshamns kommun ∙ ∙Karlshamns kommun 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-09-05 199 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 7 
 
 
Aktieägaravtal och bolagsordning KhGK Fastighet AB 
 
Förslag till beslut 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna aktieägaravtal och 
bolagsordning rörande KhGK Fastighet AB 
 
att utse xx och xx som ledamöter i bolaget KhGK Fastighet AB 
 
att Karlshamns kommun tecknar aktier för fem miljoner kronor i KhGK Fastighet AB som 
finansieras ur kommunens likvida medel. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 110/2017, följande:  
 
att meddela Karlshamns Golfklubb, att Karlshamns kommun är beredd att medverka i 
projektet att bygga en ny klubbstuga i Mörrum genom att bilda ett gemensamt aktiebolag 
med golfklubben 
 
att Karlshamns kommun tecknar 49 % av aktierna till ett värde om 24 tkr i det nya 
aktiebolaget som finansieras ur kommunens likvida medel 
 
att beslutet förutsätter att samtliga finansiärer går med i projektet 
 
att Karlshamns kommun erhåller ett fullständigt finansieringsförslag samt förslag till 
bolagsordning innan Karlshamns kommun ger ett eventuellt aktieägartillskott till det nya 
aktiebolaget 
 
att kommunfullmäktige ska besluta om bolagsordning och eventuellt aktieägartillskott 
 
att uppdra åt kommundirektören att inhämta fullständigt finansieringsförslag från 
golfklubben och tillsammans med företrädare för golfklubben utarbeta förslag till 
bolagsordning för det nya aktiebolaget. 
 
Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för bolaget KhGK Fastighet AB har nu arbetats 
fram. Dessa handlingar ska nu behandlas av kommunfullmäktige enligt ovan beslut.  
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 2017-09-01 Dnr: 2017/2003 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2017-09-01 Dnr: 2017/2003 
 

Bilagor 
 
1 Aktieägaravtal KhGK Fastighet AB 
2 Bolagsordning KhGK Fastighet AB 
3 Protokollsutdrag KF § 110/2017 Ansökan om medfinansiering till ett nytt klubbhus i 

Mörrum - Karlshamns Golfklubb 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Golfklubb 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling  
Kommundirektör  
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UTKAST 20170831 

 

Mellan KhGK Drift AB, 556593-1937, och Karlshamns kommun, [    ] har denna dag 

(”Avtalsdagen”) ingåtts detta  

 

AKTIEÄGARAVTAL 

 

1. BAKGRUND 

1.1. Parterna äger sammanlagt femhundra (500) aktier i KhGK Fastighet AB, [   ], (”Bolaget”), 

representerande samtliga utestående aktier i Bolaget. Ägandet av aktierna i Bolaget 

fördelas enligt följande: 

 KhGK Drift AB 255 aktier 

 Karlshamns kommun 245 aktier 

2. AVTALETS OMFATTNING 

Detta Avtal omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget samt 

nuvarande och framtida konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelslån, 

kapitalandelslån samt andra instrument som berättigar till erhållande av andel av 

Bolagets aktiekapital eller andel i vinst i Bolaget (”Aktierna”). 

3. BOLAGETS VERKSAMHET 

3.1. Bolagets verksamhet skall, utöver vad som följer av aktiebolagslagen (2005:551) och 

Bolagets vid varje tid gällande bolagsordning, bedrivas enligt affärsmässiga principer 

och i enlighet med vad som följer av detta Avtal samt inom ramen för de riktlinjer som 

följer av Bolagets vid var tid gällande affärsplan. 

3.2. Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter och byggnader jämte 

därmed förenlig verksamhet. Initialt skall Bolaget projektera och uppföra en ny byggnad 

på tomträtten Karlshamn Hästaryd 1:163 samt upplåta byggnaden som klubbhus till 

KhGK Drift AB och Karlshamns Golfklubb. 

4. BOLAGSORDNING 

4.1. Bolagets bolagsordning skall ha det innehåll som framgår av Bilaga 1.  

4.2. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta Avtal 

skall detta Avtals bestämmelser äga företräde. 

5. LOJALITET 

Parterna skall lojalt verka för Bolagets bästa. Parterna förbinder sig att själva, genom 

ombud och genom av dem nominerade styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i 
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bolagsorgan och annars utöva sin rösträtt på sätt som erfordras för genomförandet och 

fullgörandet av bestämmelserna i detta Avtal. 

6. STYRELSE 

6.1. Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ordinarie 

styrelseledamöter. KhGK skall äga rätt att nominera tre (3) ordinarie styrelseledamöter 

och Karlshamns kommun skall äga rätt att nominera två (2) ordinarie styrelseledamöter. 

Utsedda styrelseledamöter skall väljas av årsstämma i Bolaget för tiden intill slutet av 

den årsstämma som hålls under det efterföljande räkenskapsåret. 

6.2. Några styrelsesuppleanter behöver inte utses. Var och en av Parterna äger dock rätt att 

nominera en (1) styrelsesuppleant. Styrelsesuppleant får dock endast tjänstgöra istället 

för ordinarie ledamot som nominerats av samma Part som nominerat 

styrelsesuppleanten och äger endast rätt att närvara vid styrelsesammanträde för det 

fall styrelsesuppleanten skall tjänstgöra istället för ordinarie styrelseledamot. 

6.3. Styrelsen skall välja ordförande. 

6.4. Styrelsen skall upprätta arbetsordning för sitt arbete och skall sammanträda åtminstone 

det antal gånger som framgår av arbetsordningen. Arbetsordningen skall revideras 

årligen genom beslut av styrelsen.  

6.5. Styrelsen skall upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å 

ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga 

instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av 

bolagets ekonomiska situation skall samlas in och rapporteras till styrelsen. 

7. FIRMATECKNING 

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande och en 

styrelseledamot två i förening.  

8. BOLAGSSTÄMMA 

Bolagsstämma i Bolaget skall avhållas då så erfordras enligt lag eller bolagsordning eller 

när så begärs av Part. Styrelsens ordförande skall vara ordförande på bolagsstämma. 

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Verkställande direktör i Bolaget utses av styrelsen.  

10. REVISOR 

Parterna skall ha en revisor vilken skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. 

11. FINANSIERING 

11.1. Bolagets verksamhet skall finansieras genom eget kapital och upplåning. Parterna har 

ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital till Bolaget eller ställa säkerhet för 

Bolagets lån eller andra förpliktelser.  
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12. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 

 Med undantag för vad som föreskrivs i detta Avtal har Part inte rätt att överlåta, 

överföra eller pantsätta hela eller del av sitt innehav av Aktier i Bolaget utan att 

dessförinnan ha fått den andre Partens skriftliga godkännande. 

13. FÖRKÖP 

13.1. Part (”Erbjudande Part”) har rätt att genom försäljning överlåta hela, men inte del av, 

sitt aktieinnehav i Bolaget under förutsättning att vederlaget för överlåtelsen består av 

kontanter samt att Aktierna först skriftligen erbjuds den andra Parten (”Mottagande 

Part”) till förköp. Erbjudande Part skall i erbjudandet lämna uppgift om vem Aktierna 

skall överlåtas till (”Presumtiv Köpare”), priset per Aktie samt övriga villkor för 

överlåtelsen. Mottagande Part skall inom fjorton (14) dagar från mottagandet av 

erbjudandet (”Erbjudandefristen”) skriftligen meddela Erbjudande Part om förköpet 

accepteras eller förkastas.  

13.2. Accepteras erbjudandet skall Erbjudande Part efter Erbjudandefristens utgång till 

Mottagande Part omedelbart överlämna sina Aktier vederbörligen transporterade in 

blanco, varvid äganderätten till Aktierna övergår. Köpeskillingen för Aktierna skall 

uppgå till priset som Presumtiv Köpare skulle ha erlagt.  

13.3. Köpeskillingen för Aktierna skall erläggas kontant inom en (1) vecka från den dag 

Aktierna överlämnats.  

13.4. Förkastas erbjudandet eller har Erbjudande Part inte mottagit något meddelande från 

Mottagande Part inom Erbjudandefristen skall Erbjudande Part ha rätt att överlåta 

samtliga erbjudna Aktier till den Presumtive Köparen utan att på nytt erbjuda dem till 

förköp. Denna rätt gäller dock endast under förutsättning att 

a) överlåtelsen kommer till stånd inom en (1) månad från utgången av 

Erbjudandefristen; 

b) överlåtelsen sker till de villkor som Erbjudande Part uppgav i erbjudandet om 

förköp; samt 

c) förvärvaren i samband med sitt förvärv av Aktierna skriftligen förklarar sig 

tillträda detta Avtal som Part i Erbjudande Parts ställe.  

13.6. Vid transaktioner enligt bestämmelserna i punkt 13 skall de bestämmelser om 

inskränkningar i Aktiers överlåtbarhet som återfinns i detta Avtal eller i Bolagets 

bolagsordning inte tillämpas. 

14. INLÖSEN VID PARTS AVTALSBROTT 

14.1. Begår Part ett väsentligt avtalsbrott mot bestämmelse i detta Avtal (”Avtalsbrytande 

Part”) och vidtas inte rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig uppmaning från 

annan Part (”Uppmanande Part” respektive ”Rättelsefristen”), har Uppmanande Part 

rätt att säga upp detta Avtal i förhållande till Avtalsbrytande Part med omedelbar verkan 

och lösa in, samtliga men ej del av, Avtalsbrytande Parts Aktier i Bolaget.  

14.2. Senast en (1) månad från det att Rättelsefristen löpt ut (”Inlösenfristen”), skall icke 

felande Part skriftligen ha meddelat den Avtalsbrytande Parten om denne önskar lösa 
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in den Avtalsbrytande Partens Aktier. Inkommer inte sådant meddelande inom sagda 

frist anses Part ha avstått från sin rätt att begära inlösen av Aktier. 

14.3. Så snart den Avtalsbrytande Parten mottagit meddelande enligt ovan skall 

Avtalsbrytande Part omedelbart till den icke felande Parten överlämna sina Aktier 

vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till Aktierna övergår. Priset 

vid inlösen enligt denna punkt 14 skall, om de berörda Parterna inte enas om annat 

inom en (1) månad från utgången av Inlösenfristen, bestämmas till sjuttiofem (75) 

procent av marknadsvärdet vilket slutligt skall fastställas av en oberoende auktoriserad 

revisor som har utsetts av Parterna gemensamt. Om Parterna inte kunnat enas om valet 

av revisor inom en (1) vecka från det att Part skriftligen påkallat värdering, skall sådan, 

på begäran av Part, slutligt utses av Stockholms Handelskammare. Revisorns beslut skall 

meddelas genom skiljedom som skall vara slutlig och bindande mellan Parterna. Värdet 

skall fastställas per den dag som icke felande Part först påkallade inlösen av Aktierna. 

Vid värdering enligt denna punkt 14.3 skall Avtalsbrytande Part ensam svara för alla 

värderingskostnader, vilka skall avräknas köpeskillingen. 

14.4. Köpeskillingen för Aktierna skall erläggas kontant senast en (1) månad från den dag 

värdet på Aktierna slutligt fastställts. 

14.5. Inlösen enligt denna punkt 14 utesluter inte andra påföljder i anledning av avtalsbrottet, 

varvid dock den prisreduktion om tjugofem (25) procent som Part erhåller enligt punkt 

14.3 skall beaktas vid beräkningen av eventuellt skadestånd. 

14.6. Vid transaktioner enligt bestämmelserna i punkt 14 skall de bestämmelser om 

inskränkningar i Aktiers överlåtbarhet som återfinns i detta Avtal eller i Bolagets 

bolagsordning ej tillämpas. 

15. INLÖSEN I VISSA FALL 

15.1. För det fall styrelsen eller bolagsstämman bedömer att Bolaget är i behov av 

kapitaltillskott samt Karlshamns kommun inte är berett att tillskjuta ytterligare kapital i 

proportion till det antal Aktier man äger i Bolaget, skall KhGK äga rätt att lösa in 

Karlshamns kommuns Aktier för en köpeskilling per Aktie som baseras på Bolagets 

reducerade substansvärde enligt Skatteverkets tidigare modell.  

15.2. Lösen enligt denna punkt 15 påkallas genom meddelande från KhGK. Aktierna skall 

därefter inom en (1) vecka från det att meddelandet skall anses ha kommit Karlshamns 

kommun tillhanda i enlighet med punkt 17 nedan, överlämnas vederbörligen 

transporterade in blanco, varvid äganderätten till Aktierna övergår. 

15.3. Kan Parterna inte enas om priset för Aktierna inom en månad från det att meddelandet 

om inlösen skall anses ha kommit Karlshamns kommun tillhanda i enlighet med punkt 

17 nedan, skall detta fastställas av auktoriserad revisor utsedd på sätt som anges i punkt 

14.3 ovan. Köpeskillingen för Aktierna skall erläggas på sätt och inom den tid som anges 

i punkt 14.4 ovan. 

15.4. Vid transaktioner enligt bestämmelserna i punkt 15 skall de bestämmelser om 

inskränkningar i Aktiers överlåtbarhet som återfinns i detta Avtal eller i Bolagets 

bolagsordning ej tillämpas. 
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16. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE 

16.1. Detta Avtal träder i kraft när det behörigen undertecknats av båda Parter och gäller 

t.o.m. den 31 december 2032. Om inte detta Avtal skriftligen sagts upp av någon Part 

senast sex (6) månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden automatiskt i 

tvåårsperioder med oförändrad uppsägningstid.  

16.2. Säger Part upp detta Avtal skall uppsägande Part samtidigt anses ha erbjudit den andre 

Parten att förköpa den uppsägande Partens Aktier i enlighet med punkt 13. Utnyttjar 

Part sin förköpsrätt utträder uppsägande Part ur detta Avtal. Utnyttjar Part inte sin 

förköpsrätt upphör detta Avtal att gälla enligt föreskriften i punkt 16.1. 

16.3. Parterna är överens om att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag inte 

skall tillämpas på detta Avtal. Skulle det förekomma tvingande likvidationsgrund enligt 

nu nämnda lag, som inte regleras särskilt i detta Avtal, skall bestämmelserna i punkt 

16.2 istället för lagens regler härom tillämpas mellan Parterna. Härvid skall den Part till 

vilken likvidationsgrunden kan hänföras anses som uppsägande Part. 

16.4. Om Part upphör att vara aktieägare i Bolaget upphör Avtalet automatiskt att gälla för 

den Parten. 

16.5. Upphör detta Avtal att gälla för Part är denne inte befriad från ansvar för brott mot 

Avtalet begångna före tidpunkten då Avtalet.  

17. MEDDELANDEN 

17.1. Uppsägning eller andra meddelanden skall på grund av Avtalet ske genom bud eller 

rekommenderat brev till Parternas senast uppgivna adresser. Meddelandet skall anses 

ha kommit mottagaren tillhanda 

a) om det avlämnats med bud: vid överlämnandet; och 

b) om det skickats med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för 

postbefordran. 

17.2. Adressändring skall meddelas den andra Parten på det sätt som föreskrivs i denna 

bestämmelse. 

_________________________ 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka Parterna har erhållit var sitt. 

 

 

Karlshamn den     september 2017 

 

KhGK Drift AB   Karlshamns kommun 

 

______________________  ___________________________                    
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Bolagsordning 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är KhGK Fastighet AB. 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun. 

 

§ 3 Verksamhet 

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och byggnader samt 

att bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier ska vara lägst 500 och högst 2000. 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 5 

suppleanter. 

 

§ 7 Revisorer 

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor och 0 revisorssuppleanter. 

 

§ 8 Kallelse 

Kallelse sker genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen. 

 

§ 9 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

137



2  

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen 

7. Beslut om 

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna 

9. Val till styrelsen och revisor. 

10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen. 

 

§ 10 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

 

§ 11 Hembud 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 

har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett 

mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 

skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 

sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 

ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd 

för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos 

styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier 

så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 

tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2017-06-19 

sid 1 av 5 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 17:00 – 20.05  

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson Vice Ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Vice Ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Tobias Folkesson Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake from § 95 Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Inger Löfblom Sjöberg Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Carl-Eric Birgersson Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Roland Olsson 
Siri Näslund from § 103 
Ingvar Andersson 
Patrik Engström 

(S) 
(S) 
(S) 
(S) 

Suzanne Svensson 
Sara Sakhnini 
Kerstin Gustafson 
Ingrid Hagberg-Hake 
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Anna Arlid  
Magnus Olsson 

(M) 
(M) 

Marco Paulsson 
Elin Petersson 

Britt Kilsäter (M) Per Erlandsson  
Lars Hasselgren (M) Claes Mårlind  
Ingrid Ågård (MP) Sara Månsson Möllergren  
Karin Johansson (V) Tommy Larsson  
Katrin Johansson (S) tom § 94 (S) Kenneth Hake  

Närvarande 
ersättare: 

  
Kerstin Linde (S), Barbro Olsson (S), Lena Häggblad (C), Bodil Ericsson (L), Kenneth 
Svanberg (L) 
 

Övriga: Kommundirektör Daniel Wäppling  

Utses att justera: Leif Håkansson (S) och Anna Atmander (MP)  

Paragrafer: 91-136 

Justeringsdatum:  2017-06-27 

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

 
 

Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
  

 
 

Justerande …………………………………………………… 
Leif Håkansson 

…………………………………………………… 
Anna Atmander 

 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2017-06-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-06-29 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-07-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 110 Ansökan om medfinansiering till ett nytt klubbhus i Mörrum – Karlshamns Golfklubb 
2017/2003 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att meddela Karlshamns Golfklubb, att Karlshamns kommun är beredd att medverka i 
projektet att bygga en ny klubbstuga i Mörrum genom att bilda ett gemensamt aktiebolag 
med golfklubben. 
 
att Karlshamns kommun tecknar 49 % av aktierna till ett värde om 24 tkr i det nya 
aktiebolaget som finansieras ur kommunens likvida medel 
 
att beslutet förutsätter att samtliga finansiärer går med i projektet  
 
att Karlshamns kommun erhåller ett fullständigt finansieringsförslag samt förslag till 
bolagsordning innan Karlshamns kommun ger ett eventuellt aktieägartillskott till det nya 
aktiebolaget 
 
att kommunfullmäktige ska besluta om bolagsordning och eventuellt aktieägartillskott 
 
att uppdra åt kommundirektören att inhämta fullständigt finansieringsförslag från 
golfklubben och tillsammans med företrädare för golfklubben utarbeta förslag till 
bolagsordning för det nya aktiebolaget  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns Golfklubb driver sedan mitten av 1960-talet golfbanan i Mörrum då de första 
golfhålen också byggdes. I dag omfattar klubbens anläggning två miljöcertifierade 18-
hålsbanor och är jämte Kalmar och Kristianstad den enda 36-hålsanläggningen i sydöstra 
Sverige. 
 
Golfklubben drivs som en ideell förening med drygt 1 700 medlemmar i olika åldrar. 
Verksamheten omsätter årligen ca 11 miljoner kr och finansieras genom medlemmarna, 
sponsorer samt greenfee-intäkter. 
 
Golfbaneanläggningens storlek och utformning gör den mycket populär för olika typer av 
arrangemang. Under den gångna våren har klubben bland annat stått som värd för Svenska 
Golfförbundets träningsläger för ett 60-tal av landets bästa juniorer samt för HandiGolf 
Touren, en nationell tävling för spelare med funktionsnedsättning. 
 
Golfanläggningen är också mycket omtyckt bland besökande golfspelare från andra 
golfklubbar. En undersökning utförd av Svenska Golfförbundet visar att en besökande 
golfspelare i genomsnitt spenderar ca 2 500 kr/dygn på den besökta orten. Under 2016 
spelades det ca 7 500 sådana greenfee-rundor på klubbens banor. Anläggningen utgör 
således ett viktigt inslag i besöksnäringen i kommunen 
 
Klubben har under en tid utrett de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att 
bygga ett nytt klubbhus att ersätta befintliga byggnader och tagit fram en budget samt 
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utkast på utformning av byggnaden. 
 
Beräknad utgift för byggnationen uppgår till ca 15 miljoner kr varav merparten kan 
egenfinansieras av klubben. 
 
Mot bakgrund av vad som anförts ovan ansöker Karlshamns Golfklubb härmed om 
medfinansiering av Karlshamns kommun avseende byggnation av nytt klubbhus. 
 
Överväganden 
Karlshamns kommun har fem inriktningsmål varav ett handlar om att Karlshamn erbjuder 
god livskvalitet och ett att Karlshamn är en attraktiv plats för alla. 
 
Under god livskvalitet beskrivs bland annat folkhälsoarbetet och de resultat vi vill nå för att 
skapa en god hälsa på lika villkor och att kommunen tillsammans med föreningslivet ska 
arbeta för att vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser blir ännu bättre. 
 
Under attraktiv plats för alla beskrivs bland annat att Karlshamn har ett aktivt kultur-, 
idrotts-, och föreningsliv som bidrar till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker människors 
deltagande i samhället. Genom fördjupat samarbete med föreningar ska nya möjligheter 
utvecklas för att ge invånarna möjlighet till meningsfull fritid. 
 
Medfinansieringsförslaget bedöms ligga i linje med kommunens inriktnings- och 
verksamhetsmål. 
 
Medfinansieringsförslaget bedöms ligga i linje med kommunens inriktnings- och 
verksamhetsmål och innebär i korthet följande; 
 
a) Det bildas ett nytt aktiebolag, nedan kallas Ny AB som golfklubben och kommunen äger. 
 
b) Ny AB har ursprungligen ett aktiekapital om 50 000 kr  
 
c) 49 % av aktierna i Ny AB tecknas av kommunen för ett belopp motsvarande klubbens 
anskaffningsvärde för aktierna, dvs. 24 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag KS § 176/2017 Ansökan om medfinansiering till ett nytt 

klubbhus i Mörrum - Karlshamns Golfklubb 
1. Ansökan medfinansiering 20170518 
2. Protokollsutdrag FN § 45/2017 Ansökan om medfinansiering, Karlshamns 

Golfklubb 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns Golfklubb 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S), Marco Gustavsson (S), Andreas Saleskog (S) och Tor Billing (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Gärdebring (M), Jens Henningsson (V) och Magnus Sandgren (M) yrkar att ärendet 
återremitteras för att utreda de långsiktiga konsekvenserna för kommunen. 
 
Anders Englesson (MP) yrkar i första hand bifall till återremissyrkandet och i andra hand 
avslag. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag; ”att 
kommunfullmäktige ska besluta om bolagsordning och eventuellt aktieägartillskott”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
eller återremitteras enligt Magnus Gärdebrings (M) mfl återremissyrkande och finner att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer härefter kommunstyrelsens förslag mot Anders Engelssons (MP) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer sist proposition på om Per-Ola Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutat bifalla detsamma.   
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den reviderade kostpolicyn  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att årligen revidera kostpolicyn och föreslå 
kommunfullmäktige eventuella revideringar av densamma  
 
att uppdra åt alla nämnder som berörs av kostpolicyn att ta fram riktlinjer för respektive 
nämnds måltidsverksamheter som tydliggör kostpolicyns intentioner 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande kostpolicy antogs 2016-03-21 och gällde för år 2016.  
 
Måltidsservice har, tillsammans med tjänstemän från omsorgs- och 
utbildningsförvaltningen, tagit fram ett nytt förslag på styrande dokument (policy) 
gällande all hantering av måltider inom Karlshamns kommun.  
 
Kostpolicyn bygger på livsmedelsverkets måltidsmodell som inkluderar alla måltidens 
delar. Policyn skall leda till en hög och jämn kvalitet på alla måltider som serveras i 
Karlshamns kommuns regi.  
 
Riktlinjer för respektive nämnds måltidsverksamheter behöver sedan tas fram för att 
tydliggöra hur var och en konkret skall jobba med måltider. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 105 2017 Kostpolicy för Karlshamns kommun 
2 Förslag till kostpolicy 
3 Protokollsutdrag Kostpolicy för Karlshamns kommun 
4 Tidigare kostpolicy 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den reviderade kostpolicyn  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att årligen revidera kostpolicyn och föreslå 
kommunfullmäktige eventuella revideringar av densamma  
 
att uppdra åt alla nämnder som berörs av kostpolicyn att ta fram riktlinjer för respektive 
nämnds måltidsverksamheter som tydliggör kostpolicyns intentioner 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande kostpolicy antogs 2016-03-21 och gällde för år 2016.  
 
Måltidsservice har, tillsammans med tjänstemän från omsorgs- och 
utbildningsförvaltningen, tagit fram ett nytt förslag på styrande dokument (policy) 
gällande all hantering av måltider inom Karlshamns kommun.  
 
Kostpolicyn bygger på livsmedelsverkets måltidsmodell som inkluderar alla måltidens 
delar. Policyn skall leda till en hög och jämn kvalitet på alla måltider som serveras i 
Karlshamns kommuns regi.  
 
Riktlinjer för respektive nämnds måltidsverksamheter behöver sedan tas fram för att 
tydliggöra hur var och en konkret skall jobba med måltider. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 105 2017 Kostpolicy för Karlshamns kommun 
2 Förslag till kostpolicy 
3 Protokollsutdrag Kostpolicy för Karlshamns kommun 
4 Tidigare kostpolicy 
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kommun 2017-07-18 Dnr: 2017/1995 
 

 
Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Kost 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22 140 
Kommunstyrelsen 2017-09-05 189 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 8 
 
 
Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den reviderade kostpolicyn  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att årligen revidera kostpolicyn och föreslå 
kommunfullmäktige eventuella revideringar av densamma  
 
att uppdra åt alla nämnder som berörs av kostpolicyn att ta fram riktlinjer för respektive 
nämnds måltidsverksamheter som tydliggör kostpolicyns intentioner 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande kostpolicy antogs 2016-03-21 och gällde för år 2016.  
 
Måltidsservice har, tillsammans med tjänstemän från omsorgs- och 
utbildningsförvaltningen, tagit fram ett nytt förslag på styrande dokument (policy) 
gällande all hantering av måltider inom Karlshamns kommun.  
 
Kostpolicyn bygger på livsmedelsverkets måltidsmodell som inkluderar alla måltidens 
delar. Policyn skall leda till en hög och jämn kvalitet på alla måltider som serveras i 
Karlshamns kommuns regi.  
 
Riktlinjer för respektive nämnds måltidsverksamheter behöver sedan tas fram för att 
tydliggöra hur var och en konkret skall jobba med måltider. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 105 2017 Kostpolicy för Karlshamns kommun 
2 Förslag till kostpolicy 
3 Protokollsutdrag Kostpolicy för Karlshamns kommun 
4 Tidigare kostpolicy 
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 2017-07-18 Dnr: 2017/1995 
 

Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Måltidschef Christina Svensson  
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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:50  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) ej §§ 103, 

108-112,114  
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Patrik Engström (S) 
Anders Qvarnström (MP) 
Mats Olausson (M) §§ §§ 103, 
108-112,114 

 Katrin Johansson (S) 
Jan-Erik Abrahamsson (S) 
Jörgen Kronsell (MP) 
Britt Kilsäter (M) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Mats Olausson 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Elisabet Rosengren 
Fadia Tareq Al Jazar 

(C) 
(M) 
(M) 
(SD) 
(S) 
(MP) 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Marika Wennberg 
Linda Holm 
Peter Hammarström 
Christina Svensson 
Ulf Bjäreborn Olsson 
Jonas Johansson 
Daniel Camenell 
Lars Persson 
Anneli Karlsson 
Christina Svensson 
 

Förvaltningschef 
T.f. VA-chef §§ 94, 96-99, 113 
VA-strateg §§ 94, 96-99, 113 
Utredningsingenjör §§ 94, 96-99, 113 
Målstidschef §§ 104-105 
Lokalsamordnare/proj.led §§ 105, 107 
T.f. gatu- och parkchef §§ 100-101, 105, 107 
Utredningsingenjör §§ 100-101, 105, 107 
Fastighetsförvaltare §§ 106-107 
Utvecklingsstrateg §§ 100-103, 106 
Sekreterare 

 

Utses att justera: Anders Qvarnström (MP)  

Paragrafer: §§ 94, 96-114 

Justeringsdatum:  2017-06-19 
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Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Anders Qvarnström 
 

 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-06-19   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-06-19 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-07-11 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 105 Kostpolicy för Karlshamns kommun, 2017/1995 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna kostpolicyn 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta densamma 
 
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att årligen revidera 
kostpolicyn och återkoppla eventuella förändringar till tekniska nämnden 
 
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt alla nämnder som berörs av kostpolicyn att ta 
fram riktlinjer för respektive nämnds måltidsverksamheter som tydliggör kostpolicyns 
intentioner. 
 
Sammanfattning 
 
Måltidsservice har, tillsammans med tjänstemän från omsorgs- och 
utbildningsförvaltningen, tagit fram ett förslag på styrande dokument (policy) gällande all 
hantering av måltider inom Karlshamns kommun. 
 
Kostpolicyn bygger på Livsmedelsverkets måltidsmodell som inkluderar alla måltidens 
delar. Policyn skall leda till en hög och jämn kvalitet på alla måltider som serveras i 
Karlshamns kommuns regi. 
 
Riktlinjer för respektive nämnds måltidsverksamheter behöver sedan tas fram för att 
tydliggöra hur var och en konkret skall jobba med måltider. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från måltidschef Christina Svensson daterad 2017-05-18 
 Förslag till kostpolicy 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Måltidschef Christina Svensson
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Bakgrund 
Kostpolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för all 
måltidsverksamhet i Karlshamns kommun.  

 

Syfte  
Maten och måltiden tjänar många syften under hela livet den ger näring och kraft till att leva 
ett gott liv, den är en källa till njutning och glädje, den är ett sätt att mötas och den agerar som 
kulturbärare.   
 
Målsättningen är att uppfylla alla delar i Livsmedelsverkets måltidspussel (bild 1) för alla 
individer där kommunen tillhandahåller måltider eller är behjälpliga vid måltidssituationen. 
Måltidspusslet fokuserar på helhetsupplevelsen av måltiden och innebär att maten ska vara: 
god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsam och integrerad. Måltiden ska vara en av 
höjdpunkterna på dagen och i största möjliga mån lagas från grunden.  
 
 

 
Bild 1 

Källa: Livsmedelsverket. 

 
God    
Mat som tillhandahålls av kommunen ska smaka gott. All mat som kommunen levererar ska 
vara av bra kvalité, sen har varje enhet ett stort ansvar för hur de förbereder, presenterar och 
serverar maten i respektive verksamhet.  
  
 

Säker 
All mat som serveras ska vara säker för individen att äta. Matgästerna ska kunna 
känna sig trygga i att de inte blir sjuka av maten som erbjuds. Det är därför viktigt 
att all personal som är inblandad i livsmedelshantering har kunskap om detta. 

Tydliga rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas ska finnas i den egna 
verksamheten. Även i de fall då matgäster hjälper till med förberedelser inför måltid ska det 
finnas rutiner för detta.   
 
 
 
 
Näringsriktig 
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De olika typerna av kost som kommunen tillhandahåller ska baseras på 
rekommendationer från Socialstyrelsen samt NNR1. Det är viktigt att all 
personal som är inblandad i måltidsverksamhet har kunskaper om 
näringsriktig kost för den målgrupp man arbetar med.  
 
 

Trivsam 
En trevlig måltidsmiljö bidrar till att matgästen kan njuta av maten. En stor del i 
detta är att restaurangen eller matsalen ger ett trivsamt intryck genom t.ex. bra 
belysning, ljuddämpande inredning och fin dukning.  

 
 
Integrerad 
Måltiden ska skapa en gemenskap, en delaktighet, en känsla av oberoende och bör vara en av 
höjdpunkterna på dagen. För att matgäster och personal ska känna sig tillfreds med måltiden i 
sin helhet är det också viktigt att kunna vara med och påverka utformning av miljön och 
maten som serveras. 
 
 

Hållbar 
Alla verksamheter inom kommunen ska aktivt arbeta med hållbar utveckling. Maten 
påverkar miljön på många sätt och i kommunens verksamheter ska personalen t.ex. 
källsortera avfall, sträva efter att minska matsvinn, andelen vegetabilier ska öka och 

matsedlar planeras efter säsong. Vid upphandlingar av livsmedel tas 
upphandlingsmyndighetens rekommendationer i beaktande. Kommunen har ett 
inriktningsbeslut att kontinuerligt öka andelen ekologiska livsmedel.  

 
1 Nordiska näringsrekommendationer  
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Plats och tid:  Rådhussalen, klockan 17:00 – 18:25 

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gert Åkesson Vice Ordförande (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Vice Ordförande (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Sara Sakhnini Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Lena Sandgren, §§ 35-52 Ledamot (S) 
Tobias Folkesson Ledamot (S) 
Anki Hansson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Johnny Persson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Göran Svensson Ledamot (S) 
Vivianne Andersson Ledamot (S) 
Gertrud Ivarsson Ledamot (C) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Bärthil Ottosson Ledamot (M) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (M) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) 
Anna Atmander Ledamot (MP) 
Johanna Karlsson Ledamot (MP) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Jens Henningsson Ledamot (V) 
Monica Andersson Ledamot (V) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-03-21 

sid 2 av 4 

 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ingrid Hagberg-Hake (S) tjg för  Suzanne Svensson (S) 
Inger Löfblom Sjöberg (S) tjg för  Kerstin Gustafson (S) 
Roland Ohlsson (S) tjg för, §§ 29-34  Lena Sandgren (S) 
Anneli Bengtsson (S) tjg för  Maja Lingerud Sorinder (S) 
Fredrik Nilsson (S) tjg för  Christel Friskopp (S) 
Ingvar Andersson (S) tjg för  Petrus Eriksson (S) 
Carl-Eric Birgersson (M) tjg för  Marco Paulsson (M) 
Anna Kälvestam (M) tjg för  Per Erlandsson (M) 
Anders Thurén (MP) tjg för  Per Atmander (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Siri Näslund (S), Katrin Johansson (S), Patrik Engström (S), Lena 
Häggblad (C), Marie Brodén (L), Magnus Olsson (M), Britt Kilsäter (M)  
och Karin Johansson (V) 

Övriga: Göran Persson, kommundirektör  
 

Utses att justera: Johnny Persson (S) Magnus Sandgren (M) 

Paragrafer: §§ 29 - 52 

Justeringsdatum:  2016-03-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Ann Åstrand  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande …………………………………………………… 

Johnny Persson 
…………………………………………………… 
Magnus Sandgren 

 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunfullmäktige   
Sammanträdesdatum: 2016-03-21   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2016-03-23 Datum då anslaget 
tas ner:  

2016-04-14 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2016-03-21 

sid 3 av 4 

 
§ 34 Kostpolicy för Karlshamns kommun 2014/1374 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att anta kostpolicyn för år 2016  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att implementera policyns intentioner i kommunens 
styrmodell ”kompass Karlshamn” senast till den 1 januari 2017  
 
Sammanfattning 
 
Kostenheten har, tillsammans med tjänstemän från förvaltningarna, tagit fram ett förslag 
på styrande dokument (policy och måltidsprogram) gällande all hantering av måltider 
inom Karlshamns kommun. 
 
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen 
kostpolicy och måltidsprogram. Inför vidare behandling konstaterades dels att berörda 
nämnder inte yttrat sig dels att måltidsprogrammet var på en detaljnivå som snarast var 
att betrakta som riktlinjer för verkställighet. Enligt kommunens styrdokumentsdefinitioner 
bör måltidsprogrammet byta namn till förslagsvis Riktlinjer – för måltidsverksamhet i 
Karlshamns kommun. Namnbytet syftar till att definiera rätt nivå för dokumentet.  
Ärendet delades därför och remitterades till omsorgsnämnden, nämnden för barn, ungdom 
och skola samt gymnasienämnden. Nämnderna ställde sig positiva till kostpolicyns 
innehåll.  
 
Då kommunen för närvarande arbetar med en ny styrmodell ”Kompass Karlshamn” bör 
delar av policyn inarbetas i pågående arbete med att ta fram förslag på strategier som 
syftar till att uppnå fullmäktiges inriktningsmål och andra delar bör ingå i nämndernas 
verksamhetsplaner. Därför föreslås policyn enbart gälla för år 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Förslag till Kostpolicy 
 Tekniska nämndens beslut 2014-03-26, § 57 
 Omsorgsnämndens beslut 2014-04-28, § 61 
 Gymnasienämndens beslut 2014-05-19, § 35 
 Nämndens för barn, ungdom och skola beslut 2014-05-22, § 51 
 Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08, § 53. 

 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar att det ska vara minst en vegetarisk dag varje vecka. 
 
Per-Ola Mattsson (S), med instämmande av Gertrud Ivarsson (C), Magnus Gärdebring (M) 
och Leif Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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sid 4 av 4 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer först proposition på Anders Englessons (MP) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  
 
Beslutet ska skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Gymnasienämnden 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommundirektören 
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Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
 

 

 

 

 

. 
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Bakgrund 

Kostpolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för all 

kostverksamhet i Karlshamns kommun.  

 

Syfte och målsättning 

Maten och måltiden tjänar många syften under hela livet; den ger näring och kraft till att leva 

ett gott liv, den är en källa till njutning och glädje, den är ett sätt att mötas och den agerar som 

kulturbärare.   

 

Målsättningen är att uppfylla alla delar i Livsmedelsverkets måltidspussel (bild 1) för alla 

individer där kommunen tillhandahåller måltider eller är behjälpliga vid måltidssituationen. 

Måltidspusslet fokuserar på helhetsupplevelsen av måltiden och innebär att maten ska vara: 

god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsam och integrerad. Måltiden ska vara en av 

höjdpunkterna på dagen och i största möjliga mån lagas från grunden.  

 

 

 
Bild 1 

Källa: Livsmedelsverket. 

 

God    

Mat som tillhandahålls av kommunen ska smaka gott. All mat som kommunen levererar ska 

vara av bra kvalité sen har varje enhet ett stort ansvar för hur de förbereder, presenterar och 

serverar maten i respektive verksamhet.  

  

 

Säker 

All mat som serveras ska vara säker för individen att äta. Matgästerna ska kunna 

känna sig trygga i att de inte blir sjuka av maten som erbjuds. Det är därför viktigt att 

all personal som är inblandad i livsmedelshantering har kunskap om detta och att klara rutiner 

för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas finns i den egna verksamheten. Även i de 

fall då matgäster hjälper till med förberedelser inför måltid ska det finnas rutiner för detta.   

 

 

 

Näringsriktig 
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De olika typerna av kost som kommunen tillhandahåller ska baseras på 

rekommendationer från ESS-gruppen
1
 samt NNR

2
. Det är viktigt att all 

personal som är inblandad i måltidsverksamhet har kunskaper om 

näringsriktig kost för den målgrupp man arbetar med.  

 

 

Trivsam 

En trevlig måltidsmiljö skapar trivsel och bidrar till att matgästen kan njuta av 

måltiden. En stor del i detta är att restaurangen eller matsalen där maten serveras är 

utformad på ett trivsamt sätt, t.ex. genom fräscha och rena lokaler, växter, bra 

belysning, gardiner, utsmyckning, dukning av bord m.m. Det är också viktigt att 

t.ex. skilja på vardagsdukning och dukning vid festligare tillfällen.  

Både personal och matgäster har en stor del i trivseln vid en måltid, t.ex. att det är en behaglig 

ljudvolym för att minska stress runt måltidssituationen.  

 

 

Integrerad 

Måltiden ska skapa en gemenskap, en delaktighet, en känsla av oberoende och bör vara en av 

höjdpunkterna på dagen. För att matgäster och personal ska känna sig tillfreds med måltiden i 

sin helhet är det också viktigt att kunna vara med och påverka utformning av miljön och 

maten som serveras. 

 

 

Hållbar 

Alla verksamheter inom kommunen ska sträva efter en hållbar utveckling. Maten 

påverkar miljön på många sätt och är därför en del i det här arbetet. I kommunens 

verksamheter ska personalen källsortera avfall och sträva efter att minska matsvinn. 

Matsedlar ska gå i linje med hållbar utveckling med ökad andel vegetabilier och råvaror efter 

säsong. Vid upphandling ska kommunens miljömål beaktas för att uppnå minsta möjliga 

miljöpåverkan. Kommunen använder sig av Miljöstyrningsrådets verktyg (www.msr.se) som 

stöd i sin upphandling där så är möjligt/relevant. Kommunen har ett inriktningsbeslut att 

kontinuerligt öka andelen ekologiska livsmedel. 
 

                                                      
1
 Expertgrupp för samordning av sjukhuskoster utsedd av livsmedelsverket 

2
 Nordiska näringsrekommendationer  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-07-26 Dnr: 2017/2621 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration  

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 9 
 
 
Statistikrapport över ej verkställda beslut inom nämnden för arbete och 
välfärds ansvarsområde, kvartal 2 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL), till 
kommunfullmäktige rapportera beslut, enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Statistikrapport lämnas, utöver kommunfullmäktige, till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) samt till kommunens revisorer (individbaserade rapporter).  
 
Per kvartal 2 år 2017 finns, inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, 17 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Samma period finns en beviljad insats 
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader samt två insatser som verkställts.  
 
Kvartalsrapport och individrapporter har tillställts IVO och kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-26 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Följande underlag har översänts till IVO. 
 

Nr Beslutat 
bistånd 

Datum för 
beslut/avbrott Kön Kommentar 

1 Kontaktperson 2016-11-30 Kvinna Verkställt 
2 Kontaktperson 2017-03-06 Man Resursbrist, saknar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2017-07-26 Dnr: 2017/2621 
 

Nr Beslutat 
bistånd

Datum för 
beslut/avbrott Kön Kommentar

lämplig 
personal/uppdragstagare 

3 Kontaktperson 2016-09-30 Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

4 Kontaktperson 2017-03-31 Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

5 Kontaktperson 2015-09-11 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

6 Familjehem 2017-03-23 Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

7 Familjehem 2017-03-23 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

8 Kontaktperson 2016-06-28 Kvinna Verkställt 

9 Kontaktfamilj 2015-05-08 Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

10 Kontaktfamilj - Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

11 Familjehem 2017-03-23 Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

12 Kontaktfamilj 2015-05-08 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

13 Kontaktfamilj 2017-02-24 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

14 Kontaktperson 2017-03-02 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

15 Kontaktperson 2017-03-06 Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

16 Kontaktperson 2016-07-05 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

17 Kontaktfamilj 2016-11-30 Kvinna 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

18 Kontaktperson 2017-03-06 - 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2017-07-26 Dnr: 2017/2621 
 

Nr Beslutat 
bistånd

Datum för 
beslut/avbrott Kön Kommentar

19 Kontaktfamilj 2016-02-19 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

20 Kontaktperson 2017-02-09 Man 
Resursbrist, saknar 

lämplig 
personal/uppdragstagare 

 
 
Erik Bergman  
Nämndsekreterare  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-09-05 Dnr: 2017/2628 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 10 
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom 
omsorgsnämnden, kvartal 2 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att ta rapporten till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser 
beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h § 
LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med tabellen nedan 
tillställs kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2017 finns 34 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag ON § 142/2017 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

SoL och LSS inom omsorgsnämnden, kvartal 2 2017 
2 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom 

omsorgsnämnden, kvartal 2 2017 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-08-23 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:30 (ajournering kl. 14:55-15:10) 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Billy Månsson (S)  Tommy Alm (S)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Magnus Arvidsson (M), Annica Roth (S), Gertrud Solding (SD) tom § 135, 
Marco Paulsson (M), Margareta Norander (L), Ellen Kragh (MP) 

Övriga: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare 
Cecilia Klüft Frih, verksamhetschef patientnämndens kansli 
Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
Johanna Dansdotter Johansson, verksamhetschef 
Monica Jönsson, enhetschef 
Karl-Henrik Burlandr, enhetschef 
Kenneth Schön, enhetschef 
Eva Petersson, hemtjänst Hällaryd 

 

Utses att justera: Sirkka Kahilainen (S)  

Paragrafer: 131-154 

Justeringsdatum:  2017-08-25 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Leif Håkansson  
   
Justerande ……………………………………………………  
      Sirkka Kahilainen  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-08-23 

sid 2 av 3 

 

 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-08-23   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-08-25 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-09-18 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
  

166



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-08-23 

sid 3 av 3 

 

§ 142 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom omsorgsnämnden, 
   kvartal 2 2017 2017/2628 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
att tillställa kommunfullmäktige och revisionen rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser 
beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h § 
LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med tabellen nedan 
tillställs kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2017 finns 34 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-07-26 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
 
 
 

167



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 

kommun 2017-07-26 Dnr: 2017/2628 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Omsorgsnämnden   
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom 
omsorgsnämnden, kvartal 2 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
att tillställa kommunfullmäktige och revisionen rapporten 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. Rapporteringen avser 
beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-h § 
LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med tabellen nedan 
tillställs kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2017 finns 34 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-07-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Kvartalsrapport och individrapporter har tillställts IVO.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(4) 

 2017-07-26 Dnr: 2017/2628 
 

Nr Beslutat 
bistånd 

Datum för 
beslut/avbrott Kön Kommentar 

1 Permanent 
bostad, SoL 2015-08-12 Kvinna 

Den enskilde 
har tackat nej 

till fem 
erbjudanden. 

Avvaktar 
nybyggt särskilt 

boende. 

2 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-28 Man  

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

3 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-22 Kvinna 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

4 Permanent 
bostad, SoL 2017-01-25 Kvinna 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

5 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-03 Man 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

6 Permanent 
bostad, SoL 2017-01-04 Kvinna 

Har blivit 
erbjude 2017-
07-11 men ej 

lämnat besked. 
Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

7 Permanent 
bostad, SoL 2017-03-16 Kvinna 

Tackat ja till 
erbjudande men 

ej ännu flyttat 
in. Resursbrist, 

t.ex. saknar 
ledig bostad 

8 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-15 Man 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

9 Permanent 
bostad, SoL 2016-09-02 Man 

Har tackat nej 
till erbjudande 

2017-06-15. 
Avvaktar 

nybyggt särskilt 
boende. 

10 Permanent 
bostad, SoL 2017-03-21 Man 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

11 Permanent 
bostad, SoL 2017-03-03 Kvinna 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

12 Permanent 2017-02-01 Kvinna Resursbrist, 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(4) 

 2017-07-26 Dnr: 2017/2628 
 

Nr Beslutat 
bistånd

Datum för 
beslut/avbrott Kön Kommentar

bostad, SoL t.ex. saknar 
ledig bostad 

13 Permanent 
bostad 2017-02-22 Man 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

14 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-15 Kvinna 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

15 Permanent 
bostad, SoL 2016-12-01 Kvinna 

Har tackat nej 
till erbjudande 

2017-03-13. 
Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

16 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-24 Kvinna 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

17 Permanent 
bostad, SoL 2016-10-27 Kvinna 

Har tackat nej 
till erbjudande 

2017-07-03. 
Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

18 Permanent 
bostad, SoL 2016-10-06 Man 

Har tackat nej 
till erbjudande 

2017-06-02. 
Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad  

19 Permanent 
bostad, SoL 2017-01-23 Man 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

20 Permanent 
bostad, SoL 2016-12-16 Kvinna 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

21 Permanent 
bostad, SoL 2016-10-26 Kvinna 

Har tackat ja till 
erbjudande 
2017-07-06 

men ej flyttat in 

22 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-16 Man 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

23 Permanent 
bostad, SoL 2016-11-16 Kvinna 

Har fått 
erbjudande 
2017-07-04 

men ej lämnat 
besked 

24 Permanent 2016-11-07 Kvinna Resursbrist, 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 4(4) 

 2017-07-26 Dnr: 2017/2628 
 

Nr Beslutat 
bistånd

Datum för 
beslut/avbrott Kön Kommentar

bostad, SoL t.ex. saknar 
ledig bostad 

25 Permanent 
bostad, SoL 2017-02-03 Man  

Har tackat nej 
till erbjudande 

2017-07-10 

26 Permanent 
bostad, SoL 2017-03-09 Kvinna 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

27 Medboende, 
SoL 2016-12-09 Kvinna 

Har tackat nej 
till erbjudande 

2017-03-13 

28 Bostad för 
vuxna, LSS 2016-09-29 Man 

F n 
omhändertagen 

enligt LVM 

29 
Boende för barn 
och ungdomar, 

LSS 
2016-02-23 Kvinna 

Inköpt fastighet 
ska renoveras, 

är på korttid på 
heltid i väntan 

på boende 

30 Bostad för 
vuxna, LSS 2015-04-17 Man 

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

31 
Boende för barn 
och ungdomar, 

LSS 
2016-04-13 Man  

Inköpt fastighet 
ska renoveras, 

är på korttid på 
heltid i väntan 

på boende 

32 Bostad för 
vuxna, LSS 2013-10-08 Kvinna 

Har tackat ja till 
erbjudande 
2017-05-31, 

men avvaktar 
inflyttning till 
hösten 2017 

33 Bostad för 
vuxna, LSS 2017-02-28 Man  

Resursbrist, 
t.ex. saknar 
ledig bostad 

34 Korttidsvistelse, 
LSS 2015-05-12 Kvinna 

Har tackat nej 
till ett flertal 

erbjudanden då 
det finns 
särskilda 
önskemål  

 
 
Erik Bergman   
Nämndsekreterare   
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kommun 2017-09-07 Dnr: 2017/3020 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 11 
 
 
Interpellation om att förtroendevald bryter mot rökförbudet - (MP) 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson: 
 

Sedan den 1 juli 2006 gäller rökförbud på arbetstid för anställda i Karlshamns 
kommun. Beslutet fattades av kommunstyrelsen den 24 maj 2005. I ett 
tilläggsbeslut fattat den 23 maj 2006 fastställs att förbudet även gäller 
”förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag inom kommunens 
arbetsområde”. 
I tillämpningsanvisningen står följande. 
”Det är rökförbud exempelvis i rådhuskvarteret, på Tubbarydsområdet, runt 
boenden i äldre- och handikappomsorgen, vid förskolor, fritidsgårdar, skolor 
och idrottsanläggningar etc. Även om man inte befinner sig inom dessa 
områden är det alltid rökförbud på arbetstid. Observera att fikapaus är 
arbetstid och att det då inte är tillåtet att röka.”  
Vidare står det. 
”Vad händer om någon mot förmodan inte respekterar beslutet? Ja, det blir i 
första hand enhetschefen som får ta ett samtal med den det berör och utifrån 
det gå vidare. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda 
rökavvänjningskurser, som kan vara ett alternativ att prova 
på.  
Skulle någon under upprepade tillfällen och trots samtal strunta i efterlevande 
av beslutet, kan det leda till disciplinära åtgärder för den enskilde. ” 
 
Jag har ofta sett hur tre ledande politiker (ordföranden och en vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidium samt gruppledaren för ett koalitionsparti) använt 
fikapauser för att röka. Senast vid KS 2017 09 05. Vid ett tidigare tillfälle har jag 
konfronterat en av dessa och påpekat rökförbudet varvid jag fått svaret ”det skiter 
jag i”. 
 
Det kan på goda grunder befaras att politiker som struntar i sina egna politiska beslut 
saboterar efterlevnaden av dessa, undergräver demokratin och skapar politikerförakt.  
 
Mot denna bakgrund undrar jag  
 
Hur ser kommunstyrelsens ordförande på det faktum att ledande politiker, 
tillika ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, öppet bryter mot politiskt 
fattade beslut? 
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 2017-09-07 Dnr: 2017/3020 
 

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson lämnar följande svar: 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-09-07 Dnr: 2016/419 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 13 
 
 
Handlingar för kännedom september 2017 
 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förstudie 
2 Revisionsrapport 
3 Delårsbokslut 170630 
 
 
 
Förslag till beslut
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Karlshamns kommun

Kommunledningslhrvullningen, Kansli
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Kommunens revisorer 20 l 7-06- l  6

Överförmyndarnänmden

KF :s presidium för kännedom

Förstudie om Överförmyndarnämnden

Pâ uppdrag av revisorerna har EY genomfört en förstudie i syfte att bedöma om det kan

föreligga risker i överförmyndarnämndens verksamhet. Revisionsfrågor som skulle

besvaras i förstudien är bland andra, om nämnden genomför riskanalyser och har en

ändamålsenlig intern kontroll.

De identifierade riskerna i Verksamheten bedöms av EY antingen som små eller som
medelstora. För att minska de senare bedömer EY:

-  Nämnden kan ha anledning att även under året genomföra riskanalyser eller följa
upp om risker består eller nya tillkommit.

-  Nämnden bör fortsätta utvecklingen av de interna rutinerna i enlighet med

länsstyrelsens tillsyn.

I sin rapport över förstudien rekommenderar EY Överförmyndarnämnden att även

-  revidera delegationsordningen
- utgå från en risk- och väsentlighetsanalys i internkontrollen

- dokumentera samtliga identifierade risker

- beakta länsstyrelsens synpunkter avseende ordning i aktema

Vi instämmer i bedömningarna och rekommendationerna. Rapporten bifogas och vi

emotser överförmyndamämndens svar på dess bedömningar och rekommendationer

senast 28 september 2017.

Vid revisorernas handläggning av detta granskningsuppdrag har Lars Beckman och Lars-

Inge Kjellberg anfört jäv och inte deltagit.

För Karlshamns kommuns revisorer

/5”    /T--»~—.K.

jell Thör qvist

Bilaga

Förstudie om Överförmyndarnämnden

l
i
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamn kommun genomfört en
förstudie om Överförmyndarnämnden i syfte att bedöma om det kan föreligga risker i
överförmyndarnämndens verksamhet. Områden som har omfattats av förstudien är om
Överförmyndarnämnden genomför riskanalyser och intern kontroll på ett ändamålsenligt sätt.

Vår sammanfattande bedömning är att det kan finnas skäl för att genomföra en djupare
granskning av överförmyndarnämndens verksamhet avseende på riskanalys och intern
kontroll. Vår bedömning grundar sig på nämndens analyser som görs i samband med
resultatrapporten och årsbokslutet samt vid upprättandet av verksamhetsplanen anses vara
tillräckliga. Vi bedömer dock att det kan finnas behov av att genomföra riskanalyser under
verksamhetsåret utöver vid upprättandet av verksamhetsplanen och resultatrapporten, eller i

alla fall följa upp riskanalyserna för att se om situationen är oförändrad. Vidare bedömer vi att
det finns goda förutsättningar att utveckla nämndens internkontrollarbete.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

r» Överförmyndarnämndens analyser sker inom ramen för befintliga rapporter som ska
upprättas och redovisas. Nämnden tar fram en egen omvärldsanalys som tar sikte på
verksamhetens styrkor och svagheter.

› l nämndens delegationsordning anges även vilka beslut som nämnden ska fatta beslut

om.
› l nämndens verksamhetsplan framgår vilket kontrollmoment som ska ingå i den interna

kontrollen för det specifika året. En bruttolista med potentiella kontrollmoment

redovisas inte till nämnden.

r» Länsstyrelsen har skärpt tonen något i sin skrivelse avseende ordningen i

överförmyndarnämndens akter vid inspektionstillfället under 2017 jämfört med under

2016.
L» Det firms upprättade rutiner för hur återsökning av statsbidrag ska ske. Ätersökning av

nämndens faktiska kostnader sker månadsvis genom att fakturor skickas till

Migrationsverket.
› Samverkan med såväl ekonomikontoret som omsorgsnämnden framställs som

fungerade. Samarbetet har ökat dels med anledning av fordringarna hos

Migrationsverket, dels behovet att öka informationsutbytet mellan omsorgsnämnden

och Överförmyndarnämnden samt samordning av utbildningsdagar.

Utifrån granskningsresultatet bedömer vi riskerna på följande sätt:

Revisionsfråga Risk

Genomför Överförmyndaren ändamålsenliga Medel. Riskanalyser görs i samband med upprättandet av

riskanalyser? verksamhetsplan och resultatrapport i form av SWOT-

analyser. Även i vissa rutiner framgår att det finns ett

rlsktänki verksamheten.

vidtas åtgärder med anledning av Liten. Genom att de riskanalyser som upprättas ligger till

riskanalyserna? grundför verksamhetsplanen.
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Har överförmyndaren en ändamålsenlig

intern kontroll?

Ordning och reda  i  akter?

Finns rutiner för återsökning av statsbidrag

gällande nyanlända?

Samverkan med ekonomikontoret och

omsorgsnämnden?

Medel. Det finns ett kontrollmoment  i  verksamhetsplanen.

Arbetet kring internkontroll kan utvecklas, dels med en mer

utförlig risk- och väsentlighetsanalys och en bruttolista som

redovisar övriga risker som finns inom nämndens

kärnverksamhet och processer.

Medel. Genom Länsstyrelsens inspektionsprotokoll har vi

noterat att Länsstyrelsen har skärpt tonen något i sin

skrivelse avseende ordningen i överförmvndarnämndens

akter vid inspektionstillfället under 2017 jämfört med under

2016.

Liten. Det finns upprättade rutiner som redogör för hur

återsökningen ska ske. Ätersökningen av kostnader ska ske i

samband med handläggningen av arvodesbeslut.

Liten. Samverkan beskrivs som fungerande med såväl

ekonomikontoret som omsorgsnämnden.

Ekonomikontoret har bistått i samband med upprättandet

av rutiner och excel-fil för uppfölining av fodringar.

Överförmyndarnämnden genomför utbildningstillfällen och

har ett fungerade informationsutbyte med

omsorgsnämnden.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Överförmyndarnämnden att:

l>

h

P

V

revidera delegationsordningen,
ta fram risk- och väsentlighetsanalyser som Iiggertill grund för valet av kontrollmoment,

ta fram en bruttolista med de risker som inte ingår i internkontrollplanen, samt
säkerställa om åtgärder behöver vidtas med anledning av Länsstyrelsens synpunkter

avseende ordningen i akterna.
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2. lnledning

2.1. Bakgrund

l varje kommun ska det finnas en Överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att
förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare) sköter sina uppdrag. Överförmyndaren
har också  i  uppdrag att utreda behov av god man och förvaltare samt att föreslå lämplig person
för uppdraget. Överförmyndarens ansvar och uppgifter är reglerade i föräldrabalken och
förmyndarskapsförordningen och verksamheten står under länsstyrelsens tillsyn.

Överförmyndarens tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare ska se till att den enskildes
tillgångar används för dennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett lämpligt sätt. Detta
görs genom att Överförmyndaren granskar förteckningar och årsräkningar som
ställföreträdarna är skyldiga att lämna in. Det finns också regler för hur Överförmyndaren ska
dokumentera sina granskningar. Med tanke på antalet ärenden och skillnader i ärendenas
komplexitet är det relevant för Överförmyndaren att i sin tillsyn och i arbetet med intern kontroll
tillämpa en riskbaserad ansats. Riskanalyser kan genomföras för att avgöra vilka risker som
förekommer i verksamheten och ge underlag för att vidta åtgärder och undanröja eller
minimera risker. Exempelvis kan riskanalys genomföras för att avgöra vilka ärenden som ska
genomgå fördjupad granskning eller vilka punkter som ska ingå i intern kontroll. l det
sammanhanget är det värt att notera att regeringen gett ansvariga länsstyrelser i uppdrag att
förbättra tillsyn över och stöd till Överförmyndare och bland annat överväga om granskningen
kan göras mer riskbaserad.

De förtroendevalda revisorerna har beslutat att genomföra en förstudie av om
Överförmyndarnämnden genomför ändamålsenliga riskanalyser som leder till riskminimering i
verksamheten samt om Överförmyndarnämnden bedriver en ändamålsenlig intern kontroll.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Det övergripande syftet med förstudien har varit att bedöma om det kan föreligga risker i
överförmyndarnämndens verksamhet. Områden som har omfattats av förstudien är om
Överförmyndarnämnden genomför riskanalyser och intern kontroll på ett ändamålsenligt sätt.

l förstudien besvaras nedanstående revisionsfrágor tillsammans med en bedömning huruvida
det föreligger en låg, medel eller stor risk i arbetet:

» Genomför Överförmyndaren ändamålsenliga riskanalyser?

w  Vidtas åtgärder med anledning av riskanalyserna?

m» Har Överförmyndaren en ändamålsenlig intern kontroll?

u» Ordning och reda i akter?

›  Finns rutiner för återsökning av statsbidrag gällande nyanlända?

v  Samverkan med ekonomikontoret och omsorgsnämnden?

2.3. Genomförande

Förstudien grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett med
ordförande i nämnden och handläggare på överförmyndarverksamheten. Samtliga intervjuade
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd maj 2017.
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2.4. Revisionskriterier

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
iv Kommunallagen

Föräldrabalken

u»  Förmynderskapsförordningen

n» Överförmyndarnämndens reglemente

?
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3. Granskningsresultat

3.1. Riskanalyser och åtgärder

3.1.1. iakttagelser

Av intervjuerna framkom att analyser sker inom ramen för befintliga rapporter som ska

upprättas och redovisas. Rapporter som avses är resultatrapporten som upprättas vid

bokslutet samt nämndens verksamhetsplan. Enligt de intervjuade upprättar nämnden en egen

omvärldsanalys som tar sikte på verksamhetens styrkor och svagheter.

l resultatrapporten redogör nämnden för måluppfyllelsen under det gångna året. En

bedömning av måluppfyllelsen görs och likaså en kortfattad analys över utvecklingen och en

redogörelse för årets viktigaste händelser. Av resultatrapporten för verksamhetsåret 2016

framgår att Överförmyndarnämnden valde att fokusera på två av kommunfullmäktiges
inriktningsmål Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård och Kommuninvånarna
känner sig trygga  i  sin verksamhetsplan för året 2016. l rapporten anges att nämndmålet

kopplat till Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård uppnåddes medan enbart ett av

tre nämndmål kopplade till Kommuninvånarna känner sig trygga uppnåddes under året. Under
analysavsnittet tillhörande måluppfyllelsen lyfter nämnden fram att det var regeringens beslut

om tillfällig gränskontroll som hade den största påverkan på nämndens verksamhet. Nämnden

erhöll under 2016 en ramförstärkning till en extra tjänst vilken hade en stor påverkan för att

nämnden skulle klara av sitt uppdrag.

l resultatrapporten redogör nämnden för nämndens utmaningar för att nå kommunfullmäktiges

mål och hur utmaningen ska hanteras.

Tabell 1. Nämndens utmaningar och hur utmaningen ska hanteras

Utmaning Så ska utmaningen hanteras

Rekrytera fler ställföreträdare En kortare kampanj, likt en tidigare kampanj som genomfördes

årsskiftet 2015/2016 ska genomföras under början av 2017.

Skapa ett mer strukturerat Göra nödvändiga prioriteringar bland övriga arbetsuppgifter.

granskningsförfarande Öka kvalitén på inlämnade redovisningar för att därigenom också

effektivisera verksamheten.

Omvärldsanalysen i resultatrapporten lyfter fram skeenden som införda gränskontroller och

ändrade asylregler samt hur dessa förändringar har påverkat kommunen och Överförmyndar-

närnndens verksamhet. Det framgår i analysen att nämnden har en stor utmaning i att försöka

effektivisera verksamhetens olika processer för att bättre klara av framtida toppar, vilket

inkluderar såväl interna processer som i relation till externa aktörer. De beskriver även hur

lagförslaget om framtidfullmakterl är ett steg i att avlasta godmanssystemet. De framhäver
även riskerna med att inte få fortsatt ramförstärkning till en extra tjänst från kommunfullmäktige.

l verksamhetsplanen för 2017 återkommer nämndens analys av omvärldstrender samt styrkor

och svagheteri den egna organisationen som beskrevs i resultatrapporten för verksamhetsåret

i Fullmakten är avsedd att gälla om fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att den saknar
förutsättningar att ha hand om de angelägenheter som fullmakten omfattar
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2016. Inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna beskriver nämnden att verksamheten

återgår till två handläggare då nämnden inte fick någon ramförstärkning för 2017 i likhet med

2016, vilket möjliggjorde en tredje handläggare. Nämnden framhäver att det finns en stor

osäkerhet om nämnden klarar av uppdraget på ett tillfredställande sätt med anledning av den

minskade personalstyrkan. Av intervjuerna framkom att det vid tiden för granskningen finns

två handläggare och en assistent i verksamheten samt att assistenten kommer att vara kvar

till hösten 2017. Av intervjuerna framkom att nämndens bedömning är att den nuvarande
personalstyrkan bedöms vara tillräcklig. Assistenten har enligt delegationsordningen en

likvärdig delegation som handläggarna men enligt uppgift handlägger assistenten enbart

arvodesbeslut och granskningar av årsräkningar. l nämndens delegationsordning har man valt

att även skriftligen ange vilka beslut som nämnden ska fatta beslut om.

l tabellen nedan redogörs samtliga av nämndens mål, indikatorer och indikatorsnivå för 2017.

Undantaget är nåmndmålet som avser minskad sjukfrånvaro bland personalen. Nämndens

mål är en konkretisering av kommunfullmäktiges Verksamhetsmål. l verksamhetsplanen finns

även beskrivet vilka prioriterade insatser/aktiviteter som avses användas för att nå målen. Det

framgår även om nämnden bedömer att det finns ett behov av samplanering ooh vilka

samarbetspartners det skulle vara i sådana fall.

Tabell 2. Överförmyndarnämndens mål och indikatorer för 2017

Nämndmål Indikatorer Indikatorsnivå 2017

Att öka ställföreträdarnas

kunskapsnivå så att de därigenom Erbjuda ställföreträdarna  4 100 ty
o

ännu bättre kan tillvarata

huvudmännens intressen

utbildningstillfällen under 2017

Årligen lämnar ställföreträdare

Ställföreträdarna ska vara väl in en redogörelse i vilken de Minst 90  %  av ställföreträdarna

insatta i hur huvudmännen har det bland annat uppger hur ofta de besöker sin huvudman minst 1

i sin vardag har besökt huvudmannen gång per månad

under föregående är

100  %  av tillfrågade ställföre-

I samband med en så kallad trädare anser att deras huvudman

godmansträff 'lämna ut enkät 'nar ett ändamåisenligt boende,

till alla närvarande alternativt att ställföreträdaren

ställföreträdare verkar för att boendesituationen

ska förbättras.

Alla ställföreträdare ska verka för

att huvudmännen har ett

ändamålsenligt boende

Unga får möjlighet att vara Andelen underärlga över 16 är

medbestämmande  i  sina som samtyckt vid ansökan om 100  %

ekonomiska frågor uttag av deras medel:

Huvudmännens årsredovisning

blir granskad senast innan 100  %

Huvudmännen ska ha samma oktober månad

möjligheter, rättigheter och ha Djupgranskningarna med 100 %

samma frihet som övriga brister ska följas upp

kommuninvånare. Ställföreträdarna får beslut om

arvode och ersättningar senast 100  %

innan oktober månad.

2  Enligt rutinen Ansökan om uttag spärrat konto (försäkringsmedel, arv) -förmyndare ska barn över 16

år eller tidigare om mognad finns (barnkonventionen) yttra sig samt skriva under ansökan.
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   Bevakning av Sl(L:s information

Nämnden omprövar och utvecklar Under nämndens samtliga

kontinuerligt verksamheten utifrån Bevakning av länsträffarna i ordinarie sammanträden

uppdraget och omvärldsbevakning Föreningen Sveriges återrapportera relevanta nyheter

Överförmyndare
Gemensamma Två utbildningstillfällen som

Nämnden har en sund ekonomi utbildningsinsatser till planeras gemensamt med annan

ställföreträdarna verksamhet

3.1.2. Bedömning

Vår bedömning är att Överförmyndarnämnden genomför ändamålsenliga riskanalyser i

samband med verksamhetsplaneringen och årsredovisningen. Att upprätta och dokumentera

analyserna i samband med "årshjulet" medför att de utgör en grund för det fortsatta arbetet. Vi

ser också att analyserna därmed bidrar till verksamhetsspecifika mål som kan bidra till

nämndens styrning och uppföljning av Överförmyndarverksamheten.

Vi vill i sammanhanget framföra att det vore lämpligt att revidera nämndens delegationsordning

så att den inte redogör för vilka beslut som är exklusiva för nämnden att fatta beslut om.

Nämnden har fått uppdraget att "svara för och fullgöra kommunens uppgifter vad avser

överförmyndarfrägor och vad som i lag anges om överförmyndarnämnd och Överförmyndare"

genom reglementet som kommunfullmäktige har fastställt, vilket är överordnat nämndens

delegationsordning. Nämnden är inte att betrakta som delegat vilket delegationsordningen kan

ge sken av med nuvarande utformning och innehåll. Vi menar att delegationsordningen iförsta

hand bör ta sikte på de beslut som är delegerade, och att det följer av lagar och reglemente
att beslut som inte är delegerade faller på nämndens ansvar vilket därmed inte behöver

specificeras i delegationsordningen. Delegationsordningen bör även revideras med hänsyn

till assistentens delegation, då den befintliga delegationsordningen inte stämmer överens med

de faktiska förhållandena för hur arbetet utövas.

3.2. intern kontroll

3.2. 1. iakttagelser

l nämndens verksamhetsplan framgår vad som ska ingå i den interna kontrollen för det

specifika året. Överförmyndarverksamheten tar fram ett förslag på kontrollpunkter som

nämnden diskuterar och därefter fattar beslut om. Det framkommer att det inte finns någon

upprättad bruttolista med potentiella kontrollmoment som redovisas till nämnden. istället

redovisas förslaget på kontrollmoment i samband med förslaget på verksamhetsplan.

Nämnden uppdrar åt den administrativa chefen att utse vem som ska utföra internkontrollen.

Det framgår av verksamhetsplanen vem som ska utföra internkontrollen, enligt uppgift brukar

kommunjuristen uppdras att genomföra kontrollmomentet och redovisa resultatet till nämnden.

Kontrollmomentet för verksamhetsåret 2016 var att följa upp om det görs registerkontroll av

ställföreträdare inför nya uppdrag. Av kommunjuristens tjänsteskrivelse framgår att samtliga

nya ärenden år 2015 skulle kontrolleras för att ta reda på om ställföreträdaren inte fanns med
i socialregistret, i kronofogdens register elleri brottsregistret innan hen blev förordnad som god

man. Godmanskap för ensamkommande barn och förmynderskapsärenden undantogs i

internkontrollen. Totalt kontrollerades 21 godmanskap. l ett av ärendena saknades kopior på
registerförekomst men det visades sig att den gode mannen hade fått två uppdrag vid samma

tidpunkt och att handlingarna bara hade lagts iden ena akten. Kommunjuristens slutsats av

internkontrollen var att registerkontrollerna har blivit rutin i verksamheten när en
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ställföreträdare ska förordnas. Av nämndens protokoll 11 augusti 2016 framgår att
internkontrollen behandlades av nämnden.

l

Tabell 3. Kontrollmomentet enligt internkontrollplanen 2017

 

   
  

Rutin/System Kontroll- Kontroll Frekvens  Metod  Rapport till Riskbedömning

moment Ansvar å

Konsekvens Sannolikhet Poäng

Följa upp de

ärende därgod Enkät ti”

man uppgett att ..  . .

huvudmannen gods m." md ;nn 1 gång MunE“_g .  Nämnden 3 3 9
inte har ett utbildnings- strand uppfoljning

tillfälle
ändamålsenligt

boende

En risk som värderas  till  nio poäng innebär att  risken  är möjlig och kännbar. Nio poäng är det
tredje högsta poängantalet, nivåerna över är 12 respektive 16 poäng.

Kontrollmomentet är i linje med ett av nämndens mål: alla ställföreträdare ska verka för att
huvudmännen har ett ändamålsenligt boende. Kontrollmomentet att genomföra en enkät vid
utbildningstillfälle är detsamma som indikatorn som mäts  i  nämndens verksamhetsplan.
Rutinen som ska ses över är uppföljningen av de ärenden där ställföreträdaren i enkätsvaret
har uppgett att huvudmannen inte har ett ändamålsenligt boende. lnternkontrollen utgår
därmed enbart från ställföreträdarens uppfattning.

Av intervjuerna framkom att den interna kontrollen omfattar mer än kontrollmomentet som
ingåri interkontrollplanen. Av intervjuerna framkom att exempel på övriga kontrollpunkter är:

›  inkomna statsbidrag och befintliga fodringar
antalet granskade årsräkningar

›  nämndens ekonomi
b- att ärenden avslutas i tida (följer upp besked från Tingsrätten)

7

En av de ovanstående punkterna, granskade årsräkningar, finns även med bland nämndens
mål för verksamhetsåret 2017 som redogjordes iföregående avsnitt. Enligt de intervjuade följer
nämnden upp ovanstående parametrar vid varje sammanträde och om frågor uppstår ges
verksamheten i uppdrag att återkomma med besked vid nästkommande möte. Det framkom
clock att nämnden inte beslutar om några prioriteringar avseende handläggningen om
verksamheten redovisar att antalet granskade årsräkningar inte följer tidplanen. Däremot
beslutade nämnden under 2016 att åska medel när verksamheten inte mäktade med att
granska årsräkningar.

3.2.2. Bedömning

Vi bedömer att överförmyndarnämndens arbete med internkontroll skulle kunna utvecklas.  Till
exempel skulle en utförligare risk- och väsentlighetsanalys kunna upprättas som ligger  till
grund för internkontrollplanen. Risk- och väsentlighetsanalysen skulle kunna utgå från SWOT-
analysen som görs i samband med verksamhetsplanenlresultatrapporten. Därefter kan en
bruttolista med samtliga av nämndens risker upprättas som nämnden kan ta del av inför valet
av kontrollmoment. Valet av kontrollmoment i internkontrollplanen ska vara de viktigaste

3  Enligt  rutinen Bättre uppföljning - myndiga ska listor med årets akter som ska avslutas skrivas ut från
verksamhetssystemet Wärna. Listornas sorteras på myndighetsdag och sätt in  i  pärm, efter hand
stryks listorna  i  pärmen när ärendet har avslutats.

9
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processerna i kärnverksamheten som påverkar flest/mest och som värderas som mest

riskfyllda. Genom att ta del av en bruttolista kan nämnden säkerställa att det är de mest
riskfyllda kontrollmoment som ingåri verksamhetsplanen när den ska fastställas av nämnden.

Valet av kontrollmoment under 2016 utgår enbart från ställföreträdarnas uppfattning. Vilket
skulle kunna innebära att det finns bakomliggande skäl till att ställföreträdare inte vill uppge en

korrekt bild av verkligheten när de svarar på enkäten. För att få en mer rättvisande bild skulle
liknande frågor kunna ställas till huvudmannen, anhöriga, kontaktpersoner/hemtjänstpersonal

via socialtjänsten eller andra personer som finns i huvudmannens närhet.

3.3. Ordning och reda i akter

3.3. 1. iakttagelser

l Länsstyrelsens inspektionsprotokoll för 2016 och 2017 kan vi utläsa en viss skillnad mellan

åren avseende hur väl ordningen vari akterna. Vid inspektionen 2016 ansåg Länsstyrelsen att

det generellt var god ordning i akterna medan vid inspektionen 2017 ansågs ordningen vara

godtagbar. Av de båda inspektionsprotokollen framgår bland annat att varje akt är försedd med

en aktbeteckning, att handlingarna är sorterade i kronologisk ordning, i förekommande fall
försedda med dag för ankomst, aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad.
Mer specifikt kan utläsas i protokollet för 2016 att noteringarna pä dagboksbladet bedömdes

uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen medan detta inte framgär av

protokollet för 2017.

Överförmyndarnämnden har vid inspektionstillfällena mottagit kritik avseende handläggningen

i enskilda ärenden. Länsstyrelsens övergripande intryck är handläggningen sker pä ett

rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmyndarskaps-

förordningen.

Av intervjuerna framkom att Länsstyrelsens inspektionsprotokoll redovisas i nämnden samt

vilka upprättade rutiner eller förändringari arbetssättet som inspektionerna har gett upphov till.

Av nämndens protokoll 8 mars 2017 kan vi utläsa att registerkontroll av ställföreträdare ska

göras mer frekvent samt att en rutin som avser att arvodesbeslut ska skickas till huvudmannen

om vissa förutsättningar är uppfyllda är upprättad. Enligt rutinen fortlöpande registerkontroll*

ska samtliga ställföreträdare kontrolleras inför ett nytt uppdrag i polisens belastningsregister,

kronofogdens register och i socialregistret. Undantaget är om ställföreträdaren nyligen

kontrollerats, tidsramen är satt till ett par månader. Urvalet för de fortlöpande kontrollerna
baseras på ställföreträdarnas första bokstav  i  efternamnet. Alfabetet är indelat i tre grupper (A-

H, l-P, Q-Ö). En av grupperna kontrolleras årligen vilket ledertill att samtliga granskas med ett

intervall om tre år. Registerkontrollerna ska ordnas i bokstavsordning i en pärm.

l rutinen som heter underrättelse till huvudman om arvode daterad 23 januari 2017 framgär
inte vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett arvodesbeslut ska skickas ut till

huvudmannen. l rutinen står det enbart att en kopia på arvodesbeslutet skicka hem till

huvudman när ställföreträdaren får sitt arvode i samband med granskningen. Enligt uppgift

skickas arvodesbeslut till samtliga huvudmän.

4Rutinen är daterad 2016-11-23 men enligt uppgift har rutinen upprättats först efter Länsstyrelsens

inspektion ijanuari 2017. En förklaring till dateringen är att rutinen är skriven i en mall och att datumet
inte ändrades i mallen.
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3.3.2. Kommentar

Vi har noterat att Länsstyrelsen har skärpt tonen något  i  sin skrivelse avseende ordningen  i
överförmyndarnämndens akter vid inspektionstillfället under 2017 jämfört med under 2016. Det
framgår dock att Länsstyrelsens övergripande intryck är handläggningen sker på ett rättssäkert
och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Vi har även noterat att nämnden har beaktat de rekommendationer och den kritik som
Länsstyrelsen har framfört genom att förändringar av verksamhetens arbetssätt har
genomförts och rutiner har upprättats som ska säkerställa att arbetssättet blir vedertaget.

3.4. Ätersökning av statsbidrag

3.4.  1. iakttagelser

Enligt de intervjuade finns det upprättade rutiner för hur återsökning av statsbidrag ska ske.
Rutinen Arvodering och återsökning är daterad 15 mars 2017. Enligt rutinen ska
administrationen kring återsökningen ske samtidigt som administrationen av arvodesbesluten.
l återsökningarna till Migrationsverket uppges vilken aktivitet som pengarna ska bokföras på
när áterbetalningen av medlen sker. På så sätt hamnarna pengarna rätt i ekonomisystemet.
Kostnader som har återsökts ska föras upp som en fordran i en upprättad excel-fil. När medlen
från Migrationsverket är komna ska det bokföras i samma excel-fil. Av rutinen framgår att
processen ärtänkt att bidra dels till att minimera risken att ätersökning och bokföring av fordran
glöms bort dels att verksamheten får en mer aktuell avstämning om de inte väntar med att
återsöka uppkomna kostnader. Av intervjuerna framkom att ekonomikontoret har bistått
verksamheten med att hitta ett effektivt sätt att bokföra fodringar och på så sätt underlätta
uppföljningen av dem.

Inom den kommunala verksamheten bedrivs en tolkförmedling vilken bidrartill interndebitering
av tolktjänsterna som Överförmyndarnämnden använder sig av. Överförmyndarverksamheten
sköter administrationen som uppstår av interndebiteringen men därefter sköter lönekontoret
på kommunledningskontoret utbetalningen, i likhet med utbetalningar av arvoden till
ställföreträdare. Av intervjuerna framkom att verksamheten har arbetet med att förenkla
interndebiteringen, vilket har lett till en upprättad rutin. Enligt Rutin för effektivare fakturering
ska tolkfakturor, gällande ett och samma barn, samlas under ett kvartal till en samlingsfaktura
och därefter faktureras Överförmyndarnämnden. Detta ska medföra en smidigare process till
skillnad från tidigare då varje tolktillfälle genererade en faktura. Därigenom kan nämnden
återsöka varje samlingsfaktura hos Migrationsverket.

Ätersökning av nämndens faktiska kostnader sker månadsvis genom att fakturor skickas till
Migrationsverket. Av intervjuerna framkom att det är överförmyndarverksamheten som
administrerar återsökningarna hos Migrationsverket samt ansvarar för att hålla nämnden
uppdaterade pä vilka fodringar de har hos Migrationsverket och därigenom kontrollera att
budgeten hålls.

3.4.2. Bedömning

Det är vår bedömning att det finns ett etablerat arbetssätt med dokumenterade rutiner som
kan bidra till en mer effektiv hantering av återsökning av kostnader *från Migrationsverket.
Rutinerna tydliggör hur handläggningen ska ske samt att ätersökningen ska ske i samband
med arvodesbeslutet. Vi delar uppfattning om att det är mindre sårbart med en process som
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inkluderar ätersökning i samband med arvodesbeslut istället för att dela upp momenten  i
processen.

3.5. Samverkan

3.5.1. iakttagelser

De intervjuade beskriver att samverkan med ekonomikontoret har ökat de senaste åren. Fokus
har varit att öka kontrollen på överförmyndarnämndens fordringar gentemot Migrationsverket
med anledning av flyktingsituationen. Av intervjuerna framkom att samverkan med
ekonomikontoret har bidragit till en bättre kontroll och uppföljning på fodringarna. Det är
fortfarande tjänstemännen på överförmyndarverksamheten som hanterar återsökningarna
men ekonomikontoret har bidragit till att upprätta kontrollen på kostnaderna som kan
återsökas. Det framkom även att det händer att tjänstemännen från ekonomikontoret deltar vid
överförmyndarnämndens sammanträden.

Samverkan med omsorgsnämnden sker bland annat genom utbildningar för ställföreträdare.
ställföreträdare inom nämndernas verksamheter ges möjlighet att delta på varandras
utbildningsdagar. Därtill brukar omsorgsnämnden bjudas in till godmansträffarna som äger rum
två gånger per år för att berätta om sin verksamhet. Överförmyndarnämnden genomför även
studiebesök på boenden i kommunen. intervjupersonerna beskriver att samarbetet mellan
nämnderna har förbättrats genom ett bättre informationsutbyte dem emellan. Det framkom av
intervjuerna att nämnderna träffas sporadiskt, exempelvis när gode män har frågor eller har
upplevt problem med omsorgsnämndens verksamhet. Då möts nämnderna för att försöka lösa
uppstådda problem, därefter tar nämnderna upp frågan med sina respektive verksamheter.
Det framkom även att samarbetet med omsorgsnämnden kommer att bli mer formaliserat
framöver, bland annat på att delge information till varandra.

3.5.2. Bedömning

Vår bedömning är att samverkan med ekonomikontoret och omsorgsnämnden är fungerande.
De framarbetade rutinerna kring arvodesutbetalningar samt ätersökning av medel från
Migrationsverket tyder på att det finns etablerade arbetssätt som ska bidra till en mer effektiv
hantering. Vidare bedömer vi att samarbete med omsorgsnämnden som är under utveckling
har potential att bidra till en mer systematisk rekrytering av ställföreträdare framöver. Vi anser
även att det är positivt att samarbetet med omsorgsnämnden är mer fungerade än tidigare
avseende informationsutbytet nämnderna emellan vilket vi bedömer som ändamålsenligt.
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4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att det kan finnas skäl för att genomföra en djupare N
granskning av  överförmyndarnämndens verksamhet avseende på riskanalys och intern i
kontroll. Vår bedömning grundar sig på nämndens analyser som görs i samband med '
resultatrapporten och årsbokslutet samt vid upprättandet av verksamhetsplanen anses vara
tillräckliga. Vi bedömer dock att det kan finnas behov av att genomföra riskanalyser under
verksamhetsåret utöver vid upprättandet av verksamhetsplanen och resultatrapporten, eller i
alla fall följa upp riskanalyserna för att se om situationen är oförändrad. Vidare bedömer vi att
det finns goda förutsättningar att utveckla nämndens internkontrollarbete.

 

Revisionsfråga Risk l

Genomför Överförmyndaren ändamålsenliga Medel. Riskanalyser görs i samband med upprättandet av

riskanalyser? verksamhetsplan och resultatrapport i form av SWOT-

analyser. Även i vissa rutiner framgår att det finns ett

risktänk i verksamheten.

vidtas åtgärder med anledning av Liten. Genom att de riskanalyser som upprättas ligger till

riskanalyserna? grund för verksamhetsplanen.

Har Överförmyndaren en ändamålsenlig Medel. Det finns ett kontrollmoment i verksamhetsplanen.

intern kontroll? Arbetet kring internkontroll kan utvecklas, dels med en mer

utförlig risk» och väsentlighetsanalys och en bruttolista som

redovisar övriga risker som finns inom nämndens

kärnverksamhet och processer.

Ordning och redaiakter? ›  Medel. Genom Länsstyrelsens inspektionsprotokoll har vi

noterat att Länsstyrelsen har skärpt tonen något i sin

skrivelse avseende ordningen i överförmyndarnämndens

akter vid inspektionstillfället under 2017jämfört med under

2016.

Finns rutiner för återsökning av statsbidrag Liten. Det finns upprättade rutiner som redogör för hur

gällande nyanlända? ätersökningen ska ske. Ätersökningen av kostnader ska ske i

J  samband med handläggningen av arvodesbeslut.

Samverkan med ekonomikontoret och Liten. Samverkan beskrivs som fungerande med såväl

omsorgsnämnden? ekonomikontoret som omsorgsnämnden.

Ekonomikontoret har bistått i samband med upprättandet

av rutiner och excel-fil för uppföljning av fodringar.

Överförmyndarnämnden genomför utbildningstillfällen och

har ett fungerade informationsutbyte med

omsorgsnämnden.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Överförmyndarnämnden att:

V

revidera delegationsordningen,
ta fram risk- och väsentlighetsanalyser som liggertill grund för valet av kontrollmoment, 5
ta fram en bruttolista med de risker som inte ingår i internkontrollplanen, samt I
säkerställa om åtgärder behöver vidtas med anledning av Länsstyrelsens synpunkter "
avseende ordningen i akterna.

VVV

l
l

i

Karlshamn den xxjuni 2017 »i

Per Arvedson Negin Nazari
EY EY

13

189



EV
Building a better
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Bilaga 1: Källförteckning

intervjuade funktioner:

b  Ingvar Gustavsson, ordförande Överförmyndarnämnden

s» Erik Bååth, handläggare

Dokument:

h  Resuitatrapport och årsboksiut 2016

› Verksamhetsplan 2017

i» Överförmyndarnämndens reglemente

u» Överförmyndarnämndens delegationsordning

It Protokoll från Överförmyndarnämnden

u» Uppföljning internkontroii  2016

› Länsstyrelsen Skånes inspektionsprotokoii för  2015

› Länsstyrelsen Skånes inspektionsprotokoil för 2016

› Länsstyrelsen Skånes inspektionsprotokoil för  2017

i

D-

b

b

p.

b

i

Rutin för effektivare fakturering

An/odering och återsökning

Arvodering ensamkommande barn

Fortlöpande registerkontroil

Bättre uppföljning - myndiga

Ansökan om uttag spärrat konto -förmyndare

Övriga verksamhetsrutiner

14
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Postadress Besöksadress Telefon  Fax E-post
 Internet 
Box 56 Perstorp 0454-593 50 0454-593 51 kundtjanst@vmab.se
 www.vmab.se 
375 22  Mörrum Mörrum

 
 
 
 
Delårsrapport 2017-06-30 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet för bolaget har förbättrats med ca 2500 tkr jämfört med budget för 
perioden januari till och med juni 2017. Förklaringarna är till övervägande del 
engångsposter men även säsongsnormala ökande flöden. 
 
 

 
 
 
På intäktssidan är den främsta förklaringsposten obudgeterade mängder! 
- Mottagning av oljehaltiga massor från Södra Cell under maj och juni med 2100 tkr. 
Dessa massor är obudgeterade! Vi har för avsikt att kunna använda materialet vid 
vår sluttäckning av deponier.  
- Biogasintäkterna har legat på 80% av budgeterade intäkter för första halvåret. 
Under juni månad uppgick dessa intäkter till 92% av budget. Processutvärdering 
pågår men utväxlingen av gas från den rötkammare som har fungerat under första 
halvåret har fallit väldigt väl ut. 
- Den tidigare redovisade skogsavverkningen genererade ca 700 tkr efter avdrag för 
dess omkostnader. Även dessa intäkter är obudgeterade! Återplantering och gallring 
genomförs nu på våra marker. 
- Högre listpriser över vågen (enligt reviderad prislista vid årsskiftet) samt bättre 
ersättning vid skrotavsättning bidrar till högre sidointäkter. 
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- Mängderna in har ökat, från såväl ÅVC som verksamhetskunder, vilket följer normal 
säsongstrend inom branschen. 
 
Vad gäller kostnadssidan så har vi ett fortsatt behov av extrapersonal som hanterar 
rötresten på kompostplattan, vilket bland annat är en effekt av de driftstörningar som 
vi har haft för biogasanläggningen under förra året. Vi har även haft ökade kostnader 
för den sugning som krävdes för att tömma rötkammaren. 
En förändrad hantering av omhändertagande av plastförpackningar samt egna 
transporter har bidragit till kostnadsökningen. 
Dock har lakvattenkostnaden, jämfört med budget, varit lägre på grund av mindre 
nederbörd och bevattning av energiskog (vilken vi genomför under sommarperioden). 
Vi har under hela första halvåret haft ett större behov av reparation och underhåll av 
våra entreprenadmaskiner än vad vi har budgeterat. Här pågår nu en översyn med 
ett flerårsperspektiv där vi allt efter hand växlar ut gamla fossilberoende maskiner 
och fordon mot nya resurser som driv av biogas eller i andra hand HVO (där 
motoreffekten tyvärr saknar biogas-alternativ). 
 
Vid jämförelse med förra årets första halvår kan vi konstatera att verksamheten 
fungerar bättre, trots stora utmaningar under våren. 
 
Belopp i Mkr År 1606 År 1706 Differens Differens i 

% 
Intäkter 20,8 26,9 6,0 29% 
Driftkostnader -8,3 -11 -2,9 35% 
TB 1 12,5 15,6 3,1 25% 
     
Admin & personal -6,0 -7,6 -1,6 27% 
TB 2 6,5 8,1 1,5 24% 
     
Avskrivningar -3,0 -4,8 -1,8 59% 
TB 3 3,5 3,3 -0,2 -7% 
     
Finans -0,6 -0,5 0,1 -19% 
Resultat 2,9 2,8 -0,1 -4% 
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Differensen för intäkterna, om 6 Mkr mellan år 2016 och 2017, förklaras av näst intill 
lika stora delar extraordinära intäkter som ett överskott vid normal verksamhet. 
 
Belopp i Mkr Differens 
Intäkter 6 
Oljeförorenade massor 
(dieseltank) 

0,3 

Skogsavverkning 0,7 
Södra Cell oljehalt massor 2,1 
varav extra ordinärt 3,2 
varav normal drift 2,8 

 
På kostnadssidan uppgår differensen mellan åren till en ökad belastning om 4,5 Mkr. 
Här är fördelningen mellan extraordinärt och normal verksamhet mer belastande för 
det extra tillkommande. 
 
Belopp i Mkr Differens 
Kostnader -4,5 
Tömning rötkammare -0,4 
Omhändertagande plast -0,2 
Personal, inhyrd + egen -1,0 
Rep/UH  -1,2 
Lakvattenkostnad 
(nederbörd) 

0,1 

Transportkostnader -0,3 
vara extra ordinärt -2,8 
varav normal drift -1,7 

 
På TB 2 (täckningsbidrag nivå två) genererar normal verksamhet ett överskott om 1,1 
Mkr vid jämförelse med förra året. Vi har genom de besparingsaktiviteter, 
prisjusteringar och översyn av affärsområden lyckats bromsa den negativa 
utvecklingen. 
 
En genomlysning av kommunuppdragen för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg 
pågår inför budgetarbetet. Ny entreprenör för insamling av hushållsavfallet startar i 
oktober där organisatoriska förändringar skall genomföras. Dock kommer inte 
hushållsabonnenterna att märka skillnad mer än att fordonen byter färg. En reviderad 
gemensam avfallsplan ska tas fram under hösten i samarbete med 
delägarkommunerna. Planen kommer att peka ut prioriterade områden och mål inom 
uppdraget. Dokumentet är ett av VMAB:s viktigaste styrdokument för den fortsatta 
verksamheten. 
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Nyckeltal 
 
Ekonomiskt resultat År 2016 Snitt 5 år Jan-jun 2017 
Rörelsemarginal 0,8 % 2,6 % 11,4 % 
Avkastning på totalt kapital 0,6 % 2,4 % 2,2 % 
Avkastning på eget kapital 2,9 % 9,4 % 8,2 % 

 
Kapacitetsutveckling År 2016 Snitt 5 år Jan-jun 2017 
Soliditet 17,9 % 19 % 18 % 
Skuldsättningsgrad 82 % 81 % 82 % 
Räntebärande skulder 53 % 47 % 53 % 

 
Riskförhållanden År 2016 Snitt 5 år Jan-jun 2017 
Kassalikviditet 137 % 125 % 140 % 
Avskrivningar / Nettoomsättning 6,1 % 5,7 % 17,9 % 
Låneskuld 78,0 Mkr 64,2 Mkr 77,9 Mkr 

 
Vi har fortsatt fokus på att nå en ekonomisk balans i företaget. Förutom de tidigare 
redovisade nyckeltalen har vi lagt till ytterligare relevanta måltal. 
Vad vi kan konstatera är att vi har fortsatt skarpt läge, där varje enskild aktivitet 
måste genomlysas för att utvärderas gällande olika former av ekonomiska insatser. 
 
 
 
Susanna Strandberg 
Vd
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-08-31 Dnr: 2015/114 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-09-18 14 
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden - Mikael 
Wigermo (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Mikael Wigermos (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Mikael Wigermo (MP) begär i skrivelse daterad 2017-08-28 att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Mikael Wigermo (MP) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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