
Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun   
 
 
Kommunfullmäktige

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marie Sällström 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare.

Datum: 2017-10-23 
Tid: 17:00 
Plats: Rådhuset, Rådhussalen 
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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-10-23  
 
 
Kommunfullmäktige
Dagordning 
 
Nr Ärende 

1 Val av justerare 
2 Godkännande av dagordning 
3 Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter 
4 Information från VD Samuel Henningsson om ny strategi för 

NetPort Science Park 
5 Förslag till taxor och avgifter inom BUS-nämndens 

verksamhetsområde 
6 Förslag till taxor och avgifter inom gymnasienämndens 

verksamhetsområde 
7 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom kulturnämndens 

verksamhetsområde 
8 Nämndernas resultatrapporter augusti 2017 
9 Revisorernas granskning av delårsrapport 2017 med utlåtande 

avseende delårsrapport 2017 
10 Delårsrapport Karlshamns kommun 2017-08-31 
11 Finansrapport per 2017-08-31 
12 Revidering av riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 
13 Förändrad beräkningsmodell för borgensavgift i bolagskoncernen 
14 Ändring i attestförteckning för kommunfullmäktige 
15 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom nämnden för 

arbete och välfärd, kvartal 3 2017 
16 Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom 

omsorgsnämnden, kvartal 3 2017 
17 Granskningsrapporter oktober 2017 
18 Handlingar för kännedom oktober 2017 
19 Entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden - 

Mattias Lidehäll (S) 
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1 Val av justerare /

2 Godkännande av dagordning /

3 Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter /



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-09-26 Dnr: 2017/3232 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

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

 
 
 
Information från VD Samuel Henningsson om ny strategi för NetPort Science 
Park 
 
Förslag till beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
VD Samuel Henningsson, NetPort Science Park, informerar om den nya strategin. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter inom BUS-nämndens verksamhetsområde, att gälla från och 
med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för Barn, ungdom och skola har i beslut 2017-06-14 § 83 föreslagit 
kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för nämndens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen återremitterade förslaget för fortsatt beredning och en översyn är nu 
gjord för att säkerställa likvärdigheten mellan verksamheterna. 
 
Förslaget innebär en höjning av avgifterna inom Musikskolan samt att nya avgifter för 
betygsrelaterade frågor fastställs. I övrigt fastställs taxor i enlighet med tidigare beslutad 
taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar. 
 
Avgifter BUS      
    Hämtas Skickas postförskott  
    
Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr 
dator  
       
Utskrift nytt slutbetyg som  300 kr 340 kr  
ej finns i dator 
                   Nya avgifter 
Utskrift av gammalt betyg  400 kr 440 kr  
från betygskataloger 
 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto 
  
Avskrift av skolbetyg  180 kr Befintlig från författningssamling 
  
 
Avgifter Musikskolan    
 
Terminsavgift ÅK 4- GY  600 kr 
(Nuvarande avgift ÅK 4-9 300kr)  
(Nuvarande GY 500 kr) 
 
Terminsavgift (ÅK 3)   300 kr     Höjning 
(Nuvarande avgift ÅK 3 300 kr) 
 
Instrumenthyra (ÅK 4-)  200 kr 
ämneskurser 
(Nuvarande avgift, gratis ÅK 3, därefter 200kr)  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-09-18 
Förslag till taxor och avgifter för BUS-nämnden 
Protokollsutdrag KS § 195/2017 
Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till taxor och avgifter för BUS-nämnden 
2 Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom BUS-nämndens ansvar 
3 Protokollsutdrag KS § 195/2017 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

nämnden för barn, ungdom och skolas verksamhetsområde 
 
Beslutet skickas till 
 
BUS-nämnden 
Ekonom Lotta Lindskog
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
 
att fastställa taxor och avgifter inom BUS-nämndens verksamhetsområde, att gälla från och 
med 2018-01-01.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för Barn, ungdom och skola har i beslut 2017-06-14 § 83 föreslagit 
kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för nämndens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen återremitterade förslaget för fortsatt beredning och en översyn är nu 
gjord för att säkerställa likvärdigheten mellan verksamheterna. 
 
Förslaget innebär en höjning av avgifterna inom Musikskolan samt att nya avgifter för 
betygsrelaterade frågor fastställs. I övrigt fastställs taxor i enlighet med tidigare beslutad 
taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-09-18 
Förslag till taxor och avgifter för BUS-nämnden 
Protokollsutdrag KS § 195/2017 
Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till taxor och avgifter för BUS-nämnden 
3 Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom BUS-nämndens ansvar 
3 Protokollsutdrag KS § 195/2017 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

nämnden för barn, ungdom och skolas verksamhetsområde 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Ekonom Lotta Lindskog 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-09-18 Dnr: 2017/2099 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 181 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 224 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 5 
 
 
Förslag till taxor och avgifter inom BUS-nämndens verksamhetsområde 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
 
att fastställa taxor och avgifter inom BUS-nämndens verksamhetsområde, att gälla från och 
med 2018-01-01 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för Barn, ungdom och skola har i beslut 2017-06-14 § 83 föreslagit 
kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för nämndens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen återremitterade förslaget för fortsatt beredning och en översyn är nu 
gjord för att säkerställa likvärdigheten mellan verksamheterna. 
 
Förslaget innebär en höjning av avgifterna inom Musikskolan samt att nya avgifter för 
betygsrelaterade frågor fastställs. I övrigt fastställs taxor i enlighet med tidigare beslutad 
taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-09-18 
Förslag till taxor och avgifter för BUS-nämnden 
Protokollsutdrag KS § 195/2017 
Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till taxor och avgifter för BUS-nämnden 
3 Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom BUS-nämndens ansvar 
3 Protokollsutdrag KS § 195/2017 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

nämnden för barn, ungdom och skolas verksamhetsområde 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-09-18 Dnr: 2017/2099 
 

Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Ekonom Lotta Lindskog 
 
 
 
 
Erik Bergman  
Nämndsekreterare  
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Taxor och avgifter från och med 2018-01-01 
 

Nämnd för barn- ungdom och skola 
   

 
Avgifter BUS      

    Hämtas Skickas postförskott  
    

Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr 
Dator  

       
Utskrift nytt slutbetyg som  300 kr 340 kr  
ej finns i dator 

                  Nya avgifter 
Utskrift av gammalt betyg  400 kr 440 kr  
från betygskataloger 

 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto 

  
Avskrift av skolbetyg  180 kr Befintlig från författningssamling 

  
 
Avgifter Musikskolan    

 
Terminsavgift ÅK 4- GY  600 kr 

 (Nuvarande avgift ÅK 4-9 300k)  
(Nuvarande GY 500 kr) 
 
Terminsavgift (ÅK 3)   300 kr  Höjning 

 (Nuvarande avgift ÅK 3 300 kr) 
 
Instrumenthyra (ÅK 4-)  200 kr 
ämneskurser 

 (Nuvarande avgift, gratis ÅK 3, därefter 200kr) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2017-06-14 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Ire Naturskola, klockan 13:00 -15:25, ajournering 14:55 - 15:20   

Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Susanne Olsson Vice Ordförande (S) 
Qristina Ribohn Ledamot (S) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Kenneth Svanberg Ledamot (L) 
   

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Anna Arlid (M) 
Artur Hulu (M)  
Sten Wijkander (S) 

 

 Carin Erlandsson (M) 
Rickard Holmberg (M) 
Sofi Wennerberg (MP) 

 

 

Närvarande 
ersättare: 

Lennart Eriksson (S) 
 

 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Erik Bergman, nämndsekreterare 
Nina Bergstrand, personalrepresentant 
Peter Norberg, Ire naturskola § 84 
Ingela Norberg, Ire Naturskola § 84 

 

Utses att justera: Kennet Svanberg (L)  

Paragrafer:  §§ 77 - 87 

Justeringsdatum:  2017-06-19 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande …………………………………………………… 

Kennet Svanberg  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2017-06-14 

sid 2 av 3 

 

 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

barn, ungdom 
och skola 

  

Sammanträdesdatum: 2017-06-14   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-06-20 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-07-12 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2017-06-14 

sid 3 av 3 

 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom nämnden för barn, ungdom,  
skolas ansvarsområde för 2017 och 2018 enligt bilaga 

 
att fastställa ersättningar enligt bilaga 
 
Sammanfattning 
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt underlag 
för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa likvärdigheten 
mellan verksamheterna. Rutiner angående skadade glasögon för barn/elever samt rutiner för 
skadestånd har gjorts i samband med översynen. 
 
Musikskolans avgifter är inte justerade sedan 2007. Nuvarande terminsavgifter är: 
 
 åk 3  300kr 

åk 4-9  425kr 
gy elev  500kr 

 
Instrumenthyra åk 3 gratis, därefter 200 kr per termin. 
 
I förslaget till avgifter finns två nivåer. En lägre nivå under åk 3 som kan ses som ett prova på 
år, för att sedan höjas från och med åk 4. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-05-29 
Bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ekonom Lotta Lindskog 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2017-09-05 

sid 1 av 4 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:00 (ajournering kl. 14:45-15:05) 

Beslutande: Per-Ola Mattsson, ej § 194 
Elin Petersson, tom § 194 
Gertrud Ivarsson 
Magnus Gärdebring, ej § 194 
Tommy Strannemalm 
Marie Sällström 
Magnus Sandgren  
Jan Bremberg 
Sara Sakhnini 
Anders Englesson 
Tor Billing 
Paul Hedlund, ej §§ 184-185 
Ted Olander 

Ordförande 
Ledamot 
2 vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

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

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Andreas Saleskog (S) 
Lena Sandgren (S), ej § 194 
Kenneth Svanberg (L), §§ 184-185 
Jan-Åke Berg (S), § 194 
Bärthil Ottosson (M), § 194 
Vivianne Andersson (S), § 194 
Bärthil Ottosson (M), from § 195 

 Annika Westerlund (S) 
Leif Håkansson (S) 
Per-Ola Mattsson (S) 
Magnus Gärdebring (M) 
Lena Sandgren (S) 
Elin Petersson (M) 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Andreas Saleskog (S), Bärthil Ottosson (M), Marco Gustavsson (C), Pär 
Erlandsson (M), Anna Wihlstrand (SD), Jan-Åke Berg (S), Anna Arlid (M), 
Vivianne Andersson (S), Tobias Folkesson (S), Iréne Ahlstrand Mårlind 
(M), ej § 194, Ulf Lind (SD), Kenneth Svanberg (L) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Tage Dolk, klusterarkitekt §§ 179-181 
Lena Axelsson, tf näringslivschef §§ 179-181  

 

Utses att justera: Tor Billing  

Paragrafer: 179-206 

Justeringsdatum:  2017-09-05 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2017-09-05 

sid 2 av 4 

 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande …………………………………………………… ......................................................................... 
 Per-Ola Mattsson Gertrud Ivarsson 
   
Justerande …………………………………………………… …………………………………………………… 
       Tor Billing 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2017-09-05   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-09-05 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-09-27 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2017-09-05 

sid 3 av 4 

 

 
§ 195 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom nämnden för barn, ungdom och skolas 
verksamhetsområde 2017/2099 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt beredning.  
 
Sammanfattning 
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Inom nämnden för barn, ungdom och skolas 
verksamhetsområde har det tidigare funnits reglerade avgifter för musikskolans 
terminsavgift och instrumenthyra, avskrift av terminsbetyg samt max kostnad per termin. 
 
De avgifter och ersättningar som tillkommit följer gymnasienämndens motsvarande 
avgifter och ersättningar. 
 
Rutiner angående skadade glasögon för barn/elever samt rutiner för skadestånd har gjorts 
i samband med översynen. 
 
Musikskolans avgifter är inte justerade sedan 2007. Nuvarande terminsavgifter är: 
åk 3 300kr 
åk 4-9  425kr 
gy elev  500kr 
Instrumenthyra åk3 gratis, därefter 200kr per termin. 
 
I förslaget till avgifter finns två nivåer en lägre nivå under åk 3 som kan ses som ett prova 
på år, för att sedan höjas från och med åk 4. 
 
JÄMFÖRELSER BLEKINGE LÄN, avgifter musik, december 2016: 
 
Olofströms musikskola: 
 
Terminsavgift 600kr är en familjeavgift = samma kostnad oaktat antal aktiva 
syskon innebärande att individrelaterad terminsavgift blir för 
1 barn = 600kr, 2 barn = 300kr, 3 barn = 200kr 
Instrumenthyra 1:a året gratis, därefter 300kr per termin 
 
Sölvesborgs musikskola: 
 
Terminsavgift 600kr 
Instrumenthyra 200kr per termin 
 
Ronneby kulturskola: 
 
Terminsavgift 300kr 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2017-09-05 

sid 4 av 4 

 

Instrumenthyra 200kr per termin 
 
Karlskrona kulturskola: 
 
Terminsavgift, differentierade 610kr/665kr 
Instrumenthyra 1:a och 2:a terminen 290kr därefter 610kr. Vissa (ensemble-) instrument 
fritt lån. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag BUS 2017-06-14 § 83 Förslag till taxor, avgifter och ersättningar inom 

BUS-nämndens ansvar 
2 Taxor,avgifter och ersättningar utbildningsförvaltningen, nämnder 2017 
3 Taxor,avgifter och ersättningar utbildningsförvaltningen, nämnder 2018 
4 Rutiner vid skadegörelse 
5 Rutin gällande ersättning för skadade glasögon 
  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Per-Ola Mattsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
fortsatt beredning. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per-Ola Mattssons (S) 
yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter inom gymnasienämndens verksamhetsområde enligt nedan 
att gälla från och med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden har 2017-06-15, § 54, beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter inom gymnasienämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Inga avgifter är förändrade inom 
gymnasienämndens verksamheter. 
 
I samband med översynen har gymnasienämnden även beslutat om ersättningar rörande 
förlorade nycklar, busskort, laddare till datorer etc. Vad gäller ersättningar är det 
respektive nämnd som beslutar om dem, de går inte vidare för beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Avgifter gymnasieskolan 
   

Hämtas Skickas postförskott  
Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr   
dator 
 
Utskrift nytt slutbetyg som 300 kr 340 kr    
ej finns i dator 
 
Utskrift av gammalt betyg 400 kr 440 kr                       Befintliga från   
från betygskataloger                                                                                               författningssamling 
 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto   
 
Debitering för utförda elev- 100 kr + moms 
arbeten, timkostnad 

Kostnad 
 
Prövning (tentamensavgift) 500 kr (befintlig kostnad)   
 
Bilagor 
 
1 Förslag till taxor för gymnasienämnden 2018 
2 Protokollsutdrag GN § 54/2017: Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom gymnasienämndens verksamhetsområde 
 
  

18



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Ekonom Lotta Lindskog
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter inom gymnasienämndens verksamhetsområde enligt nedan 
att gälla från och med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden har 2017-06-15, § 54, beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter inom gymnasienämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Inga avgifter är förändrade inom 
gymnasienämndens verksamheter. 
 
I samband med översynen har gymnasienämnden även beslutat om ersättningar rörande 
förlorade nycklar, busskort, laddare till datorer etc. Vad gäller ersättningar är det 
respektive nämnd som beslutar om dem, de går inte vidare för beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Avgifter gymnasieskolan 
   

Hämtas Skickas postförskott  
Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr   
dator 
 
Utskrift nytt slutbetyg som 300 kr 340 kr    
ej finns i dator 
 
Utskrift av gammalt betyg 400 kr 440 kr                       Befintliga från   
från betygskataloger                                                                                               författningssamling 
 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto   
 
Debitering för utförda elev- 100 kr + moms 
arbeten, timkostnad 

Kostnad 
 
Prövning (tentamensavgift) 500 kr (befintlig kostnad)   
 
Bilagor 
 
1 Förslag till taxor för gymnasienämnden 2018 
2 Protokollsutdrag GN § 54/2017: Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom gymnasienämndens verksamhetsområde 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Ekonom Lotta Lindskog 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-09-15 Dnr: 2017/2099 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 182 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 225 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 6 
 
 
Förslag till taxor och avgifter inom gymnasienämndens verksamhetsområde 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter inom gymnasienämndens verksamhetsområde enligt nedan 
att gälla från och med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasienämnden har 2017-06-15, § 54, beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter inom gymnasienämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Inga avgifter är förändrade inom 
gymnasienämndens verksamheter. 
 
I samband med översynen har gymnasienämnden även beslutat om ersättningar rörande 
förlorade nycklar, busskort, laddare till datorer etc. Vad gäller ersättningar är det 
respektive nämnd som beslutar om dem, de går inte vidare för beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Avgifter gymnasieskolan 
   

Hämtas Skickas postförskott  
Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr   
dator 
 
Utskrift nytt slutbetyg som 300 kr 340 kr    
ej finns i dator 
 
Utskrift av gammalt betyg 400 kr 440 kr                       Befintliga från   
från betygskataloger                                                                                               författningssamling 
 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto   
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-09-15 Dnr: 2017/2099 
 

Debitering för utförda elev- 100 kr + moms 
arbeten, timkostnad 

Kostnad 
 
Prövning (tentamensavgift) 500 kr (befintlig kostnad)   
 
Bilagor 
 
1 Förslag till taxor för gymnasienämnden 2018 
2 Protokollsutdrag GN § 54/2017: Förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom gymnasienämndens verksamhetsområde 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Nämndsekreterare 
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Taxor och avgifter från och med 2018-01-01 
 

Gymnasieskolan 
 

 
Avgifter GY    

Hämtas Skickas postförskott  
 
Utskrift av nytt slutbetyg från 100 kr 140 kr   
dator 

 
Utskrift nytt slutbetyg som  300 kr 340 kr    
ej finns i dator 

 
Utskrift av gammalt betyg  400 kr 440 kr       Befintliga från   
från betygskataloger                                                                                                     författningssamling 

 
Betygskopia, vidimerade  5 kr 5 kr + porto   

 
Debitering för utförda elev-  100 kr + moms   
arbeten, timkostnad 

 
    Kostnad 
 
                           Prövning (tentamensavgift)  500 kr  (befintlig kostnad)  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2017-06-15 

sid 1 av 4 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 15:00 – 17.10 (ajournering 16.20–16.35)  

Beslutande: Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Ordförande (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Torgny Lindqvist, tom § 61 Ledamot (S) 
Artur Hulu Ledamot (M) 
Barbro Ohlsson Ledamot (S) 
Markus Lindberg Ledamot (C) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bengt-Olof Björck (S), tom § 61 
Hillevi Carlsson (S), from § 62 
Britt Jämstorp (M) 
Ulrika Berggren (SD), from § 62 
Ted Olander (MP) 

 Paul Hedlund (L) 
Paul Hedlund (L) 
Elin Petersson (M) 
Torgny Lindqvist (S) 
Charlott Lorentzen (MP) 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Ann-Christine Svensson (S), tom § 61 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Britt-Louise Ek Gustafsson, verksamhetschef 
Karin Nilsson, förstelärare 
Jenny Hoffner, förstelärare 
Hanna Johansson, handledare Läslyftet 
Cecilia Haglund, Lärarförbundet 

 

Utses att justera: Fredrik Nilsson (S)  

Paragrafer: 49-62 

Justeringsdatum:  2017-06-19 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Johnny Persson  
   
Justerande ……………………………………………………  
      Fredrik Nilsson 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2017-06-15 

sid 2 av 4 

 

 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Gymnasienämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-06-15   
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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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2017-06-15 

sid 3 av 4 

 

§ 54 Förslag till taxor, avgifter och ersättningar inom gymnasienämndens 
         verksamhetsområde 2017/2099 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor och avgifter inom 
gymnasienämndens ansvarsområde för 2017 och 2018 enligt bilaga 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att indexuppräkna de aktuella taxorna årligen, i de 
fall det är lämpligt 
 
att fastställa ersättningar inom gymnasienämndens ansvarsområde enligt bilaga.  
 
Sammanfattning 
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Rutiner angående skadade glasögon för 
barn/elever samt rutiner för skadestånd har gjorts i samband med översynen. 
 
Musikskolans avgifter är inte justerade sedan 2007. Nuvarande terminsavgifter är: 
 
åk 3  300kr 
åk 4-9  425kr 
gy elev  500kr 
 
Instrumenthyra åk 3 gratis, därefter 200 kr per termin. 
 
I förslaget till avgifter finns två nivåer. En lägre nivå under åk 3 som kan ses som ett prova 
på år, för att sedan höjas från och med åk 4. 
 
JÄMFÖRELSER BLEKINGE LÄN, avgifter musik, december 2016: 
 
Olofströms musikskola: 
 
Terminsavgift 600kr är en familjeavgift = samma kostnad oaktat antal aktiva 
syskon innebärande att individrelaterad terminsavgift blir för 
1 barn = 600kr, 2 barn = 300kr, 3 barn = 200kr 
 
Instrumenthyra 1:a året gratis, därefter 300kr per termin 
 
Sölvesborgs musikskola: 
 
Terminsavgift 600kr 
Instrumenthyra 200kr per termin 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Gymnasienämnden 
2017-06-15 

sid 4 av 4 

 

Ronneby kulturskola: 
 
Terminsavgift 300kr 
Instrumenthyra 200kr per termin 
 
Karlskrona kulturskola: 
 
Terminsavgift, differentierade 610kr/665kr 
Instrumenthyra 1:a och 2:a terminen 290kr därefter 610kr. Vissa (ensemble-) instrument 
fritt lån. 
Bilagor 
 
1 Taxor, avgifter och ersättningar inom utbildningsförvaltningens område 

2018 
2 Taxor, avgifter och ersättningar inom utbildningsförvaltningens område 

2017 
3 Rutin gällande ersättning för skadade glasögon 
4 Rutiner vid skadegörelse 
 
Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) föreslår att gymnasienämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att indexuppräkna de aktuella taxorna årligen, i de fall det är 
lämpligt.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonom Lotta Lindskog 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde enligt nedan att gälla 
från och med 2018-01-01 med ändringen att avgift för tyg- och canvaskassar stryks då det 
inte anses vara en avgift som kommunfullmäktige ska besluta om. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har 2017-08-21, § 35 beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Beslut om ersättningar fattas av nämnden. 
 
Det har skett ett par justeringar i avgifterna för år 2018 jämfört med tjänsteskrivelsen ”Mål 
och Budget 2018 och plan för 2019-2020”. 
 
Förslag på kulturnämndens nya avgifter för 2018 jämfört med 2017. 
 
 Nuvarande avgift Ny avgift 
Kopiering 4 kr färgkopia,  

2 kr svartvit kopia 
4 kr färgkopia,  
2 kr svartvit kopia 

DVD  0 kr 0 kr 
Fjärrlån Bestäms av långivande 

bibliotek 
Bestäms av långivande 
bibliotek 

Filmrullen 100 kr 120 kr 
Bio Metropol 60 kr vuxen 

40 kr studerande 
70 kr vuxen 
50 kr studerande 

Teckna och målar kurs och 
Skaparverkstad 

225 kr/termin 250 kr/termin 

Familjeföreställning/teater, 
musik 

50 kr 60 kr 
 

Deltagaravgift Östersjöfestival 
Vinkelgatan (Slöjd gata) 
 

600 kr 600 kr 

Amatörsalongen 100 kr vuxen 
50 kr studerande 

200 kr vuxen 
100 kr studerande 

Författarbesök 1 
Författarbesök 2 

80 kr 
0 kr 

90 kr 
50 kr 

Kasse tyg 60 kr 60 kr 
Kasse Canvas 45 kr 45 kr 
Utställningar 10 % provision 15 % provision 
Övertidsavgifter bok, tidskrift 1 kr/dag 1 kr/dag 
Övertidsavgifter, DVD 5 kr/dag 5 kr/dag 
Övertidsavgifter, barn 0 kr 0 kr 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KN § 35 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

kulturnämndens verksamhetsområde 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Ekonom Lotta Lindskog
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde enligt nedan att gälla 
från och med 2018-01-01 med ändringen att avgift för tyg- och canvaskassar stryks då det 
inte anses vara en avgift som kommunfullmäktige ska besluta om. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har 2017-08-21, § 35 beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt 
underlag för taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa 
likvärdigheten mellan verksamheterna. Beslut om ersättningar fattas av nämnden. 
 
Det har skett ett par justeringar i avgifterna för år 2018 jämfört med tjänsteskrivelsen ”Mål 
och Budget 2018 och plan för 2019-2020”. 
 
Förslag på kulturnämndens nya avgifter för 2018 jämfört med 2017.  
 
 Nuvarande avgift Ny avgift 
Kopiering 4 kr färgkopia,  

2 kr svartvit kopia 
4 kr färgkopia,  
2 kr svartvit kopia 

DVD  0 kr 0 kr 
Fjärrlån Bestäms av långivande 

bibliotek 
Bestäms av långivande 
bibliotek 

Filmrullen 100 kr 120 kr 
Bio Metropol 60 kr vuxen 

40 kr studerande 
70 kr vuxen 
50 kr studerande 

Teckna och målar kurs och 
Skaparverkstad 

225 kr/termin 250 kr/termin 

Familjeföreställning/teater, 
musik 

50 kr 60 kr 
 

Deltagaravgift Östersjöfestival 
Vinkelgatan (Slöjd gata) 
 

600 kr 600 kr 

Amatörsalongen 100 kr vuxen 
50 kr studerande 

200 kr vuxen 
100 kr studerande 

Författarbesök 1 
Författarbesök 2 

80 kr 
0 kr 

90 kr 
50 kr 

Kasse tyg 60 kr 60 kr 
Kasse Canvas 45 kr 45 kr 
Utställningar 10 % provision 15 % provision 
Övertidsavgifter bok, tidskrift 1 kr/dag 1 kr/dag 
Övertidsavgifter, DVD 5 kr/dag 5 kr/dag 
Övertidsavgifter, barn 0 kr 0 kr 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KN § 35 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

kulturnämndens verksamhetsområde 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Ekonom Lotta Lindskog 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-09-15 Dnr: 2017/2099 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 183 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 226 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 7 
 
 
Förslag till taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområde 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor och avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde enligt nedan att gälla 
från och med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har 2017-08-21, § 35 beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och 
avgifter inom kulturnämndens ansvarsområde för 2018.  
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt underlag för 
taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa likvärdigheten mellan 
verksamheterna. Beslut om ersättningar fattas av nämnden. 
 
Det har skett ett par justeringar i avgifterna för år 2018 jämfört med tjänsteskrivelsen ”Mål och 
Budget 2018 och plan för 2019-2020”. 
 
Förslag på kulturnämndens nya avgifter för 2018 jämfört med 2017.  
 
 Nuvarande avgift Ny avgift 
Kopiering 4 kr färgkopia,  

2 kr svartvit kopia 
4 kr färgkopia,  
2 kr svartvit kopia 

DVD  0 kr 0 kr 
Fjärrlån Bestäms av långivande 

bibliotek 
Bestäms av långivande 
bibliotek 

Filmrullen 100 kr 120 kr 
Bio Metropol 60 kr vuxen 

40 kr studerande 
70 kr vuxen 
50 kr studerande 

Teckna och målar kurs och 
Skaparverkstad 

225 kr/termin 250 kr/termin 

Familjeföreställning/teater,musik 50 kr 60 kr 
 

Deltagaravgift Östersjöfestival 600 kr 600 kr 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-09-15 Dnr: 2017/2099 
 

Vinkelgatan (Slöjd gata) 
 
Amatörsalongen 100 kr vuxen 

50 kr studerande 
200 kr vuxen 
100 kr studerande 

Författarbesök 1 
Författarbesök 2 

80 kr 
0 kr 

90 kr 
50 kr 

Kasse tyg 60 kr 60 kr 
Kasse Canvas 45 kr 45 kr 
Utställningar 10 % provision 15 % provision 
Övertidsavgifter bok, tidskrift 1 kr/dag 1 kr/dag 
Övertidsavgifter, DVD 5 kr/dag 5 kr/dag 
Övertidsavgifter, barn 0 kr 0 kr 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag KN § 35 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom 

kulturnämndens verksamhetsområde 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kulturnämnden 
Författningssamlingen 
 
 
 Rosita Wendell 
 Förvaltningsassistent 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-08-21 

sid 1 av 4 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 15:00 – 17:00  

Beslutande: Lena Sandgren Ordförande (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad 1:e vice ordf (C) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Marianne Abelsson Ledamot (S) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Robert Sandelin (S) 
Lotta M Sjöqvist (M) 
Leif Gummesson (S) 

 Marie Bengtsson (S) 
Claes Jansson (MP) 
Diez Nobach (S) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Ankie Boklund (C), Lena Olsson (M), Anette Höglund (L).  

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Myrbeck, tf kultur- och 
bibliotekschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, 
kultursamordnare 

Rolf Andersson, DIK 
Susanne Johnsson, Vision 
Rosita Wendell, sekreterare 

Utses att justera: Mona Wettergren (SD)  

Paragrafer: §§ 32 - 51 

Justeringsdatum:  2017-08-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Lena Sandgren (S)  
   
Justerande …………………………………………………… 

Mona Wettergren (SD) 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-08-21 

sid 2 av 4 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-08-21   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-08-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-09-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-08-21 

sid 3 av 4 

 

§ 35 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområde 
2017/2099 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor och avgifter inom 
kulturnämndens ansvarsområde för 2018. 
  
Sammanfattning 
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt underlag för 
taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa likvärdigheten mellan 
verksamheterna.   
 
Det har skett ett par justeringar i avgifterna för år 2018 jämfört med tjänsteskrivelsen ”Mål och 
Budget 2018 och plan för 2019-2020”. 
 
Förslag på kulturnämndens nya avgifter för 2018 jämfört med 2017.  
 
 
 
 Nuvarande avgift Ny avgift (2018) 
Kopiering 4 kr färgkopia,  

2 kr svartvit kopia 
4 kr färgkopia,  
2 kr svartvit kopia 

DVD  0 kr 0 kr 
Fjärrlån Bestäms av långivande 

bibliotek 
Bestäms av långivande 
bibliotek 

Filmrullen 100 kr 120 kr 
Bio Metropol 60 kr vuxen 

40 kr studerande 
70 kr vuxen 
50 kr studerande 

Teckna och målar kurs och 
Skaparverkstad 

225 kr/termin 250 kr/termin 

Familjeföreställning/teater,musik 50 kr 60 kr 
Deltagaravgift Östersjöfestival 
Vinkelgatan (Slöjd gata) 

600 kr 600 kr 

Amatörsalongen 100 kr vuxen 
50 kr studerande 

200 kr vuxen 
100 kr studerande 

Författarbesök 1 
Författarbesök 2 

80 kr 
0 kr 

90 kr 
50 kr 

Kasse tyg 60 kr 60 kr 
Kasse Canvas 45 kr 45 kr 
Utställningar 10 % provision 15 % provision 
 Nuvarande ersättning Ny ersättning (2018) 
Bok, ljudbok 200 kr 200 kr 
Tidskrift 50 kr 50 kr 
Musik cd 150 150 
Spel och DVD 400 kr 400 kr 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-08-21 

sid 4 av 4 

 

Nya medier ca 1 år  Ersätts med inköpspris Ersätts med inköpspris 
Förlorat lånekort/tagg 10 kr vuxen 

5 kr barn 
10 kr vuxen 
5 kr barn 

Övertidsavgifter bok, tidskrift 1 kr/dag  1 kr/dag 
Övertidsavgifter, DVD 5 kr/dag 5 kr/dag 
Övertidsavgifter, barn 0 kr 0 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Taxor,avgifter och ersättningar utbildningsförvaltningen, nämnder 2018 
  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta nämndernas resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för augusti 2017 till 
protokollet med undantag av nämnden för arbete och välfärd till protokollet och avvakta 
nämndens återrapportering av vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen i november. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin 
verksamhet efter april, efter augusti och i samband med bokslut. 
I resultatrapport för augusti 2016 ska redovisning ske av: 
• Analys och utveckling över nämndens arbete med KF inriktningsmål 
• Utmaningarna nämnden står inför 
• Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
• Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att 

hålla budgetram 
• Eventuella avvikelser och åtgärder för att klara KF mål och indikatorer 
• Uppföljning av intern kontroll 
 
Resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för nämnderna föreligger där 
ovanstående redovisas. 
 
Bilagor 
  
1 Sammanställning intern kontroll augusti 2017 
2 AV resultatrapport augusti 2017 
3 BN resultatrapport augusti 2017 
4 BUS resultatrapport augusti 2017 
5 FN resultatrapport augusti 2017 
6 GN resultatrapport augusti 2017 
7 KN resultatrapport augusti 2017 
8 KS resultatrapport augusti 2017 
9 ON resultatrapport augusti 2017 
10 TN resultatrapport augusti 2017 
11 VA resultatrapport augusti 2017 
12 ÖN resultatrapport augusti 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-10-03 Dnr: 2017/2239 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 230 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 8 
 
 
Nämndernas resultatrapporter augusti 2017 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta nämndernas resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för augusti 2017 till 
protokollet med undantag av nämnden för arbete och välfärd till protokollet och avvakta 
nämndens återrapportering av vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen i november. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kompass Karlshamn ska nämnderna redovisa utveckling och resultat inom sin 
verksamhet efter april, efter augusti och i samband med bokslut. 
I resultatrapport för augusti 2016 ska redovisning ske av: 

• Analys och utveckling över nämndens arbete med KF inriktningsmål 
• Utmaningarna nämnden står inför.  
• Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
• Det ekonomiska läget med helårsprognos och eventuella åtgärdsbeslut för att 

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

 
Resultatrapporter och avstämning av intern kontroll för nämnderna föreligger där 
ovanstående redovisas. 
 
Bilagor 
 
1 Sammanställning Intern kontroll 2017 
2 AV Ny inkl inv Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2017 
3 BN resultatrapport jan-aug 2017 
4 BUS Delårsrapport 
5 FN Resultatrapport jan-aug 2017 
6 GN Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2017 
7 KN  Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2017_NY 
8 KS Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2017 
9 ON delårsbokslut 2017 
10 TN Resultatrapport NY jan-aug 2017_ny mall 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-10-03 Dnr: 2017/2239 
 

11 VA Delårsbokslut 201708 reviderad och inlämnad 
12 ÖN beslutad Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2017 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg Anette Ericson 
Ekonomichef Verksamhetscontroller 
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     2017-09-29  

 

Sammanställning av nämndernas arbete med den interna kontrollen 
tom augusti 2017 
 

Kommunstyrelsen  

Under 2017 är följande kontrollområden förvaltningsgemensamma och fastställda av 
kommunstyrelsen: 

 Lönekostnader och arvoden. Säkerställa att lönekostnader och arvoden är rätt konterade 
och utbetalda löpande under året genom att använda utanordningslistan. 

 Säkerställa att representation blir korrekt hanterad enligt gällande rutiner. Kontroller 
kontering avseende moms samt avdragsgilla kostnader samt regelverk. Intern 
representationspolicy ska följas. 

 Direktupphandling. Säkerställa att den så kallade dokumentationsplikten för 
direktupphandling mellan 100 tkr – gränsen för direktupphandling följs. 
 

Kontrollmomentet angående direktupphandling redovisas i delårsbokslutet och granskning 
visar på att dokumentationsplikten har följts.  
För övriga kontrollmoment sker mätning under hösten 2017 och redovisas i samband med 
årsbokslut 

Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) 

Nämnden har fastställt tre nämndspecifika kontrollområde för 2017. För samtliga redovisas att 
mätning sker under hösten 2017 och redovisas i samband med årsbokslutet 

Gymnasienämnden 

Nämnden har inte återrapporterat uppföljning av intern kontroll. 
 

Kulturnämnden 

Nämnden har fastställt ett nämndspecifikt kontrollområde för 2017 angående ensamarbete. 

Mätning sker under hösten 2017 och redovisas i samband med årsbokslutet. 

Omsorgsnämnd  

Planer för den interna kontrollen har fastställts i nämnden och rör rutiner för introduktion, 
intranätet, dokumentation, privata medel, händelserapportering, genomförandeplan, 
tematräff/veckomöten och kvalitetsregistrering.  

Kontrollmomenten utförs under hösten och utfall och åtgärder redovisas i samband med bokslut 
2017. 
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Nämnden för arbete och välfärd 

Planer för den interna kontrollen har fastställts i nämnden och rör rutiner för introduktion, 
intranätet, dokumentation, privata medel, händelserapportering, genomförandeplan, 
tematräff/veckomöten och kvalitetsregistrering.  

Kontrollmomenten utförs under hösten och utfall och åtgärder redovisas i samband med bokslut 
2017. 

Tekniska nämnden 

Plan för den interna kontrollen har fastställts med sex verksamhetsspecifika kontrollområden 
som rör matsvinn, fastighetsunderhåll, gatuunderhåll, dricksvattenkvalitet, arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro.  

De sex kontrollmomenten redovisas i årsbokslutet. 

Fritidsnämnden 

Nämnden har inte återrapporterat uppföljning av intern kontroll. 
 
Byggnadsnämnden 

Nämnden har inte återrapporterat uppföljning av intern kontroll. 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 

Period: 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Nämnd: Arbete och Välfärd 
 

Förvaltning: Arbete och 
välfärdsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: 
Jan-Åke Berg 

Förvaltningschef: 
Thomas Svensson 

1. Sammanfattning 

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Min bedömning är att de personer som får insatser via nämnden upplever en god trygghet i sina 
livssituationer. Medborgarens behov är i centrum och den enskilde skall ha inflytande över sina 
insatser 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Jag ser en ökning av placeringar inom framför allt barn och unga-verksamheten. 
Socialtjänsten behöver utveckla det förebyggande arbetet och arbeta mot tidiga insatser för 
att minska framtida placeringar. Samarbetet med utbildningsnämnden måste utvecklas för att 
kunna genomföra tidiga insatser.  
 
Försörjningsstödskostnader har ökat. Arbetet att förena försörjningsstödsverksamheten med 
arbetsmarknadsenheten är nödvändig för att få fler i egenförsörjning och därmed högre 
livskvalité 

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Brukarmedverkan finns i alla verksamheter vilket leder till ökad nöjdhet, men behöver 
utvecklas. 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
En viktig del i Karlshamns attraktionskraft är att rekrytera duktig och erfaren personal. 
Förvaltningens uppgift är att arbeta med förbättringsåtgärder och en bättre fungerande 
verksamhet. Det har varit svårigheter med att rekrytera chefer. 

 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Min bedömning är att målet uppfylls delvis. Individernas inflytande över insatserna behöver 
utvecklas 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Inte något särskilt att rapportera 
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 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under året har verksamhetsområdet personlig assistans överförts till privat vårdgivare. Behoven 
ökar vilket leder till kontinuerligt fler anställda i verksamheterna 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Inte något särskilt att rapportera 

 
 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Bedömning av måluppfyllelse 
Min bedömning är att det finns flera områden som behöver effektiviseras med tanke på höga 
kostnader per brukare. Vi behöver också undersöka att arbeta mot mer evidensbaserade 
metoder 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Den ekonomiska prognosen visar att nämndens verksamhetsområden måste arbeta på andra sätt. 
Det finns ett stort behov av styrning i verksamheterna för att uppnå högre kvalitet och lägre 
kostnader. 

 
 
 
 
 

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

Utmaning 1. 
Externa placeringar 

Så hanterar vi utmaningen: 
Förvaltningen för välfärd och arbete måste arbeta med att 
ge tidiga insatser för både barn, ungdomar och vuxna. 
Förvaltningen måste förstärka kompetensen i 
öppenvården för att klara det uppdraget. Utvecklingen av 
Mariegården som alternativ till externa placeringar är ett 
led i det arbetet.  

Utmaning 2. 
Utveckla samarbetet 
arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstödsverkasamheten  

Så hanterar vi utmaningen  
En organisationsöversyn skall göras för att tydliggöra mål, 
arbetsuppgifter, kompetens, metoder och struktur skall 
påbörjas under hösten. 

Utmaning 3. 
LSS 

Så hanterar vi utmaningen  
LSS är en ny verksamhet i nämnden. Det finns behov av 
utveckling av boendena och sysselsättning. En 
utvecklingsplan skall tas fram 

 

1.3 Nämndens framgångar 
Nämndens framgångar  
Nämnden har överlag bra kompetens i verksamheterna, men som behöver utökas och 
utvecklas. Organisationen ger bra förutsättningar att bedriva ett gott arbete, när vakanserna 
är tillsatta. Organisationsförändringen med en egen förvaltning för arbete och välfärd 
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möjliggör att sätta fokus på både LSS-verksamheten och individ- och 
familjeomsorgsverksamheten. 
 
 
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
När det gäller ensamkommande flyktingbarn är det en verksamhet under delvis avveckling. 
Avsevärt färre barn och ungdomar kommer till kommunen och många uppnår 
myndighetsåldern under åren 2017 och 2018. Det går inte att sia om framtiden. Mottagandet 
kan komma att öka. 
 
Rekrytering av kompetent personal måste både nämnden och kommunen i sin helhet arbeta 
med kontinuerligt. Kommunen måste i framtiden kunna erbjuda anställningsvillkor som ökar 
attraktionskraften. 
 
Behovet att arbeta förebyggande och sekundärpreventivt med tidiga insatser måste utvecklas 
för att uppnå både högre kvalitet och lägre kostnader. Det gäller både barn, ungdomar och 
vuxna. 
 
Nämnden behöver arbeta för att få nyanlända i egen försörjning så fort som möjligt. Annars 
leder det till ökade kostnader för försörjningsstöd. 
 
Nya grupper av individer med olika funktionsvariationer är och kommer att bli aktuella inom 
LSS-verksamheten. Nuvarande daglig verksamhet behöver utvecklas för att tillgodose dessa 
individers behov. Boendena inom LSS behöver utökas, då det finns en kö till boenden. Om 
behovet inte tillgodoses, riskerar nämnden höga viten från IVO. 
 
 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-
31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 

16-08-
31 

Intäkter 90 620 102125 51522  142142 51 522 94403 
        

Personalkostn -98442 -82856 -25843  -124825 -25843 -87984 
Övriga kostn -96674 -88685     -37302  -133976 -37302 -86017 
Kostnader -195116 -171 541 -63145  -258261 -63145 -174001 

        
Nettokostn -104496 -69416 -11 623  -116119 -11623 -79598 
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Investeringsprojekten redovisas i bilaga. 
 
 
 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Insatser för vuxna visar en avvikelse på – 4 765 tkr  
Barn – och familj visar en avvikelse på – 18 509 tkr 
Försörjningsstöd visar en avvikelse på – 5.529 tkr 
Arbetsmarknad visar inte någon avvikelse 
Ensamkommande barn och introduktionsenheten visar överskott vilket leder till att 
prognosen visar -11,6 mnkr. 
 
Den allvarligaste anledningen till underskottet är ökade och mycket dyra 
institutionsplaceringar framförallt av barn och ungdomar. 
 
Kostnader för insatser inom FIA (Fler i arbete), OSA mm i kombination med höga 
utbetalningar av försörjningsstöd bidrar till prognosticerat underskott. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Åtgärder på lång sikt 

 Organisationsöversyn måste göras för att säkerställa tydlighet, rättssäkerhet 
och effektivitet. 

 Samarbetet med utbildningsförvaltningen måste intensifieras med syftet att 
tidigt upptäcka barn och ungdomar som inte mår bra. Tidiga insatser leder till 
bättre resultat. 

 Förstärkning av kompetensen när det gäller vår öppenvård. Verksamheten 
behöver anställa ”hemma-hos-terapeuter” och personal med terapeutisk 
kompetens för att i tidigt skede klara behandling av barn och ungdomar 

 Samarbetet mellan försörjningsstöd-introduktion och arbetsmarknad måste 
utvecklas för att påskynda processen från arbetslös till självförsörjande samt 
utredning barn och familj samt öppenvården 

 Åtgärder för att minska sjuktalen 
 Alternativa lösningar för missbrukarvården måste vidtas. Mariegården är ett 

alternativ till institutionslösningar för vissa missbrukare. 
 Behovet av särskilt boende inom LSS måste tillgodoses för att undvika viten från 

Inspektionen för vård och omsorg 
 Gruppboenden med fyra lägenheter bör i möjligaste mån omvandlas till sex 

lägenheter per gruppboende 
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 Skapa boende för individer med dubbeldiagnos. (Funktionshinder och missbruk)  

Kursiv text avser LSS-verksamhet. 

Åtgärder på kort sikt 
 Genomgång av samtliga institutionsplaceringar av barn skall genomföras för att 

finna kvalitetsmässigt lika bra lösningar på hemmaplan 
 Detsamma gäller missbruksplaceringar. Hur planera för hemkomsten? Fokus 

på hemmaplanslösningar i första hand. 
 Starta organisationsöversynen under hösten. Arbete och försörjningsstöd, 

samt utredning och öppenvården (Både barn och vuxna) 
 Projektera Mariegården. Hur kan vi använda lokalerna på bästa sätt. 
 Erbjuda 12-stegsterapi på hemmaplan för missbrukare (Har börjat). 
 Kontaktpersonsverksamheten måste åtgärdas för att slippa framtida viten 

 
Verksamheten kan idag inte kostnadsberäkna effekterna av åtgärderna. 
 
 
 
 
 
 

 

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

Relevant verksamhetsmål: 
 
Karlshamn är en effektiv och innovativ 
organisation 
 

Nämndsmål: 
Varje enhet skall ha minst ett pågående 
förbättringsarbete 

Beskrivning av avvikelse:  
Förbättringsarbeten pågår inte i alla verksamheter. Arbetet med de viktigaste förbättringarna 
påbörjas i oktober månad avseende försörjningsstöd och arbetsmarknad, 
utredningsenheterna och öppenvårdsverksamheterna, både barn och familj samt vuxna. 
 
 
Indikator  
Indikator saknas 
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5. Intern kontroll 2017 
Det har inte gjorts någon uppföljning, sker 1 gg per år. 
 

6. Investeringsredovisning 

Nedan särredovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr).  

Investeringsprojekt < 7 mnkr summeras och redovisas på en rad. 
 
 Helårsbudget 

2017 
Periodens Utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse helår 
Investeringsprojekt > 7 
mnkr: 

800 139,1 800 0 

     
     
     
     
Investeringsprojekt <  7 
mnkr 

    

     
SUMMA INVESTERINGAR     

 

Tidplan för Delårs- och resultatrapport januari – augusti 2017 
 
2017-09-19 Inlämning av förvaltningarnas förslag till nämndernas resultatrapporter till 

ekonomiavdelningen (Anette Ericson) 
 
2017-09-26 Inlämning av nämndernas beslutade resultatrapporter till ekonomiavdelningen 

(Anette Ericson) 
 
2017-10-10 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2017-10-23 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Resultatrapport nämnd 2017-08-31 
 

Period: Januari – Augusti 2017 
 
Nämnd: 
Byggnadsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnad 

Nämndsordförande: 
Jan Bremberg 

Förvaltningschef: 
Ulrika Nordén Johansson 

 
 

Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
I sammanfattningen redovisar nämnden sina största utmaningar och framgångar i relation till uppsatta KF mål samt 
prioriterade områden/insatser i verksamhetsplanen. 
Det mesta går enligt plan när det gäller de mål som byggnadsnämnden satt upp.  
Stadsbyggnadsavdelningens främsta prioritering är att skapa en tids- och kostnadseffektiv 
organisation som numera inkluderar även mark-, exploatering- och miljöfrågor. För 
närvarande saknas dock en miljöstrateg. Dessa tjänster jobbar direkt åt KS men påverkar 
indirekt även byggnadsnämndens resultat och tidplan i olika ärenden. 
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1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 1.Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under detta inriktningsmål så nämnden bidragit till målet Kommuninvånarna känner 
sig trygga. 
Bedömningen i dagsläget av måluppfyllnad är 100 % under 2017. 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser: 
 
Allt löper enligt plan 

 
 2.Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Under detta inriktningsmål så nämnden bidragit till målet En ändamålsenlig 
infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 
Bedömningen av måluppfyllelse är i dagsläget 100 % under 2017 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser: 
Allt löper enligt plan 

 
 3.Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Åtaganden under målet Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i 
och har inflytande över kommunens utveckling och service.  
Bedömningen av måluppfyllelse är i dagsläget 50 % under 2017 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Idéer finns för att utveckla hemsidan. Det saknas resurser för att implementera dessa. 

 
 4.Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Åtaganden under Ökad tillväxt och sysselsättning 
Enligt nuvarande status så är prognosen ca 65% måluppfyllelse 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Ett fokus är att effektivisera bygglovhandläggning för att på så sätt förkorta 
bygglovsprocessen. Detta kräver administration vilket det saknas resurs för på 
Stadsbyggnadsavdelningen. Under perioden har man på prov fått till sig en administrativ 
resurs på 50% under 3 månader 

 
 

 5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Bedömning av måluppfyllelse 
Inga prioriterade mål för nämnden 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
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Utmaning 1. 
Största utmaningen är att 
hitta rätt kompetens till 
specialistrollerna 

Så hanterar vi utmaningen  
Erbjuda utveckling till befintliga medarbetare alt. 
upphandla vissa strategiska tjänster som kan vara svåra att 
tillsätta. 
 
 

Utmaning 2. 
Leva upp till den höga 
byggtakt som just nu råder. 

Så hanterar vi utmaningen  
Frigöra specialister från administrativa arbetsuppgifter så 
att de kan lägga mer tid på kvalificerad handläggning. Det 
handlar om att nyttja allas kompetenser på bästa sätt. 
 
Under hösten kommer utvärdering att ske vad gäller 
administrativ resurs. 
 
När trycket är högt på plansidan så kan Stadsbyggnad 
hänvisa till plankonsulter vid privata planbeställningar. 
 

Nämndens framgångar  
Stadsbyggnad har tillgängliggjort alla detaljplaner och bevarande- och utvecklingsplan för 
Karlshamns innerstad på kommunens webbplats. 
 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-
31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 

16-08-
31 

Intäkter 6 730 5 361 900 0 7630 900 5 212 
        

Personalkostn -9 072 -5 902 300 0 -8 872 300 -6 481 
Övriga kostn -3 657 -2 616 -500 0 -4 057 -500 -3 600 
Kostnader -12 729 -8 518 -200 0 -12 929 -200 -10 081 

        
Nettokostn -5 999 -3 157 700 0 -5 299 700 -4 869 

 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas, samt förväntad 
ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 
Överskott baserat på tre stora bygglov kan vid behov komma att användas för konsultinsatser. 
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Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse av budget eller mål mot fastställd verksamhetsplan 
 

Relevant verksamhetsmål: 
KF 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet 
och företagen är delaktiga i och har 
inflytande över kommunens utveckling och 
service. 
 

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

Beskrivning av avvikelse: 
  
Prioriterad insats - Utveckla hemsidan  
Förväntat resultat -. Öka förståelse för handläggningstider och för att få in så kompletta 
ansökningar som möjligt. 
Verksamhetens åtaganden – Utveckla hemsidan 
Avvikelse - Idéer framtagna resurser saknas inom kommunikation för att implementera. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
 

Relevant verksamhetsmål: 
KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
 

Nämndsmål: 
Ökad tillväxt och sysselsättning 

Beskrivning av avvikelse: 
  
Prioriterad insats - Effektiv exploateringsprocess 
Förväntat resultat - Större antal kvm byggrätter. 
Verksamhetens åtaganden – Att effektivisera bygglovhandläggning.  
Avvikelse - Anställning av assistent skulle förkorta handläggningstiden.  
En administrativ resurs på 50 % har flyttats till stadsbyggnadsavdelningen under en testperiod på 
fem månader. 
Avvikelse på bygglov när det gäller avsaknad av bygglovsmodul som är kompatibel med Ephorte. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 

Period: 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Nämnd: 
BUS-nämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Tobias Folkesson 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson 

1. Sammanfattning 

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
BUS-nämndens verksamheter har fortsatta utmaningar när det gäller rekrytering av 
behörig personal. Dock har personalomsättningen hållit sig på en förhållandevis stabil 
nivå. En annan utmaning handlar om det ökande barn- och elevantalet i framförallt 
grundskola/fritidshem (med påverkan på gruppstorlek, lokalbehov och personalbehov). 
Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att huvudmannen behöver arbeta med 
ökad likvärdighet och inkludering – t ex att minska resultatskillnader mellan flickor och 
pojkar, öka måluppfyllelsen hos nyanlända elever och elever som kommer från 
studieovana hem samt öka andel elever som når godkänt i samtliga ämnen.   

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Fördjupad analys av resultat på kommun-, skolenhets-, grupp- och individnivå samt 
utvecklingen över tid. Uppföljning av termins- och slutbetyg i engelska, matematik och 
svenska/svenska som andraspråk i åk 6-9. Analys sker i rektorsgruppen och på enskilda 
skolor, med fokus på pojkars-flickors resultat och andra aspekter som har med 
likvärdighet och inkludering att göra. 
 
Förutom resultatanalys har insatser kopplade till utvecklingsområdet ”Likvärdighet och 
inkludering” gjorts bland annat genom kompetenshöjande insatser från ESF-projektet PIK 
(Personal InkluderingsKompetens) samt genom den interna kompetensutveckling som 
erbjuds i form av en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer.  
 
Under våren har Resultatdialog förts med nämnd. Detta nya arbetssätt har varit en 
framgångsmodell där huvudman och profession synliggör roller, ansvar, uppdrag och 
resultat. Detta är nödvändigt för att leda mot ökad måluppfyllelse och Resultatdialog med 
nämnd kommer därför att vara ett återkommande inslag. 
 
Lokalförsörjningsfrågan för verksamhetsområde förskola och skola är en akut utmanande 
och strategisk fråga som måste hanteras av kommunen – planeringsmässigt och 
ekonomiskt. 
 
Utbildningsförvaltningen har under våren 2017 genomfört en kvalitetsenkät till 
vårdnadshavare till barn i förskola (barn födda 2012 och 2015). Resultaten visar på 
fortsatt hög nöjdhet med barnomsorgen i Karlshamns kommun och små skillnader jämfört 
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med den senaste mätningen 2015. Nedan redovisas några resultat som relaterar till 
nämndens mål och indikatorer: 
 ”Jag är trygg, som förälder, när mitt barn är i förskolan” – 95 procent positiva svar 
 ”Mitt barn tycker det är roligt i förskolan” – 98 procent positiva svar 
 ”Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära” – 93 procent positiva svar 
 ”Jag kan rekommendera mitt barns förskola” – 90 procent positiva svar. 
 
Ett område som hamnar jämförelsevis lågt i mätningen, totalt sett 77 procent positiva svar, 
är barns inflytande. Det är ett område som prioriteras i förskolornas kontinuerliga 
systematiska kvalitetsarbete. 

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att Karlshamns kommuns barn och elever har god tillgång till kultur och 
estetiska lärprocesser i förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, 
fritidsgårdar, kultur- och naturskola m m. Delaktighet och inflytande är ett ständigt 
prioriterat område i BUS-nämndens samtliga verksamheter. 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Förskolan deltar i de kulturarrangemang som erbjuds genom kulturgarantin 
(Blekingemodellen). Detta innebär att varje förskolebarn, 3-5 år, får tre musik- eller 
scenföreställningar per läsår.  
 
Stärkt arbete kring estetiska lärprocesser i grundskolan, bland annat genom stöd från 
Statens kulturråd (Skapande skola) samt deltagande i Blekingemodellen. Under perioden 
har en stärkt koppling mellan Skapande skola och Blekingemodellen etablerats i syfte att 
skapa helhet och sammanhang när det gäller estetiska lärprocesser. 

 
Många olika processer som handlar om värdegrundsarbete pågår i såväl förskola som 
skola. 
 
Med bidrag för sommarlovsaktiviteter från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor har fritidsgårdsenheten kunnat utöka utbudet av aktiviteter 
(organiserade aktiviteter på spontanidrottsplatsen vid Österslättsskolan mm). 
 
De kompetenshöjande insatserna kring mottagande av nyanlända (PIK) fortgår. 

 
 

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Bedömning av måluppfyllelse 

När det gäller utvecklingsområdet likvärdighet och inkludering (fastställt genom det 
systematiska kvalitetsarbetet) finns det utmaningar i resultatbilden. Det handlar 
exempelvis om att öka likvärdigheten mellan flickor och pojkar, minska skillnaden i 
resultat mellan elever som kommer från studieovana och studievana hem samt stärka 
arbetet för att alla elever ska nå målen i alla ämnen.  

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Stärkt fokus på frågor som berör förvaltningens prioriterade utvecklingsområde 
likvärdighet och inkludering. Ledningsgrupperna (förskola/skola) arbetar med 
resultatanalys för att uppnå ökad likvärdighet i utbildningen. Arbetssätt som stärker 
elevinflytande prövas och elever identifieras för att det kompensatoriska uppdraget ska 
kunna fullgöras (t ex avseende nyanlända elever, elever som kommer från studieovana 
hem, skillnader i flickors och pojkars resultat etc.). Bedömning och betyg är något som 
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särskilt diskuteras. Samrättning av nationella prov stärker bedömningskompetens och 
skapar förutsättningar för likvärdig bedömning inom och mellan skolor. 

 
 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Bedömning av måluppfyllelse 

Alla elever i förskolan, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshem bereds möjlighet att 
tillägna sig ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
 Utbildningsförvaltningen har genomfört en kvalitetsenkät till elever i fritidshem och 

resultaten har analyserats på huvudmanna- och enhetsnivå. Eleverna upplever, enligt 
enkätsvaren, att det finns ett stort utrymme för egna initiativ i verksamheten. 88 
procent av de svarande upplever att de vuxna lyssnar på dem, 82 procent upplever att 
de får vara med och bestämma om aktiviteter på fritidshemmet. 

 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Inom nämndens verksamhetsområden finns utmaningar att möta; bland annat brist på 
utbildad personal och lokalförsörjning.  

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
 Stärkt och förtydligad ledningsorganisation i grundskola, förskola och på 

övergripande förvaltningsnivå 
 KPP (Kvalitetssäkrad PersonalPlanering), förskola 
 Centralisering av administrativa, personalstrategiska och ekonomiska funktioner. (Det 

är för tidigt att bedöma effekterna av centraliseringen.) 
 
 
 
 

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

Utmaning 1. 
Kompetensförsörjning/ 
rekrytering  

Så hanterar vi utmaningen: 
 KPP – kvalitetssäkrad personalplanering – modell för 

bemanning 
 Plats bered för alla elever som önskar göra sin 

verksamhetsförlagda utbildning i Blekinge (VFU) 
 Stärkt samarbete med Region Blekinge som tar fram ny 

kompetensförsörjningsstrategi för hela Regionen. 
 Arbete i chefsgruppen för att nå inriktningsmålet 

”Attraktiv arbetsgivare” 
Utmaning 2. 
Organisationens förmåga att 
möta variation/olikhet i 
lärmiljön 

Så hanterar vi utmaningen  
Stärkt fokus på frågor som berör förvaltningens 
prioriterade utvecklingsområde likvärdighet och 
inkludering. Ledningsgrupperna (förskola/skola) arbetar 
med resultatanalys för att uppnå ökad likvärdighet i 
utbildningen. Arbetssätt som stärker elevinflytande prövas 
och elever identifieras för att det kompensatoriska 
uppdraget ska kunna fullgöras (t ex avseende nyanlända 
elever, elever som kommer från studieovana hem etc.) 
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Det systematiska kvalitetsarbetet måste vara förankrat på 
klassrumsnivå. 

 
Utmaning 3. 
Strukturell långsiktig 
(organisation och lokaler) 
och styrning genom 
statsbidrag 

Så hanterar vi utmaningen  
Planering för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
organisation i ett läge med snabba demografiska 
svängningar och stor osäkerhet (migration, barns elevers 
behov av extra anpassningar och stöd, konkurrens från 
fristående verksamheter etc). 

 
Nya befolkningsprognoser och osäkerheter i prognoserna 
medför att lokalfrågan måste vara fortsatt prioriterad: 
 

 Samordnarresurs tar ett samlat grepp kring fysisk 
planering (lokaler, investeringar, trafikfrågor etc). 
 

 Planering i samråd med kommunledningens 
ekonomiavdelning och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 Ett proaktivt arbete när det gäller statsbidrag (analys och 

planering) i den mån det är möjligt. 
 

1.3 Nämndens framgångar 
Nämndens framgångar  
Nämndens styr och följer upp i enlighet med Kompass Karlshamns processer. Resultatdialog 
med nämnd har prövats som en framgångsrik modell i detta arbete.  
 
Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) inom förskola och skola har implementeras med ett 
upplevt gott resultat för verksamheten/barnen/eleverna. 
 
Förändrade chefsuppdrag och förändrad organisation medför stabilitet och gott 
utvecklingsarbete verksamheterna. Stärkt ledningsresurs bidrar till detta. 
 
PIK (finansierat genom Europeiska Socialfonden) arbetar framgångsrikt med 
kompetenshöjande insatser kring integration/inkludering. 
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 Inkludering. Nödvändighet av att anpassa lärmiljöer så att de utformas för att tillgodose 

alla elevers behov. Verksamheterna upplever ett ökande behov av anpassningar, extra 
anpassningar och särskilt stöd. 

 
 Allt fler granskningar och kontrollinstanser skapar stress i organisationen. Osäkerhet i 

prognoser medför att styrning och långsiktighet påverkas.   
 
 Demokratisk kompetens måste betonas i alla verksamheter – etiska förhållningssätt, 

värdegrundsarbete. 
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 Migration och integration.  
 

 Personalförsörjning och personalutveckling. Professionsutveckling och kollegialt lärande. 
Attrahera legitimerade lärare. 

 
 Digitalt lärande betonas alltmer. Barn och elever kommunicerar, kunskapssöker, skapar 

och lär sig med hjälp av modern teknik. Verksamheterna måste vara i framkant. 
 

 Jämställdhet och likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 
 Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande måste betonas så att barn och elevers 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stärks. 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 
 
 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 BUS-nämnden augusti 
     

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 

  Helårsbudget 
2017 

Utfall 
Perioden 

Prognos 
helår 

Prognosavvikelse 
helår 

Intäkter 55 883 61 863 83 797 27 914 
          

Personalkostnader -397 645 -266 217 -419 036 -21 391 

Övriga kostnader -212 095 -141 915 -217 833 -5 738 
Bruttokostnader -609 740 -408 132 -636 869 -27 129 
          
Nettokostnader -553 857 -346 269 -553 072 785 

 

Investeringsprojekten redovisas i bilaga. 
 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
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Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2017-08-31 samt prognos för helår 2017. Även större 
avvikelser jämfört med periodutfall 2016-08-31 ska kommenteras. 
 
Budgeten är i balans. 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas 
 
 

Nämndsmål: 
Alla barn och unga lär sig och utvecklas så 
långt som möjligt i förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem 

Beskrivning av avvikelse:  
Prognos visar att betygsresultaten i åk 9 vårterminen 2017 har sjunkit i förhållande till 
föregående mätning. Analys visar att det ökade antalet elever med annat modersmål än 
svenska är den huvudsakliga förklaringen till det förändrade resultatet. Andelen av eleverna i 
årskurs 9 som fick betyg i Svenska som andraspråk var 23% vårterminen -17, att jämföra med 
12% föregående läsår. 
 
Föräldrars nöjdhet med förskolans verksamhet är marginellt under indikatorsnivån. Den låga 
svarsfrekvensen (34%) innebär att det är svårt att dra säkra slutsatser kring resultatet. 
Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola (KF): enkätsvar, Jag kan rekommendera mitt barns 
förskola, andel som svarat “Stämmer helt och hållet“ eller “Stämmer ganska bra” 
Indikatorsnivå för 2017: 93% 
2017 års värde: 90% 
 
Andel behöriga elever till något nationellt program i gymnasieskolan (KF) 
Indikatorsnivå för 2017: 90%(KF), 100% (BUS) 
2017 års värde: Redovisas i bokslut. Aktuell statistik publiceras i oktober.  
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Skillnad mellan kvinnor och män av andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KF) 
Indikatorsnivå för 2017: Lägre än 10 procentenheter minskning (KF) 
2017 års värde: Redovisas i bokslut. Aktuell statistik publiceras i oktober. 
 
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans åk 9 – skillnad flickor/pojkar. 
Indikatorsnivå för 2017: Mindre skillnad än föregående år 
2017 års värde: Redovisas i bokslut. Aktuell statistik finns tillgänglig i oktober. 
 
”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”, enkätsvar, grundskolans åk 5 
och 8 
Indikatorsnivå för 2017: Högre värde än föregående år 
2017 års värde: 79% (åk 5), 59% (åk 9) 
2016 års värde: 76% (åk 5), 40% (åk 8) 
Kommentar: 2016 års värden är hämtade från utbildningsförvaltningens kvalitetsenkät till 
elever i åk 5 och 8 läsåret 2015/6. 2017 års värden hämtas från Skolenkäten 
(Skolinspektionen 2017). Målgrupp för Skolinspektionens enkät till elever är åk 5 och åk 9. 
Relevant enkätfråga i åk 9 är ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer”. 

 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna känner sig trygga 
 
 

Nämndsmål: 
Alla barn och unga känner sig trygga i BUS-
nämndens verksamheter 

Beskrivning av avvikelse:  
Indikatorsnivån 100% eller 96% har inte uppnåtts. 2017 års värden är dock enligt 
Skolinspektionens elevenkät högre än i riket i stort (90% i åk 5) eller i nivå med riket (84% i 
åk 9). 
Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
 
Elevens uppfattning om trygghet i skolan, ”Jag känner mig trygg i skolan”, enkätsvar, 
grundskolans åk 5 och 8, andel som svarat “Stämmer helt och hållet” eller “Stämmer ganska bra” 
Indikatorsnivå för 2017: 96% (KF), 100% (BUS) 
2017 års värde: 92% (åk 5), 85% (åk 9) 
Kommentar: 2017 års värden hämtas från Skolenkäten (Skolinspektionen 2017). Målgrupp 
för Skolinspektionens enkät till elever är åk 5 och åk 9.  
 
 
Upplevd trygghet i fritidsgårdarnas verksamhet (brukarsvar) 
Indikatorsnivå för 2017: Ej fastställd.  
2017 års värde: Resultat redovisas i samband med årsbokslut 
 

 
 

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

Nämndsmål: 
Barn och unga är delaktiga och har inflytande 
på lika villkor i BUS-nämndens alla 
verksamheter. 
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Beskrivning av avvikelse:  
Indikatorn har inte uppnåtts. 2017 års värden är dock enligt Skolinspektionens elevenkät 
högre än i riket i stort (70% i åk 5) eller i nivå med riket (53% i åk 9). Verksamheterna 
behöver fortsatt prioritera barn och elevers inflytande och stärka förutsättningarna för en 
likvärdig utbildning. 
 
Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
 
Elevernas uppfattning om delaktighet och inflytande i grundskolan enkätsvar åk 5 och åk 8, 
”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”, andel som svarat ”Stämmer helt och 
hållet” eller ”Stämmer ganska bra” 
Indikatorsnivå för 2017: 90% (BUS) 
2017 års värde: 79% (åk 5), 52% (åk 9) 
Kommentar: 2017 års värden hämtas från Skolenkäten (Skolinspektionen 2017). Målgrupp 
för Skolinspektionens enkät till elever är åk 5 och åk 9. Relevant enkätfråga i åk 5 och åk 9 är 
”På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter”.  

 
 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och 
entreprenörskap 
 
 

Nämndsmål: 
Alla elever i förskolan, grundskolan, 
grundsärskolan samt fritidshem bered 
möjlighet att tillägna sig ett entreprenöriellt 
förhållningssätt 

Beskrivning av avvikelse:  
Mätning saknas. 
 
 
Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
 
Upplevelsen av hur utbildningen stimulerar eleven till lust, nyfikenhet och egna initiativ, 
enkätsvar åk 5 och 8: ”Jag tar egna initiativ för att lära mig nya saker” och motsvarande frågor, 
andel som svarat ”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer ganska bra” 
Indikatorsnivå för 2017: 100% (BUS) 
2017 års värde: Skolinspektionens elevenkät 2017 innehåller inga frågor om 
entreprenörskap. Huvudmannen har inte gjort någon egen uppföljning under denna period. 
 

 
 

5. Intern kontroll 2017 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2017-08-31 
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6. Investeringsredovisning 

Nedan särredovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr).  

Investeringsprojekt < 7 mnkr summeras och redovisas på en rad. 
 Helårsbudget 

2017 
Periodens Utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse helår 
Investeringsprojekt > 7 
mnkr: 

    

Specifikation:     
1162 Utredning förskole- och 
skolstruktur 

-2 000 -11 -1 000 1 000 

2406 IT-utveckling bl a 
elevdatorer 

-2 400 -2 365 -2 500 -100 

     
Investeringsprojekt <  7 
mnkr 

-3 689  -3 780 -6 099 -2 410 

     
SUMMA INVESTERINGAR -8 089 -6 156 -9 099 -1 510 

 
 

Tidplan för Delårs- och resultatrapport januari – augusti 2017 
 
2017-09-19 Inlämning av förvaltningarnas förslag till nämndernas resultatrapporter till 

ekonomiavdelningen (Anette Ericson) 
 
2017-09-26 Inlämning av nämndernas beslutade resultatrapporter till ekonomiavdelningen 

(Anette Ericson) 
 
2017-10-10 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2017-10-23 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Resultatrapport nämnd 2017-08-31 
 

Period: Januari – April 2017 
 
Nämnd: 
Fritidsnämnden 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Andreas Saleskog 

Förvaltningschef: 
Ulrika Nordén Johansson 

 
 
Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har precis genomfört en stor omorganisation med syfte 
att skapa en gemensam serviceorganisation (utförare) och en gemensam 
beställarorganisation. Organisationen och den nya ledningsstrukturen gäller från den  
1 september. Förändringen påverkar och innefattar park i båda verksamheterna och 
fritidsenheten när det gäller beställarfunktionen vilket kan komma att påverka 
verksamheterna under året.  
 
Arbetet med att uppfylla resterande mål går enligt plan.  
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1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 1.Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under detta inriktningsmål så nämnden bidragit till målet Kommuninvånarna har en 
god hälsa på lika villkor. 
Bedömningen i dagsläget är 100 % under 2017. 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser: 
Utveckling och nyetablering av spontanidrottsplatser har genomförts under perioden 

 
 

 2.Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Under detta inriktningsmål så nämnden bidragit till målet Karlshamn utvecklas 
ekologiskt hållbart och målet Karlshamn har ett aktivt kultur, idrotts och föreningsliv. 
Bedömningen av måluppfyllelse är i dagsläget 100 % under 2017 
Under perioden har verksamheten (Park) ändrat följande åtagande:   
Genom en utredning påvisa hur miljöbelastningen kan minskas med 10 % av utsläppen i 
form av CO2-gaserna i kommunen eftersom man kom fram till att åtagandet inte var 
genomförbart. Nytt åtagande är presenterat för nämnden och förväntas rapporteras vid 
årsbokslutet 
Fritidsenheten har varit delaktiga i arbetet med att ta fram en ny transparant process 
för ansökan om föreningsbidrag, vilket kommer att frigöra mycket administrations tid 
internt och för föreningar 

 
 3.Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Åtaganden under målet Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i 
samhället. Bedömningen av måluppfyllelse är i dagsläget 100 % under 2017 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Fortsatt utveckling av Fritidsbibblan i nära samarbete med fritidsgårdsenheten. 

 
 4.Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Åtaganden under målet Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och 
entreprenörskap Enligt nuvarande status så är prognosen 50% måluppfyllelse 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Inga nya händelser under perioden 
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 5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden har prioriterat målet Kommunen har en sund ekonomi.  
Bedömningen av måluppfyllelse är i dagsläget 100 % under 2017 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Inga viktiga händelser under perioden 
 

 
 
 
Utmaning 1. 
Ny organisation och ledningsstruktur.  

Så hanterar vi utmaningen  
Genom att kartlägga, skapa processer och 
rutiner för den nya organisationsstrukturen så 
kan vi identifiera eventuella risker som kan 
uppstå och på sätt förebygga dessa.  
Skapa enklare finansieringsmodell med tydliga 
överenskommelser mellan kund och utförare. 
Införa beställarkompetens som säkerställer att 
förvaltning av tjänster och tillgångar håller den 
kvalitet som efterfrågas och att service-
verksamheten får tydliga beställningar och 
uppdrag. 
 

Utmaning 2. 
Spontanidrott 

Så hanterar vi utmaningen  
Då spontanidrottandet är en allt vanligare 
företeelse i dagens samhälle finns ett behov av 
att utveckla denna motionsform. Vi behöver se 
över var vi placerar spontanidrottsplatser, 
vilka aktiviteter ska erbjudas etc. En annan 
viktig aspekt att fortsätta ta hänsyn till är hur 
vi ska locka fler tjejer till 
spontanidrottsplatserna. För att utreda detta 
har ett avtal tecknats med Blekinge IF där de 
tillsammans med Skol-If i Norrevång kommer 
ta fram och etablera spontanidrottsytor runt 
Norrevång. Fritidsenheten följer satsningen så 
det inryms inom avtalet. 
 
 

Utmaning 3. 
Klimatpåverkan.  
Oregelbunden nederbörd påverkar 
växtligheten och verksamheterna. 

Så hanterar vi utmaningen  
Bevattna med å-vatten för att spara på 
dricksvattnet. Förutse översvämningsrisker för 
att proaktivt arbeta med åtgärder. 
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Nämndens framgångar  
 Väggaområdet är en plats för folkhälsa, etableringen av padelbanan har bidragit till 

att öka attraktionen i området. Anläggning har varit bokad i stort sett varje dag 
sedan den invigdes. 

 Medverkan i satsningen Hittaut. 
 Uppförandet av boden på spontanidrottsplatsen i Österslätt, detta har medfört 

möjlighet till bemanning på platsen och personalen har skapat aktiviteter. 
 

 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 

Period utfall

2017-08-31
Intäkter 28 902 18 339 -967 27 935 -967 18 954

Personalkostn -17 733 -12 356 -646 -18 379 -646 -12 308
Övriga kostn -61 520 -39 169 1 613 -59 907 1 613 -42 631
Kostnader -79 253 -51 525 967 -78 286 967 -54 939

Nettokostn -50 351 -33 186 0 -50 351 0 -35 985

Period utfall 
16-08-31

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos

Helårs-budget 
2017

Beräknad 
avvikelse 

helår

Effekter av 
anpass-

ningar och 
åtgärder

Helårs-
Prognos

Prognos-
avvikelse 

helår

 
 
Ekonomisk analys och prognos: 
Parkverksamheten har en budgetavvikelse på +549 tkr: 
Positiv avvikelse för vakant parkchef och partiell ledighet. Positiv avvikelse på skötsel av 
parker samt naturområden. Lägre intäkter samt kostnader för reparation och underhåll 
avseende parkmaskiner. Generellt höga kostnader för personer i 
arbetsmarknadsåtgärder som endast delvis kompenseras av bidrag. Parkverksamhetens 
helårsprognos är +150 tkr. 
 
Fritidsenheten har en budgetavvikelse på -168 tkr: 
Fritidsadministration och fritidsanläggningar har lägre intäkter samt högre kostnader. 
Badanläggningar har lägre intäkter samt högre kostnader för personal. Båthamnar har 
högre intäkter samt lägre kostnader för entreprenad. Skärgården samt Kastellet har 
lägre kostnader för skötsel. Övrig fritidsverksamhet har negativ avvikelse på fritidsfiske. 
Fritidsenhetens helårsprognos är -150 tkr, varav båthamnarna +700 tkr. 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Inga anpassningsåtgärder krävs med anledning av delårsresultatet. 
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Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse av budget eller mål mot fastställd verksamhetsplan 
 

Relevant verksamhetsmål: 
KF mål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till 
företagsamhet och entreprenörskap 

Nämndsmål: 
KF mål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till 
företagsamhet och entreprenörskap 

Beskrivning av avvikelse:  
Prioriterad insats - Utveckla formerna för idéburet offentligt partnerskap. (Förutsätter att 
idéburen sektor presenterar en idé) 
Förväntat resultat – Framtagna former för idéburet offentligt partnerskap 
Verksamhetens åtaganden – Öka kompetensen inom området vad det gäller att känna igen en 
presumtiv IOP samt hur man går tillväga för att realisera den. Detta görs genom deltagande i 
exempelvis workshops och utbildningar. 
 
Avvikelse – Ej deltagit i fortbildning Workshop eller utbildning. Däremot tagit del av den första iop 
som är bildad i kommunen 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Inga anpassningar/justeringar  
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 

Period: 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Nämnd: Gymnasienämnden 
 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Paul Hedlund 
 

Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 

1. Sammanfattning 

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
I huvudmannens kvalitetsrapport för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (del 1) 
redovisas en kvalitetsenkät som ställs till elever och personal. Där framkommer att eleverna 
på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan känner sig trygga på sin arbetsplats (>8 på 10-
gradig skala). Även Skolinspektionen mäter i sin skolenkät olika trygghetsfaktorer i sin 
skolenkät och resultatet överensstämmer med egna mätningar. Detta mäts också i vår enkäter 
under året inom vuxenutbildningen och även här är värdena för elevers trygghet höga. 
 
Betygsanalysen i huvudmannens kvalitetsrapport del 2 (bilaga till delårsrapporten) visar att 
måluppfyllelsen i matematik behöver förbättras, där framförallt resultaten är svaga i Ma1a och 
Ma2b. Gymnasieskolan behöver också arbeta med att utjämna skillnaderna i måluppfyllelse 
mellan elever på yrkesprogrammen respektive högskoleförberedande program samt 
skillnader mellan betygsresultat för män och kvinnor. Elever på yrkesprogrammen når sällan 
de övre betygsstegen ens i sina yrkesämnen. Kvinnor når i de flesta ämnen och kurser högre 
resultat än männen. I gymnasiesärskolan uppnår alla avgångselever gymnasiesärskoleexamen 
vårterminen 2017. Genomströmningen på introduktionsprogrammen ska studeras ytterligare 
av rektor och personal. För vuxenutbildningen uppnås goda resultat. Eleverna når i hög grad 
sina mål med utbildningen och de elever som studerar på yrkesutbildning kommer i 
anställning. Här är det snarare så att det är problematiskt att fylla utbildningsplatser. De 
indikatorer som har valts av gymnasienämnden och som är kopplade till betyg kan inte följas 
upp förrän vid årets slut. Indikatorsnivån i huvudmannens kvalitetsenkät inom området 
”Kunskaper och arbetssätt” är inte ännu uppnådd. Resultatet är 6,8 (av 10) och 
indikatorsnivån är satt till 7,0. Det är påståendet om lust och nyfikenhet i lärandet som drar 
ner värdet (5,1). Lusten och nyfikenheten avtar i årskurs 2 och 3. Att väcka lust och nyfikenhet 
i lärandet, elevers involvering i lärandeprocessen ingår, har valts som ett prioriterat 
utvecklingsområde för gymnasieskolan tillsammans med att öka måluppfyllelsen i matematik.  
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Under detta och förra året har det systematiska kvalitetsarbetet varit ett prioriterat 
utvecklingsområde. För att kunna se mönster och göra analyser behöver det statistiska 
materialet vara pålitligt, vilket har förbättrats och kommer att förbättras genom tillgång till 
digitala system för uppföljning. Rektorsgruppen har nu också ett årshjul på verksamhetsnivå 
att förhålla sig till. Personalen involveras på ett tydligare sätt i det systematiska 
kvalitetsarbetet, vilket visar sig i högre värdeomdömen i Skolinspektionens skolenkät. För 
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APL har en tillämpningsföreskrift utarbetats. APL är en viktig del av elevernas lärande på 
yrkesprogrammen och ger möjlighet att bedöma elevernas kunnande i autentiska miljöer. 
Tillämpningsföreskriften implementeras under hösten 2017 av rektorsgruppen. 
 
De valda prioriterade utvecklingsområdena var bevakningsområden även i förra årets 
kvalitetsrapport. För matematiken kan skönjas förbättringar i några kurser men bristande 
måluppfyllelse kvarstår för de kurser som nämnts. Lärarna har deltagit i matematiklyftet, 
vilket förväntas ge resultat framåt. Läsåret 2017-2018 är all matematikundervisning förlagd 
till samma positioner för Ma1a, vilket också förväntas påverka resultaten i positiv riktning. 
 
En ny överlämningsrutin har utarbetats av specialpedagogerna som har satts i bruk under 
våren 2017, vilket förväntas ge ökade möjligheter att möta de elever som börjar i årskurs 1. 
Ett större antal elever än tidigare som studerar på ett nationellt yrkesprogram, tillhör 
IM(PRO) och har stora behov av anpassningar och stöd. Det gäller fr.a. på Vård- och 
omsorgsprogrammet. 
 
Det är fortfarande för många elever som enligt kvalitetsenkäten upplever sig kränkta av 
elever och av personal. Det sker dock inte särskilt många anmälningar. Skolan har bedömt 
detta som en kunskapsbrist. Kränkningsrutinerna håller på att uppdateras och eleverna får 
information vid skolstart om skolans arbete med att främja likabehandling och motverka 
kränkande behandling samt hur skolan arbetar med åtgärder. En temadag genomfördes i maj, 
där elevhälsan och introduktionsprogrammen samarbetade med elevkåren. 
 
Ett arbete pågår för att begränsa tillgängligheten till lokalerna, där låssystemet har bytts ut 
och under hösten 2017 ska elever och personal förses med taggar och endast ett fåtal dörrar 
ska stå öppna. En trygghetsundersökning av skolbyggnaden planeras (DO:s husmodell). 

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Vuxenutbildningen arbetar aktivt med ”Skola för hållbar utveckling”. Även gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan är certifierade. I vilken mån detta påverkar måluppfyllelsen av KF:s 
indikatorer är svårt att uttala sig om. 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Väggaskolan behöver förstärka sitt arbete med att eleverna under sin gymnasietid utvecklar 
ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljö och klimat. Vuxenutbildningen har tagit fram 
aktiviteter som syftar till att öka elevernas medvetenhet om det hållbara samhället. 
Gymnasieskolan deltar i ett Erasmusprojekt som har rubriken ”Hållbar utveckling”. Det finns 
en förstalärare i naturkunskap/hållbar utveckling som har som uppgift att arbeta med 
målområdet. Gymnasienämnden har inte tagit fram några egna indikatorer inom det här 
området. 

 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
På påståendena i huvudmannens elevenkät som rör elevinflytande nås värdet 6,9, vilket inte 
är helt tillfredsställande. Det är elevernas möjlighet påverkan på innehållet i undervisningen 
och att eleverna inte upplever att de är med och utformar ordningsregler som drar ner värdet. 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Elevinflytandet förbättras successivt enligt elevernas upplevelse, vilket speglas i 
huvudmannens elevenkät. Forum för elevinflytande har bildats under läsåret i varje skolenhet 
på gymnasiet, där rektor träffar representanter för eleverna och verksamhetschef tillsammans 
med nämndsordförande har haft träffar två gånger per termin med elevkåren. Inom 
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vuxenutbildningen finns elevforum med representanter för alla verksamhetsdelar som 
regelbundet träffar rektor.  
Elevernas involvering i lärandeprocessen har varit ett utvecklingsområde förra året, baserat 
bl.a. på resultaten i Skolinspektionens enkät. 

o Lärare ska klargöra målen för utbildningen för eleverna. 
o Elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll. 
o Varje elev ska informeras om sin utveckling. 

 
Eleverna deltar höstterminen 2017 på ett tydligare sätt i utformningen av ordningsregler på 
skolenhetsnivå. 

 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Eleverna i yrkesutbildningarna på Vägga Gymnasieskola och inom Vuxenutbildningen i 
Karlshamn utbildas för en arbetsmarknad, där det råder efterfrågan på deras kompetens. 
Karlshamns kommun anordnar en YH-utbildning för internationell handelslogistiker som i 
augusti startade en andra omgång. Målet om att 10% av eleverna på yrkesprogrammen ska 
studera som gymnasiala lärlingar kommer inte att nås. Antalet elever som läser UF-kurs 
uppgår till 39, vilket är långt från målsättningen om 100 elever. 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Karlshamns kommun tillhörde de 25% sämsta kommunerna i Sverige förra året, när det gäller 
ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Under hösten kommer en fördjupad analys att 
göras av dessa ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och som inte heller studerar. 
Just nu finns utbildningsplatser som står tomma på yrkesutbildningarna såväl på några 
program på gymnasieskolan som inom yrkesutbildning för vuxna. Ett projekt, finansierat av 
Skolverket, har genomförts som syftar till att elever på yrkesintroduktion (IM) ska etablera 
sig på arbetsmarknaden. I samarbete med AF genomförs under hösten ett projekt som ska 
bana väg för arbetssökande att gå in i yrkesutbildning. Sedan 2016 styrs utbudet av 
vuxenutbildning av en utbildningsplan, som gymnasienämnden fattar beslut om.  

 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Gymnasienämnden ligger väl till när det gäller sjukfrånvaro, som i augusti enligt Qlikview är 
14,7 dagar/anställd att jämföra med indikatorn 21,3. När det gäller andelen tillsvidareanställd 
personal så avviker gymnasienämnden negativt från indikatorsnivån på 93%. Det beror på att 
skollagen styr vem som får anställas tillsvidare som lärare och studie- och yrkesvägledare. 
Mätvärdet i augusti är 81%.  
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Trots ett svårt rekryteringsläge har gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen 
lyckats väl i sina rekryteringar inför höstterminen 2017. På de flesta positioner finns behörig 
och legitimerad personal. Situationen är bekymmersam och kritisk i hela landet.  

 
 

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

Utmaning 1. 
Att rekrytera legitimerad och 
behörig personal och lärares 
arbete och arbetsmiljö 

Så hanterar vi utmaningen: 
Gymnasienämnden har i april uppdragit åt förvaltningen att 
utreda hur lärares arbete kan bli mindre splittrat och att 
administrativa uppgifter ska minimeras. Uppdraget kommer 
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att redovisas under hösten 2017. Heltidsmentorer, som har 
införts bl.a. på IM i Ronneby, diskuteras som ett sätt att 
renodla läraruppdraget och öka attraktiviteten i läraryrket. 

Utmaning 2. 
Ekonomi för interkommunal 
ersättning 

Så hanterar vi utmaningen  
Översyn av främst personalkostnader i gymnasiet och 
gymnasiesärskolan som ska vara genomförd och redovisas i 
september 2017. Anpassningar har kunnat ske fr.a. på EK och 
på gymnasiesärskolan, där antalet antagna har minskat. 

Utmaning 3. 
Brist på lokaler för 
teoriundervisning och behov 
av upprustning av F- och H-
husets verkstadslokaler 

Så hanterar vi utmaningen  
Utredning för Väggaskolans lokalbehov genomförs som ”F- 
och H-projektet”. Ett förslag har utarbetats, presenterats och 
behandlats. Arkitekterna har i uppdrag att modifiera 
ursprungsförslaget och återkomma med två nya alternativ för 
politiskt ställningstagande. 

Utmaning 4. 
Att rekrytera studerande till 
yrkesutbildning för vuxna 

Marknadsföringsinsatser inom Gränslöst. Samarbete med AF, 
där AF finansierar en projekttjänst under sex månader, som 
arbetar för att brygga mellan AF och vuxenutbildning. 
Arbetslösa ska matchas mot utbildningar som leder till jobb. 
En struktur ska skapas som kan spridas inom Blekinge. 

 

1.3 Nämndens framgångar 
Förbättrade resultat på de flesta områden i Skolinspektionens skolenkät 2017 jämfört med 
2015. Förbättrade betygsresultat för yrkesprogrammen våren 2017 jämfört med våren 2016.  
 
I ett svårt rekryteringsläge har GN:s verksamheter lyckats rekrytera legitimerade och 
behöriga lärare och specialpedagoger till de flesta lediga tjänster inför hösten 2017.  
 
Inom vuxenutbildningen har snabbspår inom SFI och grundläggande vuxenutbildningen 
avsevärt förkortat utbildningstiden. 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Regeringen aviserar i sin budgetproposition stora satsningar på vuxenutbildning för att 
matcha arbetssökande mot lediga jobb och utbildningsplikt för nyanlända samt en specifik 
satsning på utbyggnad av lärcentra, som ska göras tillgängligt olika utbildningsnivåer från 
Komvux till högskola. Nationella trender inom gymnasienämndens verksamhetsområde: 

- Antalet sökande till gymnasieskolans yrkesprogram ökar. 36,8 procent av alla sökande 
till ett nationellt program inför 2017/18 sökte i första hand ett yrkesprogram. Förra 
året var motsvarande andel 36,3 procent. 

- Fortsatt ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag 
av externa anordnare inom vuxenutbildningen. 

- God arbetsmarknads för gymnasiala lärlingar. 86 procent har arbete ett och ett halvt 
år efter sin utbildning, enligt en enkät utförd av Skolverket. De allra flesta arbetar 
inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen 
varit avgörande för att få jobb. 

- Brist på behöriga lärare. Arbetsmiljön är en av de främsta orsakerna till att lärare 
lämnar yrket, enligt Skolverkets lägesbedömning för 2017. 

71



5 

- Ökat antal elever i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammet språkintroduktion där 
de flesta elever är nyanlända ökar mest och är nu det fjärde största 
gymnasieprogrammet.  

- Minskat antal elever i särskild utbildning för vuxna. 

 
 

3. Ekonomisk analys och prognos 
Den ekonomiska analysen och prognosen redovisas för varje verksamhet för sig och 
totalt. 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos för gymnasium/ gymnasiesärskola  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-31 

Beräkna
d 

avvikels
e helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 16-

08-31 

Intäkter 33 930 21 949 8 919 0 42 849 8 919 24 082 
        

Personalkostn -89 976 -57 833 -4 228 3 240 -90 964 -988 -61 305 
Övriga kostn -74 782 -49 344 -8 238  -83 020 -8 238 -52 928 
Kostnader -164 758 -107 178 -12466 3 240 -173984 -9 226 -114 233 

        
Nettokostn -130 828 -85 229 -3 547 3 240 -131135 -307 -90 151 

 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos för vuxenutbildning och Lärcentrum  

 Helårs-
budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-
31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 

16-08-
31 

Intäkter 19 829 14 860 2 924  22 753 2 924 11 895 
        

Personalkostn -28 187 -19727 -1 417  -29 604 -1 417 -18 035 
Övriga kostn -16 846 -12033 -1 194  -18 040 -1 194 -10 623 
Kostnader -45 033 -

31760 
-2 611  -47 644 -2 611 -28658 

        
Nettokostn -25 204 -

16900 
313  -24 891 313 -16763 
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Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos för gymnasienämnden  

 Helårs-
budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-31 

Beräkn
ad 

avvikel
se 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikels
e helår 

Period 
utfall 16-

08-31 

Intäkter 53 759 36 810 11 843 0 65 605 11 843 35 977 
        

Personalkostn -118 163 -77 560 -5 645 3 240 -120568 -2 404 -79 340 
Övriga kostn -91 628 -61 377 -9 432  -101060 -9 432 -63 551 
Kostnader -209 791 -138 937 -15077 3 240 -221628 -11 836 -142 891 

        
Nettokostn -156 032 -102 127 -3 234 3 240 -156023 7 106 914 

 

Investeringsprojekten redovisas i bilaga. 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2017-08-31 samt prognos för helår 2017. Även större 
avvikelser jämfört med periodutfall 2016-08-31 ska kommenteras. 
En större avvikelse fanns i mars för interkommunalt netto som har medfört anpassningar 
inför läsåret 2017-2018 av ett antal tjänster på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Den 
kommunala vuxenutbildningen har inte fått ta del av den förstärkning av det generella 
statsbidraget som var riktat till Komvux för att uppfylla de nya regelverken för utökad 
rättighet för medborgare att skaffa sig generell och särskild behörighet för högskolestudier. 
För Karlshamns kommun handlar det om 1,7 mnkr för 2017. 
 

 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas samt förväntad 
ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 
Det underskott som finns i verksamheten härstammar från den interkommunala ersättningen 
med för höga kostnader och för låga intäkter i förhållande till budget. Åtgärder för att minska 
personalkostnaderna för gymnasiet och gymnasiesärskolan har vidtagits i den nya 
organisationen för läsåret 2017-2018, dvs. sista halvåret 2017. Storleken på intäkterna från 
Migrationsverket är fortfarande osäkra. Stödbehovet är fortsatt stort, då alltfler elever från 
grundskolan är obehöriga eller har blivit behörig i slutskedet av sin grundskoleutbildning och 
många med specifika behov. Ytterligare anpassningar när det gäller personal bedöms inte 
möjliga för höstterminen 2017. Detta får ske genom en åtstramning av budgetmedel för 
verksamhetsutveckling. 

 

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

Relevant verksamhetsmål: 
Barn och unga lär sig och utvecklas 
 

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

73



7 

 
Beskrivning av avvikelse:  
Godkänt betyg (minst E) är en förutsättning för gymnasieexamen, dvs fullföljande av 
gymnasieutbildningen. Eftersom så många elever inte lyckas att nå godkänt betyg i 
matematik1a finns det risk för att inte alla (100%) når gymnasieexamen, som är GN:s 
indikatorsnivå och inte heller 85%, som är KF:s indikatorsnivå. 
Indikator:  
Uppföljning kan ske först när Öppna jämförelser publiceras i september alternativt 
Skolverkets statistik i december 2017. 

 
 

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

Nämndsmål: 
Gymnasienämndens verksamheter erbjuder 
moderna och attraktiva arbetsplatser med 
professionella och engagerade medarbetare. 

Beskrivning av avvikelse:  
I ett svårt rekryteringsläge, där lediga lärartjänster inte kan besättas minskar andelen 
tillsvidareanställda p.g.a. att dessa enligt skollagen endast kan anställas för 6 månader eller 
längst ett år. 
Indikator:  
93 % som i augusti 2017 motsvaras av 81%. 

 
 

5. Intern kontroll 2017 
Nämnden redovisar intern kontroll per 2017-12-31. 
 

6. Investeringsredovisning 

Nedan särredovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr).  

Investeringsprojekt < 7 mnkr summeras och redovisas på en rad. 
 
 Helårsbudget 

2017 
Periodens Utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse helår 
Investeringsprojekt > 7 
mnkr: 

    

Specifikation:     
     
     
     
Investeringsprojekt <  7 
mnkr 

-5 291 -1 308 -4 791 500 

     
SUMMA INVESTERINGAR -5 291 -1 308 -4 791 500 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 

Period: 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Nämnd: 
Kulturnämnden 

Förvaltning: 
Utbildningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Lena Sandgren 

Förvaltningschef: 
Patrik Håkansson 

1. Sammanfattning 
I enlighet med verksamhetsplanen har Kulturnämnden/Kultur Karlshamn arbetat med 
verksamhetens kärnområden, folkbildningsuppdraget, frågor kring jämställdhet och mångfald, 
delaktighet och inflytande samt digitalisering.  
 
De uppdrag som KF gett nämnden är att stärka förutsättningar för ett medskapande kulturliv med 
fokus på barn  och unga samt ta vara på digitaliseringens möjligheter inom biblioteksverksamheten. 
Uppdragen har, utöver genom tidigare verksamhet, beaktats bl a genom Skapar-verkstaden på 
Lokstallarna (barn och unga) samt arbetet med DigiLabb och Meröppet. 

Ett flertal medborgarförslag har kommit till nämnden och samtliga har beaktats och lett tillförändring 
och utveckling. 

Nämnden har yttrat sig över regionens förslag till kulturplan. 

 

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse   
Nämndens relevanta mål är formulerat som ”Barn och unga berikas och utvecklas genom 
kulturupplevelser” 
Indikatorerna är:  

- Andel barn och unga som under förskole- och skoltid tar del av de kulturaktiviteter som Kultur 
Karlshamn erbjuder.  
Procent-beläggning på arrangemang som Kultur Karlshamn erbjuder barn och unga under fritid 
Barn och ungas nöjdhet avseende Kultur Karlshamns arrangemang (med fokus på berika) 
 
Det slutliga utfallet kommer att redovisas vid årets slut, men genomförda aktiviteter t o m augusti 
följer målsättningen. 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Innehållet i aktiviteterna avviker inte i någon större utsträckning från tidigare år. Nytillkommet är 
skaparverkstad i Lokstallarna och en ökad omfattning av DigiLabb, en IT-baserad skaparverkstad 
samt särskilda aktiviteter för barn och unga inom ramen för Berättarkraft. 
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 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Bedömning av måluppfyllelse 
Nämndens relevanta mål är ”Kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännande 
utbud av kulturaktiviteter och kulturupplevelser” 
Vid årets slut kommer att redovisas aktiviteter/föreställningar inom musik, bild, film,  rörlig media, 
dans, teater, slöjd och litteratur. I detta innefattas bl a Kulturnatten, Berättarkraft, Språkcaféer, 
DigiLabb, Kulturinslag och föreningsaktiviteter under Östersjöfestivalen, Programutbuden som ges 
av Kultur Karlshamn, Programverksamhet i samarbete med föreningar 
Samplanering med Karlshamnsfastigheter och KABO avseende offentlig konst/utsmyckning 
fungerar väl avseende Östra Piren och Östralycke. 
 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Det planerade aktiviteterna har genomförts och föreningsintresset för samverkansaktiviteter är 
mycket stort. Deltagarantalet i programutbudet för vuxna har minskat något de senare åren och 
trenden verkar gälla även 2017.  

 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse  
Nämndens relevanta mål är ”Kommuninvånarna ges inom Kultur Karlshamns 
verksamhetsområden lika möjligheter och rättigheter i samhället.” 
Indikatorerna är antal låntagare, antal vuxenboklån, antal barnboklån samt antal användare av 
tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster; talböcker och Boken kommer. Antal låntagare är 
konstant och antalet lån t o m augusti saknar jämförelse från 2016. 
Arbetet med att implementera biblioteksplanen som togs under våren pågår bl a genom att stärka 
det läsfrämjande arbetet, t ex genom Berättarkraft och synliggöra/sprida information om 
tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster. 
Kultur Karlshamn medverkar i arbetet kring att skapa transparens och likvärdighet gällande 
fördelning av föreningsbidrag till olika föreningar. 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
IT och digitala tjänster efterfrågas alltmer och Meröppet bör ge möjlighet till ökade besök och 
utlåning. 

 
 
 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Bedömning av måluppfyllelse 
Nämndens relevanta mål är ”Kulturnämndens verksamheter stimulerar till företagsamhet och 
entreprenörskap.” 
Kultur Karlshamn skapar förutsättningar för kultur och kreativa näringar (KKN) genom bland annat 
evenemanget Berättarkraft där förlagsverksamhet och medborgares egna skrivande med mera 
lyfts fram.   
Kultur Karlshamn skapar möjligheter för KKN genom att personella och fysiska resurser ställs till 
förfogande och utställningsverksamheten har utvidgats till Lokstallarna och Kulturbyrån.  

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
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Berättarkraft har genomförts med gott utfall och utställningsverksamheten med lokal prägel har 
ökats i Lokstallarna och Kulturbyrån. 

 
 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Bedömning av måluppfyllelse 
Nämndens relevanta mål är att: 
Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
Kultur Karlshamn bedriver ett systematiskt och ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete 
Kulturnämndens verksamheter har en sund ekonomi 
De verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är ekologiskt hållbara 
Bland indikatorerna märks: 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 
Andel timmar som görs av timavlönade under året i förhållande till arbetade timmar  
Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda, %  
Andel heltidstjänster av totalt antal månadsanställda 
• Totalt 
• Män 
• Kvinnor 
 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Uppdraget från nämnden att hantera och motverka stress i organisationen, främja 
arbetsmiljön på Stadsbiblioteket och att fortsatt utveckla organisationen, roller och 
funktioner inom Kultur Karlshamn har fullföljts med gott resultat. Personalens delaktighet i 
planering är hög och en verksamhetsgemensam grupp med fackrepresentanter och chef har 
bildats. De verksamhetsgrupper, som samtlig personal deltar i, har under 2017 tillfört goda 
idéer såväl om ny verksamhet som förändringar i arbetssätt.  

 
 
 
 

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

Utmaning 1. 
Stadsbibliotekets 
lokalförutsättningar kan 
begränsa tillgänglighet och 
service och personalens 
psykosociala hälsa. 

Så hanterar vi utmaningen: 
Kultur Karlshamn arbetar för att finna alternativa lösningar för 
grupparrangemang där tillgång till bibliotek är en förutsättning, 
exempelvis förlägga program i Kulturbyrån men också utanför 
ordinarie öppettider. Arbetet har påbörjats i Kulturbyrån och 
inför hösten planeras förlängt öppethållande kopplat till 
programverksamhet någon kväll i veckan. Målgruppen unga kan 
ibland störa andra besökare. Tillsammans med kommunen andra 
delar arbetar vi för att öka deras respekt och förståelse. 
Kultur Karlshamn arbetar för en utökad grad av självservice. 
Meröppet införs under hösten på lokalbiblioteken i Asarum och 
Svängsta. 
Kultur Karlshamn utvecklar delaktighet i verksamhetssamråd 
samt samarbetar, i en serie träffar, med Avonova och 

77



kommunens HR, för att personalen ska kunna möta 
utveckling/förändring och de problem som finns med god hälsa.  
 
 

Utmaning 2. 
Trygga, utveckla och 
marknadsföra 
verksamheterna i Lokstallarna 
så att flera gruppers behov 
kan tillgodoses. 
 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Marknadsföra Lokstallarna på sociala medier, ett projekt som 
avslutas i juni och ska ge rutiner och kunskap för en bra 
fortsättning i den löpande verksamheten. 
Utveckla skaparverkstad och verksamheter av workshopkaraktär 
för bredare målgrupper. Aktiviteterna har påbörjats för barn och 
planeras för andra målgrupper. 
Utöka utställningsverksamheten i Lokstallarna, vilket innebär att 
utställningar är planerade och tidsatta. 
Att se över brister avseende parkeringar, faciliteter, nödutgångar, 
förråd etc. Detta sker genom ett tydligare utpekat lokalansvar 
inom Kultur Karlshamn och återkommande formaliserade husråd. 
Genom att i samverkan med kommunen i övrigt försöka trygga 
servering och receptionsverksamhet. 
 
 

 
 

 

 

1.3 Nämndens framgångar 
Nämndens framgångar  
Trots begränsade lokalförutsättningar för Stadsbiblioteket fortsätter Kultur Karlshamns 
verksamhet att utvecklas. Nya målgrupper attraheras, nya metoder utvecklas och nya 
verksamhetsområden skapas, till exempel inom bildkonstområdet.  
Implementeringen av RFID-satsningen är slutförd på Stadsbiblioteket och samtliga lokalbibliotek. 
Under 2017 införs meröppna bibliotek i Asarum och Svängsta. 
Verksamheten DigiLabb bedrivs genom öppna verkstäder, mobil verksamhet och 
programverksamhet. Bra stöd och hjälp till medborgare erbjuds vid bibliotekens servicediskar.  
Nämnden ger fortsatt uppmärksamhet åt utvecklingen av Lokstallarna till en attraktiv kulturarena 
tillgänglig för fler målgrupper samt Kulturbyråns utveckling.  
 
 
 
 
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 

Verksamheten präglas av hög utvecklingstakt och en vilja att arbeta med ständiga förbättringar. 
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Stadsbiblioteket har under 2016 fördubblat besöksantalet. Öppna demokratiska arenor lockar 
många målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt i ett utvecklingsperspektiv.  Kultur 
Karlshamns funktion som mötesplats förstärks. 

Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i Citygallerian medför att verksamheten har begränsade 
möjligheter att bedriva den komplexa verksamhet som bibliotekslag och andra styrdokument 
föreskriver.  

Läsförmåga och läsintresse minskar hos barn och unga. Ökande behov av att aktivt stimulera 
litteraturintresset främst hos denna målgrupp. 

Det är nödvändigt att fortsatt lyfta läsningens betydelse för lärande, bildning och människors 
möjligheter att delta aktivt i samhället. Bibliotekslagen förtydligar bibliotekens uppdrag att främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell 
verksamhet. 

Behov av hitta balansen mellan föreningslivets breda kulturverksamhet och de utmanande 
kulturperspektiven. Det måste finnas utrymme för såväl föreningsaktiviteter som professionella 
kulturyttringar. 

Den ökade mångfalden och det ökande antalet individer med annat modersmål än svenska, ställer 
krav på bemötande och insatser för att stärka möjligheterna till integration i kommunen. 

SKLs Ekonomirapport, oktober 2016, beskriver bland annat effekterna av den kraftiga 
befolkningsökningen. Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka. För kommuner innebär 
det en stor utmaning att anpassa sina verksamheter. Samtidigt väntas den ekonomiska situationen 
bli mer ansträngd då skatteunderlaget inte beräknas öka i samma omfattning. För Kultur 
Karlshamn betyder detta nya målgrupper och nya behov samtidigt som kommunens resurser ska 
räcka till såväl lagstadgad som frivillig verksamhet. 

  
 
 
 
 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-
31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 

16-08-
31 

Intäkter 1 550 1 028 0  1 550 0 1 669 
        

Personalkostn -9 810 -6 644 5  -9 805 5 -7848 
Övriga kostn -17 220 -11 991 3  -17 217 3 -13061 
Kostnader -27 030 -18 635 8  -27 022 8 -20909 
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Nettokostn -25 480 -17 606 8  -25 472 8 -19240 

 
 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2017-08-31 samt prognos för helår 2017. Även 
större avvikelser jämfört med periodutfall 2016-08-31 ska kommenteras. 
 
Kulturnämnden delårsbokslut är i balans med budget och prognosen innebär inga underskott vid 
årets slut. 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Relevant verksamhetsmål: 
Inga 
 

Nämndsmål: 
Inga 

Beskrivning av avvikelse:  
Inga 
 
 
Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
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5. Intern kontroll 2017 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2017-08-31 
 

6. Investeringsredovisning 

Nedan särredovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr).  

Investeringsprojekt < 7 mnkr summeras och redovisas på en rad. 
 
 Helårsbudget 

2017 
Periodens Utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse helår 
Investeringsprojekt > 7 
mnkr: 

    

Specifikation:     
     
     
     
Investeringsprojekt <  7 
mnkr 

-1 270 -439 -770 500 

     
SUMMA INVESTERINGAR -1 270 -439 -770 500 
     

 

Tidplan för Delårs- och resultatrapport januari – augusti 2017 
 
2017-09-19 Inlämning av förvaltningarnas förslag till nämndernas resultatrapporter till 

ekonomiavdelningen (Anette Ericson) 
 
2017-09-26 Inlämning av nämndernas beslutade resultatrapporter till ekonomiavdelningen 

(Anette Ericson) 
 
2017-10-10 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2017-10-23 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 

Period: 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Nämnd:  
Kommunstyrelsen 

Förvaltning: 
Kommunledningsförvaltningen 

Nämndsordförande:  
Per-Ola Mattsson 

Förvaltningschef:  
Daniel Wäppling 

1. Sammanfattning 

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Drogvaneundersökningen genomförs varje år och där mäts bland annat ungdomars 
bruk av alkohol, narkotika, tobak och hur ungdomarna mår psykiskt. Årets mätning 
visar att en stor andel av flickorna på högstadiet (40,3 %) har svarat att de någon 
gång känt sig deprimerade eller upplevt sig någon gång mått psykiskt dåligt flera 
gånger i månaden eller mer. Motsvarande mätning för pojkar visar på 12,6 %. Det 
har varit en progressiv utveckling de senaste tre åren, framför allt för flickor. 
 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Drogvaneundersökningen är väl förankrad i verksamheten och har bra 
svarsfrekvens och ger årligen en bild över nuläge och utveckling över ungdomars 
mående och ANDT-området 
 

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Den viktiga markstrategin bidrar till måluppfyllelse, liksom byggnation av bostäder 
och arbete med att bereda fler områden för detaljplanering och byggnation. 
Kommunens egna initiativ tillsammans med de privata aktörernas satsningar 
bidrar till måluppfyllelsen. 
 
Utvecklingen i Stilleryd bidrar till måluppfyllelse, nya verksamheter etableras och 
befintliga verksamheter expanderar och bygger nytt. Västerport har lyfts in i 
arbetet som möjligt område för att förbereda mer mark för etablering. 
 
Kommunens arbete med att tillgodose mark vid nyetableringar och expansion samt 
mark för tomter för bostadsändamål ska fortsätta. 
 
Östersjöfestivalen bidrar till att Karlshamn är en attraktiv plats och stärker 
kommunens varumärke. 
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Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Det finns stor efterfrågan på etableringsmark, vilket bekräftas av att försäljningen i 
området rullar på. 
 
Östersjöfestivalens förändring mot Näsviken och Rosengården blev lyckad och 
flödet av besökare kändes rätt. Årets festival känns som lyckad med flera nya och 
uppskattade inslag. 
 

 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under hösten fortsätter arbetet med att uppdatera kommunens bostads-
försörjningsprogram. I det arbetet kommer kommuninvånare, kommunens olika 
förvaltningar, intresseföreningar, politiker m fl involveras.  
 
Ett initiativ har tagits för att engagera ungdomsrådet i den kommunala dialogen i 
samband med olika projekt. Ett samarbete mellan BTH, ungdomsråd och 
kommunens strategiska planering har inletts i syfte att bredda och stärka dialogen 
med en invånargrupp som sällan är representerad i det offentliga samtalet. 
 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Servicecenter är på väg att inrättas under hösten. 
Översynen av organisationen med bland annat ett gemensamt nämndssekreteriat 
syftar till att förbättra hanteringen av allmänna handlingar. 
 

 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utvecklingen i Stilleryd bidrar till måluppfyllelse, nya verksamheter etableras och 
befintliga verksamheter expanderar och bygger nytt. Västerport har lyfts in i 
arbetet som möjligt område för att förbereda mer mark för etablering. 
 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Det syns ett ökat intresse för Stilleryd och försäljningen har ökat. 
 

 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Centralisering av nämndsorganisationen samt personal- och ekonomifunktioner 
har genomförts och upplevs som positiv 
 
Sjuktalen fortsätter att öka, framför allt för den långa sjukfrånvaron (mer än 15 
dagar). 
 
Under 2017 syns fortfarande en hög personalomsättning på chefer. 
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Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Arbete pågår tillsammans med förvaltningarna för att ändra på utvecklingen av 
sjukfrånvaron, för att få ett hållbart chefskap samt att se över rekryteringsrutiner 
vad gäller vikarier, samt organiseringen av arbetet i verksamheterna. 
 
Kommunens ledningsgrupp (LG) beslutade i februari att ge en arbetsgrupp i 
uppdrag att analysera och revidera Kompass Karlshamn utifrån ledorden förenkla 
och förtydliga. Som ett led i utvecklingsarbetet har kommunen ansökt om och 
kommit med i ett nätverk om 10 kommuner som drivs i samarbete med SKL. 
Nätverket har som syfte att utifrån analys av kommunens nuvarande system ta 
fram förbättringar som leder till ett förenklat och effektivare styrsystem.   
 

 

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

Sammanfattande kommentarer: 
Arbete pågår med effektiviseringsåtgärder inom kommunstyrelsens verksamheter för 
att klara budget i balans för 2017. Effekterna av förändringarna får full effekt först 
under 2018. 
 
Arbete pågår med att minska sjukfrånvaron, personalomsättningen bland chefer och 
andelen timavlönad personal. 
 
Matcha tillgång och efterfrågan vad gäller tillgänglig mark för beredning och skapa en 
buffert på plan- och marksidan. 
 
Kompass Karlshamn har under de senaste tre åren varit kommunens system för 
styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Implementeringen har skett med 
blandat resultat i organisationen, samtidigt som stora förändringar har skett både i 
den politiska ledningen och i tjänstemannaorganisationen. Detta har lett till ett behov 
av översyn och ny förankring av ägarskap av kommunens styrsystem. 
 
Utmaning 1. 
Ekonomi i balans/ 
effektiviseringsåtgärder  

Så hanterar vi utmaningen: 
Administrativa avdelningen:  
Minskat med en enhetschef och vakanshåller tre 
chefstjänster under hösten. Centraliserat stödresurser 
för att nyttja kompetensen effektivare samt ej återbesatt 
vissa vakanta tjänster helt eller delvis. Minskat 
kommunikationsenheten med tre kommunikatörer i 
enlighet med KS beslut. Denna effektivisering ger en 
besparing först 2018.  Sett över verksamheten och den 
interna organisationen så att rätt medarbetare arbetar 
med rätt saker. 
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Utmaning 2. 
Inrättande av 
servicecenter 

Så hanterar vi utmaningen  
Diskussioner med verksamheterna för att säkerställa 
införandet inom ramen för befintlig budget. Rekrytera 
och balansera personalbehovet samt utbildning av 
medarbetare i servicecenter pågår. Nytt 
kundärendehanteringssystem med handläggarstöd 
driftsätts efter sommaren. Servicecentret beräknas 
öppnas under hösten. 
 

Utmaning 3. 
Införande av extern 
tillgänglig webbplats 

Så hanterar vi utmaningen  
Förstudie avslutades under våren och beslut om ny 
plattform är tagen. Projektledare är anlitad för arbete 
med struktur och innehåll så att ny webbplats kan 
lanseras i början av 2018. 
 

Utmaning 4. 
Samordnad IT drift och 
support med bolag m fl 

Så hanterar vi utmaningen  
CURA har efter kompletterad förstudie från kommunen 
beslutat att inte överlämna drift och support till 
kommunen i dagsläget. Detta beror främst på höga 
investeringskostnader för CURA, vilka inte framgick av 
det tidigare beslutsunderlaget inför KS beslut, för att 
kommunen ska kunna ge en effektiv och god service. 
Diskussioner kommer att föras med kommunens andra 
bolag om samordningsvinster. 
 

Utmaning 5. 
Minska personal-
omsättningen på chefsnivå 

Så hanterar vi utmaningen  
I samarbete med facken och kommunens ledningsgrupp 
arbeta för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart 
chefskap. 
 

Utmaning 6. 
Minska andelen 
timavlönad personal 

Så hanterar vi utmaningen  
I samarbete med förvaltningarna se över 
rekryteringsrutiner vad gäller vikarier, samt 
organiseringen av arbetet i verksamheterna. 
 

Utmaning 7. 
Minskad sjukfrånvaro 

Så hanterar vi utmaningen  
Fortsätta arbetet med kvalitetssäkrad personalplanering 
samt utveckla olika arbetstidsmodeller. 
 

Utmaning 8. 
Att matcha tillgång och 
efterfrågan vad gäller 
tillgänglig mark för 
beredning. Skapa buffert 
på plan- och marksidan. 

Så hanterar vi utmaningen  
Markstrategin färdigställs under verksamhetsåret. 
Markberedning för verksamheter och boende sker i flera 
olika projekt. En inbördes prioritering av dessa är 
nödvändig för att inom rimlig tid nå resultat genom att 
ändamålsenlig mark finns att tillgå.  
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Utmaning 9. 
Ett starkt fokus på 
utvecklingen framför allt i 
Stillerydsområdet, skapar 
behov av mer resurser 
inom plan och 
projektering. 
 

Så hanterar vi utmaningen  
En intern etableringsgrupp bildas för att skapa starkare 
samverkan och definiera tydliga roller i det fortsatta 
arbetet. 
 

Utmaning 10. 
Effekterna av e-handels-
systemets införande 

Så hanterar vi utmaningen  
Pågående organisationsförändringar, samt tidigare 
förseningar avseende implementering av systemet 
försenar möjligheten att nyttja systemet fullt ut. 
Förstärkt bemanning samt kontinuerlig diskussion med 
leverantören pågår för att lösa de brister/ problem som 
kvarstår. 
E-handel kommer inom kort att kräva ytterligare 
personella resurser för att dels registrera men även för 
ajourhållning av avtal.  
Inom något år kommer dessutom lagstiftning på området 
så kommunen har inget annat val än att införa e-handel. 
 

Utmaning 11. 
Organisationsförändringar 
i kommunen och et tufft 
ekonomiskt läge 

Ekonomiavdelningen behöver vara stabil för att kunna 
stödja de utmaningar som finns inom organisationen. Det 
har under en längre tid funnits vakanta tjänster men 
under sommaren har nyanställningar skett. Ytterligare 
rekryteringar kommer att ske under september- oktober 
för att täcka personal som slutar.  
 
En förutsättning är goda informations- och 
kommunikationskanaler med samtliga förvaltningar.  
Att i god tid få insyn i frågeställningar som påverkar 
ekonomernas uppdrag är en viktig del i detta.  
 

Utmaning 12. 
Utveckling av Kompass 
Karlshamn 

Kommunens ledningsgrupp har beslutat om en översyn 
av Kompass Karlshamn. Ett medel i utvecklingen är att 
kommunen ingår i ett nätverk som drivs av SKL och som 
har som syfte att arbeta för ett förenklat och effektivare 
styrsystem.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

86



 

1.3 Nämndens framgångar 
Administrativa avdelningen: trots den pågående omställningen har avdelningen 
lyckats bedriva och förändra verksamheten så att den bedrivs kostnadseffektivt. 
 
En samlad personalavdelning effektiviserar HR-processer och arbetssätt vilket är till 
gagn för hela kommunens organisation. 
 
ATU: Trots resursbrister inom avdelningen har arbetet upprätthållits och dessutom 
har framgångar nåtts genom att försäljningen av mark i Stillerydsområdet tagit fart 
och även genom att de flesta villatomterna är sålda. 
 
Ekonomiavdelningen: Engagerade medarbetare. Försiktigt positiva effekter av att sitta 
samlade. Ex upplevs arbetsron ha ökat samt möjligheten att enklare diskutera 
ekonomifrågor med kollegor. 
 
Festivalkommittén: Festivalbesökarnas säkerhet sattes i fokus efter den senaste 
tidens incidenter i festivaltider. Åtgärderna kändes väl genomarbetade och besökarna 
upplevde det som en trygghet med hög synlighet av poliser och ordningsvakter. 
 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Fortsatt svårt att rekrytera chefer och personal inom ett flertal olika befattningar. 
Införandet av verktyget ”Kraftkartan” förväntas sänka sjukfrånvaron genom 
förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet. 
 
Planering och utbyggnad av olika verksamhets- och bostadsområden kan komma att 
påverkas av ränteläget, tillgång till arbetskraft både inom kommunen och bland 
byggbolagen samt olika ekonomiska parametrar som kan vara svåra att bedöma och 
förutse i tidigt stadium (tex. förekomst av förorenad mark). Olika privata initiativ vad 
gäller nya bostäder och kommunens omprioriteringar till följd av oförutsedda 
händelser är något som kan påverka utbyggnadstakten. 
 
Inom något år kommer lagstiftning inom e-handel. 
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3. Ekonomisk analys och prognos 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 

16-08-
31 

Intäkter 29 816 21 930 774    45 832 
        
Personalkostn -73 636 -51 897 -250    -63 100 
Övriga kostn -115 005 -76 153 -324    -83 542 
Kostnader -188 641 -158 050 -574    -146 642 
        

Nettokostn -158 825 -106 121 200    -100 810 

Investeringsprojekten redovisas i bilaga. 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Administrativ avdelningen kommer inte lyckas hålla sin tilldelade budgetram 2017 då 
beslutade personalneddragningar får full effekt först 2018.  
 
Personalavdelningen ser en förbättrad ekonomisk situation i förhållande till 
uppföljningen i april genom återhållsamhet gällande vakanser. Dock ses ett 
prognostiserat resultat på 1 miljon kronor i underskott. Med bakgrund av ett 
effektiviseringskrav på 2,5 miljoner kronor så konstateras att personalavdelningen 
inte når hela vägen fram. 
 
ATU gällande driftsbudgeten: 
Prognos för intäkter genom att belasta exploateringsprojekten med den tid som 
avsätts i varje projekt visar att det budgeterade beloppet inte kommer att uppnås. 
Detta som en följd av förändrade tidplaner i exploateringsprojekten. 
Personalkostnaderna bedöms bli lägre eftersom det finns ett antal vakanta tjänster på 
avdelningen.  
 
ATU gällande investeringsbudget för exploateringsprojekten: 
Beroende på tidsförskjutningar i projekten uppstår ett budgetöverskott på ca 16 
mnkr. Detta beror till stor del på förändrade tidplaner. 
 
Bedömningen är att ekonomiavdelningen kommer att klara det ekonomiska resultatet 
i nivå med tilldelad budget (inkl anpassningar på 2 mnkr).  
 
Gemensam kommunadministration ger ett budgetöverskott med ca 0,9 mnkr vilket 
beror på lägre kostnader för strategisk utveckling, marknadsföring och deponi-
åtgärder.  
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer 
Nämnden redovisar kort status för de mål där nämnden bedömer att det finns risk för att KF-målen inte kommer att 
uppnås eller mål som man särskilt vill framhålla. Nämnden redovisar hur man arbetar för att nå målen 
 

Relevant verksamhetsmål: 
En ändamålsenlig infrastruktur för ett 
växande näringsliv och en attraktiv och 
hållbar livsmiljö (KF 2:1) 
 

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

Beskrivning av avvikelse:  
Våra beslutsfattare ska få en god bild av kommunens strategiska markinnehav och det 
framtida behovet: 
Ett färdigt förslag till kommunens markstrategi beräknas kunna lämnas för beslut vid 
årsskiftet. 
 

 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
(KF 2:3) 
 

Nämndsmål: 
Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 

Beskrivning av avvikelse:  
Vi ska upprätthålla det långsiktiga miljöarbetet kring förorenad mark, våtmarker och 
Mieåns vattenkvalitet: 
Det långsiktiga miljöarbetet kan påverkas av vakanta tjänster då det saknas en 
miljöresurs med övergripande arbetsuppgifter.  
 

 
 

Relevant verksamhetsmål: 
Kommuninvånarna, föreningslivet och 
företagen är delaktiga i och har inflytande 
över kommunens utveckling och service.  
(KF 3:1) 
 

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

Beskrivning av avvikelse:  
Fokusering på digitalisering samt att upprätta en digitaliseringspolicy: 
 
Verksamheten har ännu inte mäktat med detta arbete beroende på det interna 
effektiviseringsarbetet samtidigt som grunden till ett servicecenter byggts upp. 
 
Digitaliseringschef kommer anställas som har förmågan att se sambandet mellan 
digitalisering, verksamhetsutveckling och välfärdstjänster, samt förstår vikten av att 
ha fokus på medborgarens behov i detta arbete.  
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Relevant verksamhetsmål: 
Ökad tillväxt och sysselsättning (KF 4:1) 
 

Nämndsmål: 
Ökad tillväxt och sysselsättning 

Beskrivning av avvikelse:  
Fler företag ska kunna etablera sig i Stilleryd och hamnen ska förbli stark: 
Vi ligger inte i fas med marknaden och efterfrågan vad gäller färdig mark för 
etablering. Kapten Holm 2 går inte att exploatera enligt plan, det krävs 
detaljplaneändring och belastning av mark.  
Fler detaljplaneändringar inom området kommer att krävas. 
Utreda huruvida Västerport kan exploateras i enlighet med gällande detaljplan. 
En intern etableringsgrupp med nödvändig kompetens bildas för att på ett bättre sätt 
komma vidare med arbetet att iordningställa mark för etablering 
 

 
 

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

Nämndsmål: 
Kommunen omprövar och utvecklar 
kontinuerligt verksamheten utifrån 
uppdraget och omvärldsbevakning 

Beskrivning av avvikelse:  
Förseningar av införandet av e-handel (olika skäl) påverkar möjligheten att nå målet. 
Vi kan inte själva påverka de delar som i nuläget försenar projektet. 
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5. Intern kontroll 2017 
 
Uppföljning - Intern kontroll Grönt = ingen avvikelse

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
År: 2017 Månad: Augusti Rött = Större allvarlig avvikelse 

Säkerställa lönekost-
nader och arvoden

Säkerställa att lönekostnader 
och arvoden är rätt konterade 
och utbetalda löpande under 
året genom att använda 
utanordnings-listan

Lönechef 1 gång 
under 
hösten

Stickprov Hösten 2017 Mätning sker under 
hösten 2017

Säkerställa att 
representation blir 
korrekt hanterad 
enligt gällande 
rutiner

Kontrollera kontering av- 
seende moms samt 
avdragsgilla kostnader samt 
regelverk. Intern representa-
tionspolicy ska följas

Ekonomi-
avdelningen

1 gång 
under 
hösten

Stickprov Hösten 2017 Mätning sker under 
hösten 2017

Direktupphandling Säkerställa att den s k 
dokumentationsplikten för 
direktupphandling mellan 100 
tkr – gränsen för 
direktupphandling följs

Upphandlings-
enheten

1 gång 
under 
hösten

Stickprov på 
10 st 
direktupp-
handlingar 
inom 
intervallet

2017

x

Granskning är 
genomförd och visar på 
att dokumentations-
plikten har följts

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)

Åtgärd

Nämnd/styrelse:  Kommunstyrelsen

Utfall (markera med kryss)
Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens  Metod Mätperiod

 

6. Investeringsredovisning 
 
 Helårsbudget 

2017 
Periodens Utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse helår 
0002 Östra Piren 0 -15 -25 -25 
0003 Kajkonstruktioner -2 000 -8 -200 1 800 
0018 Log Karlshamn ind område -1 500 1 329 0 1 500 
0026 Skogsborg 450 -46 -60 -510 
0027 Vettekullaområdet 1 600 922 2 400 800 
0029 Stärnö Marina -6 700 -399 -1 300 5 400 
0033 Log Karlshamn Jvgsanläggn -2 000 1 720 1 056 3 056 
0037 Skyttevägen detaljplan -500 -235 -400 100 
0038 Stationsområdet -3 000 -287 -500 2 500 
0106 Asarum väster, fd flygfält 200 579 -1 660 -1 860 
0304 Guöplatån -1 000 -166 -700 300 
1100 Strategisk utveckling -12 000 -1 500 -12 000 0 
     
Summa projekt > 7 mnkr -26 450 1 895 -13 389 13 061 
     
Summa projekt < 7 mnkr -12 611 -3 397 -8 361 4 251 
     
SUMMA INVESTERINGAR -39 061 -1 502 -21 750 17 311 

 
 
Främsta anledning till avvikelsen är tidsförskjutningar i exploateringsprojekten som en 
följd av förändrade tidplaner. 
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 

Period: 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Nämnd: Omsorgsnämnden 
 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 
 

Nämndsordförande: Leif Håkansson 
 

Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 
 

1. Sammanfattning 
PWC har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning angående om Karlshamn 
bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 
Revisionens bedömning är att det finns brister inom flera områden när det gäller t ex 
rutiner, uppföljning och tydlighet i riktlinjerna. 
 
LOS – Lagen om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, kommer att vinna laga kraft från och med 2018.  
 
Nya och ombyggda platser på Ekegården och Östralycke står klara för inflyttning under 
hösten vilket också har gett ett tillskott på platser i särskilt boende. Boendena är 
utrustade med det senaste när det gäller välfärdsteknik.   
 
Sjuktalen är höga inom förvaltningen. Arbetet med att minska sjuktalen har högsta 
prioritet.   

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Verksamheten erbjuder insatser där medborgarens behov står i centrum. Allt arbete ska 
genomsyras av individperspektivet, ”Brukarens fokus”, oavsett om man bor i eget boende, bor 
i särskilt boende eller har andra insatser. Den enskilde ska ha inflytande över sina insatser. 
 Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Det saknas tydliga mål i biståndsbesluten samt att uppföljning av besluten inte sker med tillräcklig 
frekvens initialt. 
Utifrån beviljade insatser upprättar kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med 
den enskilde. Avsikten är att den enskilde individen ska ha inflytande över hur en beviljad 
insats ska genomföras. Genomförandeplaner har arbetats med under ett antal år och har 
succesivt utvecklats och förbättrats.. Avsaknaden av tydliga målformuleringar i 
biståndsbesluten försvårar arbetet med målformuleringar i genomförandeplanerna. 

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Verksamheten arbetar med brukarmedverkan för att uppnå högre nöjdhet hos brukarna. 
Moderna boenden finns tillgängliga från och med i höst då Östralycke och Ekegården står 
färdiga. En fortsatt planering sker för att möta nya behov inom såväl insatser i ordinärt 
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boende som i särskilt boende. Förutom nya boendeplatser, även fokus på välfärdsteknologi 
som en stor möjlighet att erbjuda en omsorg med god kvalitet för flera brukare framöver. Det 
finns planer hos olika fastighetsägare i kommunen om att bygga trygghetsboenden vilket 
betyder tillgängliga bostäder för äldre med möjlighet till gemenskap och aktiviteter. 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Inflyttning på Östralycke har påbörjats under sommaren. Resterande inflyttning på Östralycke samt 
på nya Ekegården sker under hösten. Om- och tillbyggnaden har lett till att ca 65 personer har fått 
tillgång till ett toppmodernt boende både vad gäller utformning av den enskilda lägenheten, 
gemensamhetsutrymmen och välfärdsteknik. 
 

 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Genomförandeplanen är ett viktigt dokument för utförandet av de beviljade insatserna. Den 
enskildes delaktighet i detta och att den ska vara aktuell är en viktig grund i verksamheten. 
Anhörigträffar genomförs årligen i både ordinärt och särskilt boende. Boråd förekommer på 
några boenden.  
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Det finns fortfarande potential att ytterligare förbättra genomförandeplanerna både vad 
gäller tydlighet i förhållande till måluppfyllelse, individens fulla inflytande samt även i att 
personalens schema ska läggas utifrån genomförandeplanerna. 
Det är viktigt att ha ett nära samarbete med anhöriga likaså att både boende och anhöriga 
känner ett visst mått av inflytande, främst över den egna vardagen men också när det gäller 
förändringar såväl i verksamheten som i fastigheten. Arbetet med brukar- och 
anhörigmedverkan ska följas upp och utvecklas. 
 

 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Stora delar av verksamheten bedrivs i alla kommundelar vilket medger att Karlshamn kan 
växa såväl inom tätort som på landsbygd. Verksamheten utgör en stor arbetsgivare och den 
växande verksamheten medför arbetstillfällen för medborgarna. 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Omsorgsförvaltningen arbetar för att utveckla karriärvägar inom den egna verksamheten i 
form av att i vissa fall inrätta specialisttjänster samt finna former för att utveckla att ta vara på 
tillskansad kompetens och goda idéer från verksamheten. 

 
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Verksamheten har inte nått det förväntade målet när det gäller sjuktalen. Verksamheten ligger 
högre än det nationella snittet utifrån kontinuitetsmätningen. Vidare har verksamheten höga 
kostnader för utskrivningsklara från sjukhuset. 
 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Omsorgsförvaltningen har under en längre tid haft höga sjuktal vilket innebär ett stort behov 
av tim-anställda och därmed höga personalkostnader samt påverkar kontinuiteten negativt. 
Förvaltningen har regelbunden uppföljning när det gäller ekonomi men enligt PWCs 
granskningsrapport utvecklingspotential när det gäller uppföljning av andra delar i 
verksamheten.  
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Förvaltningen har under en längre tid haft färre tillgängliga platser i särskilt boende än vad 
behovet har varit. Detta har gjort att korttidsplatser  belagts med personer som väntar på 
särskilt boende och vilket har lett till att de som har behövt korttidsplats i flera fall har fått 
ligga kvar på sjukhuset i avvaktan på ledig plats. 

 
 
 
 

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

Utmaning 1. 
Sjuktalen 
 

Så hanterar vi utmaningen: 
Arbeten pågår som syftar till att minska sjuktalen så som 
att se över rutinerna både vid korttid- och 
långtidsfrånvaro, rehabilitering samt förbättra rutinerna 
när det gäller uppföljning av ärenden.  Fokus läggs även 
på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
Personalenheten är delaktig i det pågående arbetet. 

Utmaning 2. 
Personalsituationen/rekryteringar 

Så hanterar vi utmaningen  
På olika sätt arbeta för en attraktiv arbetsplats. Främja 
delaktighet och medskapande till en god arbetsmiljö samt 
tydliggöra var och ens ansvar. Hitta karriärvägar och 
utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Se över 
kompetensbehovet i samband med rekrytering, både när 
det gäller återbesättning- och till nya tjänster. Bli mera 
tydlig i annonserna om vad som förväntas av tjänsten  samt 
följa upp resultatet av det faktiska utövandet både när det 
gäller nya tjänster och när det gäller den förväntade 
förändringen utifrån den interna kompetensutvecklingen 
inom förvaltningen.   
 

Utmaning 3. 
Implementering av välfärdsteknik 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Teknisk kompetens har säkerställts inom förvaltningen 
igenom att ha anställt en IKT-samordnare vilken börjar den 
1 oktober. En handlingsplan ska tas fram som syftar till 
säkerhet, utveckling, implementering och effektivisering. 

 

1.3 Nämndens framgångar 
Nämndens framgångar  
Handlingsplan är framtagen för arbetet med att förbättra rutinerna för biståndshandläggning. 
Handlingsplanen har ett tydligt fokus på individuella mål och uppföljning. Handlingsplanen 
har även ett fokus på utskrivningsklara. Reviderade riktlinjer har beslutats om av 
omsorgsnämnden. En uppföljningsplan har antagits av nämnden och  har börjat arbetas med.  
 
Ombyggnation av Östralycke och tillbyggnad av Ekegården står klara för inflyttning. 
Inflyttning och omflyttning kommer att påbörjas i september och pågå under hösten. 
Projektet ger förvaltningen mellan 60 och 70 toppmoderna lägenheter både vad gäller 
utformning och teknik samt ger tillskott om ca 25 platser i särskilt boende. 
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Vardagsrehabilitering är ett framgångsrikt projekt som pågår under hela 2017. Ett Trygg-
Hemgångsteam är inrättat med planerad uppstart under oktober. Trygg hemgång kommer att 
fokusera på att stötta den äldre efter sjukhusvistelse samt fortsätta utvecklingen av 
vardagsrehabiliteringsarbetet. 
 
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Modern teknik kommer att ha stor betydelse för den framtida välfärden då den förväntas 
bidra till att upprätthålla och gärna förbättra nuvarande standard med befintliga eller gärna 
färre personella resurser. 
 
Det egna hemmet förväntas i allt större utsträckning bli platsen för vård- och omsorg. Den 
demografiska utvecklingen visar på att vi blir allt fler äldre och att medellivslängden ökar. 
Befolkningsprognosen för Karlshamn visar en ökning av antalet personer över 80 år med 26% 
fram till 2024. 
 
Brukare med psykisk ohälsa, missbruk samt personer från andra kulturer tenderar att öka 
inom hemtjänsten vilket ställer andra krav på kompetens och organisation.  
 
Personalförsörjningen är en utmaning inom flera yrkesgrupper, det är därför av vikt att se 
över de olika uppdragen i verksamheten för att säkerställa att kompetensen används optimalt. 
 
Lagen om samverkan (LOS) kommer gälla från 1 januari 2018, utgångspunkten i den nya 
lagstiftningen är att landsting och kommun tillsammans ska träffa avtal som reglerar 
utskrivningen. Det pågår ett arbete mellan de fem Blekingekommunerna och landstinget som 
syftar till att få fram ett avtal under hösten. 
 
 
 
 
 

 

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

 Helårs-
budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-31 

Beräkna
d 

avvikels
e helår 

Effekte
r av 

anpass
-ningar 

och 
åtgärd

er 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikels
e helår 

Period 
utfall 16-

08-31 

Intäkter -94 584   -62 164,4 274,8  -94 858,8 274,8 -62.499,0 
        

Personal
kostn 

538 711   347 705,4 24 166,1  514 544,9 24 166,1 347 705,3 

Övriga 
kostn 

193 321   125 012,3 -24 368,1  217 689,1 -24 368,1 124 958,1 
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Kostnad
er 

732 032   472 717,7 -202,0  732 233,9 -202,0 472 663,4 

        
Nettoko
stn 

637 448   410 221,4 72,8  637 375,1 72,8 410 164,4 

 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2017-08-31 samt prognos för helår 2017. Även större 
avvikelser jämfört med periodutfall 2016-08-31 ska kommenteras. 
Omsorgsnämndens har ett prognostiserat utfall på +73 tkr för helår 2017. 
De stora avvikelserna finns inom verksamheterna Stöd och Service och Gemensam 
verksamhet. 
Stöd och Service beräknas gå med ett underskott på 11 975 tkr. Ökade kostnader inom 
externa placeringar, besparingskrav och boende verksamheten bidrar till underskottet. 
Besparingen som beräknades mot budgeterade kostnader inom personlig assistans i och med 
övergången till entreprenad kommer att bli lägre än den ursprungliga uppskattningen för 
2017. Anledningen är både en volymökning och en förflyttning av ärenden från SFB till LSS. 
Under 2017 finns en ökning av kostnaderna med ca 3 200 tkr och besparingen av entreprenad 
verksamheten blir ca 2 600 tkr. 
Dem gemensamma verksamheterna visar tillsammans ett överskott på 9 769 tkr. Det är till 
största delen pga. ofördelade medel som bidrar till det prognostiserade utfallet. 
Verksamheterna Stöd i ordinärt boende och Stöd i särskilt boende förväntas gå med ett 
överskott på 1 106 tkr resp 1 798 tkr. 
 

 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas samt förväntad 
ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 
Förbättrade rutiner i samband med biståndsbedömningen samt införande av Trygg Hemgång 
förväntas minska kostnader för utskrivningsklara från sjukhus samt på sikt bidra till en 
tydligare struktur för utförande av hemtjänstinsatser. 
Trygg Hemgång och det pågående arbetet med vardagsrehabilitering förväntas på sikt bidra 
till minskat behov av hemtjänst som i sin tur bidrar till minskat personalbehov. 
Välfärdsteknik samt utveckling och implementering av nya arbetsmetoder förväntas på sikt 
öka effektiviteten i verksamheten. 
 
 
 
 

 

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

Relevant verksamhetsmål: 
 
Minska sjuktalen 
 

Nämndsmål: 
 

Beskrivning av avvikelse:  
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Förväntad måluppfyllelse kommer inte att nås inom innevarande år. Arbete pågår som 
långsiktigt syftar till att minska sjuktalen. Initialt ligger fokus på förebyggande 
arbetsmiljöarbete samt hantering av korttidsfrånvaron.  
 
 
Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
Kommunen har som målsättning att sjuktalen inte ska överstiga 21,3 dagar per anställd, 
omsorgsnämndens resultat är f n 30,8 dagar. 
 

 

5. Intern kontroll 2017 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2017-08-31 
 

6. Investeringsredovisning 

Nedan särredovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr).  

Investeringsprojekt < 7 mnkr summeras och redovisas på en rad. 
 
 Helårsbudget 

2017 
Periodens Utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse helår 
Investeringsprojekt > 7 
mnkr: 

    

Specifikation: 0 0 0 0 
     
     
     
Investeringsprojekt <  7 
mnkr 

13 430 2 155,9 13 430,0 0,0 

     
SUMMA INVESTERINGAR 13 430 2 155,9 13 430,0 0,0 

 

Tidplan för Delårs- och resultatrapport januari – augusti 2017 
 
2017-09-19 Inlämning av förvaltningarnas förslag till nämndernas resultatrapporter till 

ekonomiavdelningen (Anette Ericson) 
 
2017-09-26 Inlämning av nämndernas beslutade resultatrapporter till ekonomiavdelningen 

(Anette Ericson) 
 
2017-10-10 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2017-10-23 Beslut i Kommunfullmäktige 
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Resultatrapport nämnd 2017-08-31 
 

Period: Januari – Augusti 2017 
 
Nämnd: 
Tekniska nämnden  
 

Förvaltning: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Mats Dahlbom 
 

Förvaltningschef: 
Ulrika Nordén Johansson 

 
Sammanfattande kommentar för att nå KF mål och genomföra prioriterade 
insatser/områden 
 
Den 1 september har SHBF en ny organisation när det gäller beställning/förvaltning och service.  
En ny ledningsstruktur har införts, som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvalt-
ningens samtliga ansvarsområden.  
I nuvarande struktur hanteras och finansieras servicetjänster spritt över kommunens förvaltningar, 
ett system som är ineffektivt och saknar tydlighet i processer för styrning och samordning. 
Syftet och målet med förändringen är främst att skapa möjlighet till ett effektivare resursnyttjande 
som frigör tid för kärnverksamheterna, minimerad risk för dubbelarbete och tydlighet i vem som 
gör vad. Målet är också att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och på så 
sätt öka på Vi-känslan, vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat och trivsel på SHBF. 
 
Förändringen innebär att enheterna städ, drift, gata, fastighet och park slås ihop till två nya 
verksamheter, beställning och service. Arbetsledarrollen avvecklas och nya enhetschefer har 
anställts inom serviceverksamheten. 
Beställarverksamheten bemannas av 18 medarbetare och Serviceverksamheten bemannas med 
170 medarbetare fördelat på i dagsläget fem enheter. I den nya strukturen tydliggörs rollerna vem 
som är kund, beställare och utförare. Interna kunder är alla inom Karlshamns kommunkoncern och 
externa kunder är de vi finns till för, det vill säga medborgare, näringsliv, föreningsliv och 
besökare. Beställaren är ansvarig för att strategiskt förvalta, planera och utveckla alla kommunens 
tillgångar och värden. Beställaren ska också omsätta kundernas behov till kostnadseffektiva 
beställningar och serviceavtal på årsbasis. Serviceverksamheten har sedan uppdraget att utföra 
beställda tjänster i enlighet med beställningsunderlaget baserat på serviceavtalet. Detta är en 
långsiktig satsning som förväntas ge effekt och ett bättre resultat inom ett par år. 
 
Andra stora utmaningar inom tekniska nämndens ansvarsområden är kommunens fastighets-
underhåll. De medel som i dag finns inom ramen för budgeten kan ej säkerställa att de underhålls-
planer som finns tillgodoser kommunens behov av fastighetsunderhåll, dessutom är underhållet 
mycket eftersatt på sina håll. En annan utmaning inom både kommunens egna fastigheter samt de 
inhyrda fastigheter och lokaler som vi idag hyr, är att inventera och se över hur vi långsiktigt kan få 
tillstånd en bättre utnyttjandegrad på våra lokaler för att på så sätt nå effektivisering och lägre 
hyreskostnader framförallt för våra brukarorienterade förvaltningar (Skola och Omsorg). 
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Energieffektiviseringsåtgärder är nästa steg. En inventering av energianvändningen inom 
kommunens fastighetsbestånd samt inhyrda lokaler ska genomföras framöver. Tillgängligheten i 
våra lokaler är oerhört viktig, därför pågår tillgänglighetsinventering i kommunens samtliga 
fastigheter. Inventeringen är tillgänglig för alla via tillgänglighetsdatabasen på kommunens 
webbplats.  
 
Inom VA-verksamheten så är de största utmaningarna kommunens vattenförsörjning, en utmaning 
där arbete pågår inom ramen för projekt och samarbeten. Nästa steg nu blir att ta fram en tydlig 
strategi för kommunens dricksvattenförsörjning. 
När det gäller avloppsvattenförsörjningen så har vi även där en stor utmaning, flera aktiviteter 
pågår gällande förbättringsarbete. 
 
Sjuktalen inom tekniska nämndens områden berör till största delen Måltid och den kommande 
Serviceverksamheten (idag Drift och Service). En bemanningspool inom måltid har lett till att 
timvikarie behovet har minskat, vilket är helt i linje med de centrala riktlinjerna. Andra aktiviteter 
och åtaganden kring att sänka sjuktalen och skapa arbetsglädje har påbörjats och kommer att 
fortgå under hösten. Arbetsledarrollen har avskaffats och enhetschefer har anställt, vilket ska leda 
till att cheferna kommer närmare medarbetarna och verksamheten, vilket vi hoppas ska skapa 
större trygghet och minska sjukskrivningarna. 
 
Arbetet med mångfald inom kommunal verksamhet pågår med bra resultat och enligt plan, det 
finns dock risk för att de övergripande riktlinjerna inte genomförs under 2017. Verksamheten har 
hittills bidragit till ökad andel instegsjobb och har nu drygt 10 %. En stor bidragande orsak är 
uppstart av biltvätt med okulärbesiktning. Internservice har under tid anställt medarbetare med 
annan etnisk bakgrund.  
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1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 1.Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under detta inriktningsmål så nämnden bidragit gällande att Karlshamns medborgare ska 
känna sig trygg genom att vi prioritera vatten och trafiksäkerhetsfrågor. När det gäller 
trafiksäkerhet så följer vi de planer på åtaganden som finns medan åtagande gällande 
vatten/avlopp signalerar risk pga olika omständigheter men vi löser akuta åtgärder snabbt 
och professionellt. Bedömningen är att vi inte kommer att uppfylla alla åtaganden under 
2017 i dagsläget är måluppfyllelsen ca 25%. 
 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser: 
Vattenläckorna under sommaren har kunnat hanteras snabbt och professionellt av 
organisationen. Vattenkampanjen ”Varenda droppe räknas” har gett bra genomslagskraft, syftet 
var att medvetandegöra vattnets betydelse. VAs resursteam har förändrat sitt arbetssätt och 
utökat kompetensen i syfte att underhålla ledningsnätet samt jobba mer strukturerat i större 
projekt.  
Vi har också byggt ut cykelväg längs med Korpadalsvägen och trafiksäkrat Merjerivägen vilket 
ligger i planen. 
 
 

 
 

 2.Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Bedömning av måluppfyllelse 
Inga nya åtaganden är genomförda under perioden och målet är fullt uppfyllt per den 30/4 -17 

 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 

 
 

 3.Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Bedömning av måluppfyllelse 

Åtaganden under målet Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i 
samhället. Enligt nuvarande status så är prognosen 75% måluppfyllelse 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Arbetet med tillgänglighetsdatabasen fortsätter enligt plan och arbetet med mångfald 
inom kommunal verksamhet pågår med bra resultat och enligt plan, det finns dock risk för 
att de övergripande riktlinjerna inte genomförs under 2017. Verksamheten har hittills 
bidragit till ökad andel instegsjobb och har nu drygt 10 %. En stor bidragande orsak är 
uppstart av biltvätt med okulärbesiktning. Internservice har under tid anställt medarbetare 
med annan etnisk bakgrund 

 
 4.Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Prioriterad insats är målet Ökad tillväxt och sysselsättning. Periodens prognos visar på ca 50% 
måluppfyllelse 
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Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Pga av anpassning av investeringsbudget 2017 så har utbyggnadstakten minskat något 
vilket påverkar möjlighet till ökad tillväxt och sysselsättning. 

 
 5.Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden har prioriterat 5:1, 5:2, 5:3 och 5:4 och bedömningen är att vi följer planen 
med måluppfyllnad till ca 50% 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Tillgänglighetsinventering i kommunens samtliga fastigheter. Inventeringen är tillgänglig för alla 
via tillgänglighetsdatabasen på kommunens webbplats. Måltidsverksamheten har infört E-
handel (Proccedo. 

 
 
 
 
 
Utmaning 1. 
Ny organisation och ledningsstruktur 

 

Så hanterar vi utmaningen  
Genom att kartlägga, skapa processer och rutiner för 
den nya organisationsstrukturen så kan vi identifiera 
eventuella risker som kan uppstå och på sätt 
förebygga dessa.  
Skapa enklare finansieringsmodell med tydliga 
överenskommelser mellan kund och utförare.  
Införa beställarkompetens som säkerställer att 
förvaltning av tjänster och tillgångar håller den 
kvalitet som efterfrågas. 
 

Utmaning 2. 
Underhållsbudget – fastighetsunderhåll  
 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Med mer medel så kan vi följa de underhållsplaner 
som finns avseende behovet av fastighetsunderhåll. 

 Utmaning 3. 
Inventera och se över vårt lokal-
utnyttjande samt vår lokaleffektivitet 
 

Så hanterar vi utmaningen  
Vi arbetar mot uppsatta nyckeltal. 

Utmaning 4. 
Vattenförsörjning 

Så hanterar vi utmaningen  
Denna långsiktiga utmaning jobbar vi med på flera 
olika plan, dels med nuvarande försörjningsystem 
via Mien men också med 
reserv/stödvattenförsörjning via Mörrumsån. En stor 
workshop för kommunens vattenförsörjning hölls i 
slutet av augusti med politik och näringsliv. En 
uttalad strategi för vår dricksvattenförsörjning bör 
tas fram under hösten/vintern 2017. 
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Utmaning 5. 
Avloppsvattenförsörjning 

Så hanterar vi utmaningen  
Flera olika aktiviteter pågår på VA-enheten gällande 
förbättringsarbete för kommunens 
avloppsvattenrening: 

 Överföringsledningen mellan Mörrums och 
Stärnös ARV är i slutfasen men 
överklaganden påverkar projektets 
slutskede.  

 VA inväntar svar gällande Stärnös  
nya tillstånd som kommer påverka 
verksamheten, slutligt tillstånd  
beräknas komma hösten 2017.  

 Utbyggnaden av avloppsvatten-
försörjningen på landsbygden enligt antagen 
utbyggnadsplan, följer ej tidsplanen, men 
Brorstorp och Granefors ligger i 
startgroparna. Utbyggnadsplanen kommer 
att revideras under 2018. 

 
Utmaning 6. 
Sänka sjuktalen 

  Så hanterar vi utmaningen  
 Antalet timavlönade ska minska och 

bemanningspoolen inom Måltid ska försöka 
klara det mesta av våra sjukskrivningar. 

 Det är 3 planerade aktiviteter inom 
Måltidsverksamheten under hösten 2017 
och ett år framåt, i syfte att sänka sjuktalen. 
I september kommer en föreläsning om 
tankar kring kost i vardagen att erbjudas 
hela Måltidsservice personal.  

 Chefer närmre verksamheten och färre 
medarbetare per chef hoppas vi ger större 
trygghet och kan minska sjukskrivningar 
inom de stora verksamheterna. 
 

Nämndens framgångar  
 Alla byggprojekt inom Måltid löper på enligt plan. 
 Rekrytering av samtliga enhetschefer inom Måltid är klara och den nya organisationen är i 

drift. 
 Ny kostpolicy antagen. 
 Infört E-handel (Proccedo) inom Måltidsverksamheten. 
 Timvikarie användandet har minskat och istället har en ökning skett i bemanningspoolen 

inom Måltid, helt i linje med centrala riktlinjer. 
 Inom intern service har det påbörjat åtaganden för att minska sjukfrånvaron och arbetet 

med rehabilitering. 
 Uppfräschning har skett av A-huset på Väggaskolan inför jubileet, med egna målare. 
 Utrett innemiljöproblematiken på Tuvans förskola samt påbörjat arbetet enligt ett 

framtaget åtgärdsprogram. 
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 Bistått Omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för Arbete och Välfärd med stora 
lokalförsörjningsprojekt (Östralycke etapp 4 samt Gallerian). 

 Åtgärdat brister i utrymningsvägar på Stenbackaskolans idrottshall samt förbättrat 
brandskyddet i Musikskolans lokaler. 

 Vattenläckorna under sommaren har kunnat hanteras snabbt och professionellt av 
organisationen. 

 Vattenkampanjen ”Varenda droppe räknas” har gett bra genomslagskraft, syftet var att 
medvetandegöra vattnets betydelse. 

 VAs resursteam har förändrat sitt arbetssätt och utökat kompetensen i syfte att 
underhålla ledningsnätet samt jobba mer strukturerat i större projekt. 

 
 

Ekonomiuppföljning och prognos 
 
TN exkl VA 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 16-

08-31 

Intäkter 279 565 184 115 3 310  282 875 3 310 180 692 
        

Personalkostn -121 920 -79 784 340  -121 580 340 -80 270 
Övriga kostn -212 219 -138 161 -3 250  -215 469 -3 250 -146 295 
Kostnader -334 139 -217 945 -2 910  -337 049 -2 910 -226 565 

        
Nettokostn -54 574 -33 830 400  -54 174 400 -45 873 

 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
TN exkl VA har en periodavvikelse för januari-augusti på + 2 553 tkr och en prognostiserad 
helårsavvikelse på +400 tkr.  
 
TN exkl VA har under januari-augusti förbrukat -14,8 mnkr av årets investeringsbudget på -48,7 
mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är +15,5 mnkr.  
 

 Kansliet har plus på förvaltningschef och verksamhetschef del av året.  
 Plus på tekniska nämndens medel till förfogande (1 600 tkr).  
 Trafik har vakant trafikingenjör aug-dec och underskott på serviceavgifter för 

kortbetalning Babs.  
 Gatuenheten har ingen helårsavvikelse på vinterväghållning vid jämförelse med de senaste 

tre åren.  
 Positiv avvikelse för måltider balanseras av ökade driftskostnader för ombyggnationen av 

Östralyckes kök och matsal.  
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 Driftservice har plus på arbetsledning i samband med den nya organisationen som träder i 
kraft den 1 september.  

 Fastighet har plus på kostnader för el, fjärrvärme och personal samt minus på 
Entreprenadgruppen och Driftgruppen.  

 Markförvaltningens utökade intäkter på 1 300 tkr kommer inte att uppnås 2017.  
 Städservice har tre nya städuppdrag och biltvätt med okulärbesiktning som inte är 

budgeterade, vilket ger prognostiserade helårsavvikelser på intäkter och kostnader. Den 
nya organisationen ger minus på personalkostnader.  

 Skorstensfejarmästaren har gått i pension och överskottet justeras mot verksamhetens 
balanskonto. 

 

 
Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Inga anpassningsåtgärder krävs med anledning av augustiresultatet. Fortsatta löpande 
rationaliseringar ingår i verksamheternas uppdrag. 
 

 
VA 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-
31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 16-

08-31 

Intäkter 79 012 54 171 0  79 012 0 51 344 
        

Personalkostn -20 066 -11 971 0  -20 066 0 -11 982 
Övriga kostn -58 946 -39 501 3 500  -55 446 3 500 -36 070 
Kostnader -79 012 -51 472  3 500  -75 512 3 500 -48 052 

        
Nettokostn 0 2 699 3 500  3 500  3 292 

 
Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
VA-enheten har en periodavvikelse för januari-augusti på +2 699 tkr och en prognostiserad 
helårsavvikelse på +3 500 tkr. 
 
VA-enheten har under januari-augusti förbrukat -26,2 mnkr av årets investeringsbudget på -61,3 
mnkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen är +13,7 mnkr.  
Planerat överuttag på brukningsavgifter och minskade kostnader på rörnäts underhåll. 2017 
arbetas det mer med ledningsförnyelse. 
 

 
 

Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Inga anpassningsåtgärder krävs med anledning av augustiresultatet. Planerat överuttag på 
brukningsavgifter. 
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Förutsättningar att nå KF mål 
Nämnden redovisar kort för de mål där man ser en avvikelse av budget eller mål mot fastställd verksamhetsplan 
 

Relevant verksamhetsmål: 
KF mål 1:4  
Kommuninvånarna känner sig trygga  

Nämndsmål: 
KF mål 1:4  
Kommuninvånarna känner sig trygga  

Beskrivning av avvikelse:  
Prioriterad insats - Dricksvattenförsörjning 
Förväntat resultat - Säkerställa kommunens dricksvattenförsörjning långsiktigt. 
Verksamhetens åtaganden – 1. Nedläggning av Mörrums ARV/färdigställande överföringsledning 
Risk – Överklagan på del av sträckan gällande ledningsrätt riskerar att försena projektet. Ej färdigt 
tillstånd för Stärnö ARV riskerar också att försena påkoppling av vattnet från Mörrum till Stärnö 
även om överföringsledningen är klar att nyttjas. 
 
Verksamhetens åtaganden – 2. Utbyggnadsplan landsbygd (Granefors och Brorstorp) 
Risk – Utbyggnad Granefors har försenats p.g.a. förorenad mark på ledningssträckan. Utbyggnad 
Brorstorp kommer att starta till hösten. 
 
Verksamhetens åtaganden – 3. Ny vattendom Mien 
Risk – Ny vattendom kommer ej vara klar under 2017. Däremot ska ansökan för ny vattendom 
lämnas in till Mark och miljödomstolen. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Inga anpassningar/justeringar  

 
Relevant verksamhetsmål: 
KF mål 3:2 Kommuninvånarna ges lika 
möjligheter och rättigheter i samhället 

Nämndsmål: 
KF mål 3:2 Kommuninvånarna ges lika 
möjligheter och rättigheter i samhället 

Beskrivning av avvikelse:  
Prioriterad insats – Mångfald inom kommunal verksamhet 
Förväntat resultat - Mångfald inom kommunal verksamhet 
Verksamhetens åtaganden - Föregå med gott exempel och visa respekt för alla oavsett etnisk 
bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller liknande. 
Avvikelse – I och med en sent intagen ny organisation så finns det risk att personals framtagna 
riktlinjer inte genomförs under 2017. Däremot har verksamheten bidragit till ökad andel 
instegsjobb och har nu drygt 10 % instegsjobb inom hela verksamheten. En stort bidragande orsak 
är uppstart av biltvätt med okulärbesiktning. Anställning av medarbetare med annan etnisk 
bakgrund har anställts inom Internservice. 
Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Inga anpassningar/justeringar 

 
Relevant verksamhetsmål: 
KF mål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning. 
 

Nämndsmål: 
KF mål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
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Beskrivning av avvikelse:  
Prioriterad insats - Verka för bra samarbete med kommunledningsförvaltningen gällande 
exploatering av mark för näringsliv och privat boende 
Förväntat resultat - Ökade andel människor i sysselsättning och ökade skatteintäkter 
Verksamhetens åtaganden - Genom utbildning och information höja kompetensen internt och 
externt gällande lagen om allmänna vattentjänster och kommunens VA-taxa. 
 
Avvikelse - Troligtvis kommer vi inte hinna genomföra detta externt 2017 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Inga anpassningar/justeringar 

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

Nämndsmål: 
KF mål 5:1 Kommunen är en modern och 
attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare 

Beskrivning av avvikelse:  
Prioriterad insats - Insatser i syfte att sänka sjuktalen 
Förväntat resultat - Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl. a arbeta för ett minskat 
antal timavlönade och arbeta med kvalitetssäkrad personalplanering  
Verksamhetens åtaganden Måltidsverksamheten - Minska sjukfrånvarodagarna per anställd från 
2016 års nivå. Fullfölja omorganisationen och skapa trygg ledningsstruktur. Målet är att minska 1,5 
dag per anställd. 
Verksamhetens åtaganden Internservice - Aktivt arbeta med rehabilitering där ärenden slutförs 
inom rimlig tid. 
 
Avvikelse - Måltidsverksamheten kommer inte klara åtagandet enligt mätning januari till juni 2017. 
Korttidsfrånvaron minskar från 3,76 dagar per anställd 2016 till 3,37 dagar per anställd 2017 under 
tidsintervallet januari till juni. Men den totala sjukfrånvaron har ökat från 12,24 dagar per anställd 
2016 till 13,79 dagar per anställd 2017 under samma period. 
 
Avvikelse – Internservice har arbetat aktivt med rehabilitering. Det är en långsam process och en 
stor yttre påverkansfaktor vad gäller Försäkringskassan och läkares bedömning. Korttidsfrånvaron 
har däremot kunnat påverkas. Ny ledningsstruktur börjar ta form from 1/9 då verksamheten går 
över till Serviceverksamheten. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Måltidsverksamhetens första åtgärd för att sänka sjuktalen var organisationsförändringen och den 
är nu genomförd. 
Där efter följer 3 planerade åtgärder under en ett års plan.  

 Föreläsning om kost i vardagen och hur olika livsmedel påverkar oss. Föreläsningen är till 
för att börja reflektera över hur jag äter för att må bra.  

 Stresshantering- Små övningar för att sänka puls och minska stress samt kunskap om vad 
stress är och vad händer i kroppen.  

 Fysisk aktivitet och ergonomi. Lära ut vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på vår 
kropp både fysiskt och psykiskt samt vikten av att ha rätt arbetsställning och 
arbetshjälpmedel för att minska förslitningsskador. 
 

Det kommer att vara stående punkter på ATP från och med nu.  
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Relevant verksamhetsmål: 
KF mål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar 
kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget 
och omvärldsbevakning. 
 

Nämndsmål: 
KF mål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar 
kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget 
och omvärldsbevakning  

Beskrivning av avvikelse:  
Prioriterad insats - Säkerställa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån 
verksamheternas behov och kommunen som helhet. 
Förväntat resultat - Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån verksamheternas behov 
och kommunen som helhet. 
Verksamhetens åtaganden 1. Ta fram nyckeltal. 2. Fastighetschefen ska gå utbildning i strategisk 
lokalförsörjning. 
 
Avvikelse 1. - arbete pågår, men arbetsbelastningen har medfört att det tar lite längre tid än 
planerat. 
Risk 2.– Fastighetschefen kommer ej att genomgå utbildning i strategisk lokalförsörjning pga 
omorganisation. 
 

Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Vid ny inhyrning av lokaler används nyckeltal för att verifiera att det blir ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt. Det som saknas och skall tas fram är en bedömning av det befintliga 
fastighetsbeståndet. Fastighetschefen ämnar gå utbildning under 2018. 

 

Relevant verksamhetsmål: 
KF mål 5:4 Kommunen har en ekologisk hållbar 
verksamhet 
 

Nämndsmål: 
KF mål 5:4 Kommunen har en ekologisk hållbar 
verksamhet 

Beskrivning av avvikelse:  
Prioriterad insats – Energieffektivitet  
Förväntat resultat – Energistatistik som möjliggör prioriteringar för effektiviseringsåtgärder 
Verksamhetens åtaganden - Ta fram relevant energistatistik för kommunens fastighetsbestånd. 
Bygga upp ett överskådligt system för energistatistiken i kommunens fastigheter i Excel.  
 
Avvikelse – arbete pågår, men samtliga fastigheter inom kommunen kommer ej att vara med i 
statistiken vid årets utgång. 
Redovisning av anpassningar/justeringar för att nå målet: 
Inga anpassningar/justeringar i detta läge. 

107



Not 2017-08-31 2016-08-31

Verksamhetens intäkter 1 54 171 51 344

Verskamhetens kostnader 2 -42 417 -39 101

Avskrivningar 3 -7 183 -6 609

Verksamhetens nettokostnader 4 571 5 634

(varav jämförelsestörande poster)

Skatteintäkter 0 0

Finansiella intäkter 4 1 577 2 116

Finansiella kostnader 5 -3 449 -4 459

Resutlat före extraordinära intäkter 2 699 3 292

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat 2 699 3 292

RESULTATRÄKNING VA tkr
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TILLGÅNGAR Not 2017-08-31 2016-08-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 124 672 121 275

Maskiner och inventrier 7 3 314 4 337

Pågående investeringar 8 26 187 13 912

Summa materilella anälggningstillgångar 154 173 139 524

Omsättningstillgångar

Förråd

Kundfodringar

Övriga fodringar

Förutbetalda  kostnader och upplupna intäkter 9 0 0

Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 154 173 139 524

Not 2017-08-31 2016-08-31

Eget kapital

Eget kapital 10 7 191 3 887

Delårets resultat 2 699 3 292

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 11 0 0

Skulder

Långfristiga skulder 12 126 882 126 903

Investeringsfond

Kortfristiga skulder 13 16 569 4 721

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 832 721

154 173 139 524

BALANSRÄKNING VA tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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NOTER 
(tkr)

Not 1 Verksamhetens intäkter 2017-08-31 2016-08-31

Brukningsavgifter 38 295 35 367

Övriga intäkter inkl interna fördelningar 15 876 15 977

Summa 54 171 51 344

Not 2  Verksamhetens kostnader 2017-08-31 2016-08-31

Material 4 901 2 943

El 2 742 2 730

Övriga kostnader 16 093 8 725

Köpt vatten 0 0

Personalkostnader 11 971 11 982

Externa hyror 0 0

Externt köpta tjänster 5 152 2 020

Från förvaltningen fördelade kostnader 1 206

Från kommunen fördelade kostnader 351 10 701

Förlust vid avyttring av anläggningtillgång 0 0

Summa 42 417 39 101

Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden

Följande avskriningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År År

Vatten och avlppsledningar 50 50

Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar 33 33

Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar 10 10

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 5 5

Årets avskrivningar fördelas på: 2017-08-31 2016-08-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 092 5 567

Maskiner och andra tekniska anläggningar 29 52

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 1 062 990

Summa 7 183 6 609

Not 4 Finansiella intäkter 2017-08-31 2016-08-31

Tillgodoräknad ränta på överlikvidit 1,10% 1 577 2 116
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Not 5 Finansiella kostnader 2017-08-31 2016-08-31

Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 3,10% 3 449 4 459

Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 2017-08-31 2016-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 358 564 346 292

Inköp per 31/8 0 0

Anslutningsavgifter 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 358 564 346 292

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående  avskrivningar enligt plan -227 801 -219 450

Försäljning/utrangering 0 0

Årets avskrivningar enligt plan -6 091 -5 567

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -233 892 -225 017

Utgående planenligt restvärde 124 672 121 275

Not 7 Maskiner och andra inventarier 2017-08-31 2016-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 20 700 20 336

Inköp 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 700 20 336

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående  avskrivningar enligt plan -16 295 -14 957

Försäljning/utrangering 0 0

Årets avskrivningar enligt plan -1 091 -1 042

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -17 386 -15 999

Utgående planenligt restvärde 3 314 4 337

Not 8 Pågående investeringar 2017-08-31 2016-08-31

Pågående investeringar 26 187 13 912

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-08-31 2016-08-31

Förutbetald hyra 0 0

Avräkning mot kommunen 0 0

Övriga förutbetalda kostnader 0 0

Summa 0 0
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Not 10 Eget kapital 2017-08-31 2016-08-31

Ingående eget kapital 7 191 3 887

Tillskott 0 0

Delårets resultat 2 699 3 292

Utgående eget kapital 7 191 3 887

Not 11 Avsättningar för pensioner 2017-08-31 2016-08-31

Kompletterande ålderspension 0 0

Efterlevandepension 0 0

PA-KL pensioner 0 0

Särskilld ålders-/visstidspension 0 0

Särskild löneskatt 0 0

Summa avsättning 0 0

Ansvarsförbindelser för pensioner

Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0 0

Särskild löneskatt 0 0

Summa ansvarsförbindelser 0 0

Not 12 Långfristiga skulder 2017-08-31 2016-08-31

Lån från kommunen utgående balans 126 882 126 903

Lån från kommunen förändring under året 0 0

Investeringsfond ¹ utgående balans 0 0

Investeringsfond ¹ förändring under året 0 0

Summa 126 882 126 903

¹ Investeringfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet. 

Not 13 Kortfristiga skulder 2017-08-31 2016-08-31

Avräkning med kommunen 14 474 4 721

Lån från kommunen 2 095 0

Summa 16 569 4 721

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-08-31 2016-08-31

Semsterlöneskuld och okompenserad övertid 832 721

Arbetsgivaravgift 0 0

Upplupna löner 0 0

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond¹

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter² 0 0

Övriga interimsskulder 0

Summa 832 721
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Delårsrapport/Resultatrapport   
 

Period: 2017-01-01 – 2017-08-31 
 
Nämnd: 
Överförmyndarnämnden  

Förvaltning: 
Kommuledningsförvaltningen 

Nämndsordförande: 
Ingvar Gustavsson (s)  

Förvaltningschef: 
Daniel Wäppling  

1. Sammanfattning 
Den extra resurs nämnden haft, i form av en assistent under 2017 tillsammans med en 
minskad handläggningstid på ensamkommande barn, har gjort att nämnden med största 
sannolikhet når sitt mål med att årsräkningarna ska vara klara innan oktober månads 
slut. Verksamheten har under året fortsatt med ett brett kvalitetsarbete där nämndens 
fokus på uppdraget sörja för person har varit i centrum. 
 
I vår interna kontroll har därför ett antal ställföreträdare i år i en enkät fått svara på 
frågan om de tycker att huvudmännen har ett ändamålsenligt boende. Nämnden har en 
förhoppning om att ställföreträdarna blir medvetandegjorda om just vikten av 
uppdraget sörja för person och bevaka rätt. I uppdraget som ställföreträdare ingår att se 
till hela huvudmannens behov och att agera i de fall ett behov inte är tillfredsställt. 
Handläggare har följt upp i de fall boendet inte är ändamålsenligt och ställföreträdaren 
inte agerat i fråga.   
 
För att också kvalitetshöja det uppdrag som gode män utför med ensamkommande barn 
har besöksfrekvensen tydligare definierats i ett utskick till alla gode män. Nämnden har i 
framtagna riktlinjer förtydligat ett minimiantal besök per månad som god man ska 
utföra, där god man personligen träffar barnet. Nämnden såg en trend i ett minskande 
antal besök där allt fler kontakter skedde över telefon. Vår bedömning är att 
besöksfrekvensen därefter har ökat vilket var insatsens syfte.    
 
Revisionens förstudie tillsammans med länsstyrelsens tillsynsrapport har också varit en 
grund till förbättringar och förändringar i verksamheten. Delegationsordningen har 
blivit ordentligt omarbetad, kontinuerliga och löpande registerkontroller har införts och 
delgivande av arvodesbeslut till huvudmännen har införts, för att nämna några 
förbättringar.  

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – nämndens bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och särskilda händelser för perioden 

 
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden har förutom att erbjudit ställföreträdarna mer traditionella utbildningar också 
förmedlat en web-baserade föreläsning. Vi tror att vi därmed kan nå ett större antal än att 
bjuda in till utbildningar som kräver fysisk närvaro.  Under kvartal 4 ska en utbildning 
kring psykiska sjukdomar och missbruk erbjudas en speciellt utvald grupp av 
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ställföreträdare som därefter förhoppningsvis ska kunna ta sig an de svåra uppdragen som 
vi har allt svårare att rekrytera personer till.  

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Nämnden får allt svårare att rekrytera ställföreträdare till huvudmän med psykiska besvär 
eller med missbruk. Situationen just nu är att vi har mycket svårt att fullgöra tingsrättens 
föreläggande om att inkomma med förslag på ställföreträdare samt att ställföreträdare 
som vill bli entledigad från sitt uppdrag inte kan bli det inom rimlig tid. I framtiden kan det 
bli allt vanligare att huvudmännen inte får en ställföreträdare alls eller inte får en 
ställföreträdare med rätt kompetens. JO har nyligen gått ut med kritik mot en 
överförmyndare som inte lyckats byta ut en ställföreträdare som ansökt om ett 
entledigande.  

 
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
I december 2016 lämnades ut en enkät till ställföreträdare då nämnden ville få en tydligare 
bild av huvudmännens boendesituation. En uppföljning har gjorts i ärenden där 
huvudmannen fortfarande har en ställföreträdare och där ställföreträdaren i enkäten 
uppgett att huvudmannens boendesituation skulle behöva förbättras. I samtliga fall har 
ställföreträdarna verkat för att huvudmännens situation ska förbättras. Nämndsmålet är 
uppfyllt. 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Inför år 2017 fick ställföreträdare i samband med en så kallad godmansträff information 
om olika boendeformer i Karlshamns kommun. Under mötet lämnades ovan nämnda enkät 
ut till de närvarande ställföreträdarna. Efter en tid följdes enkäten upp och nämnden 
kunde få en bild av hur ställföreträdarna försökt förändra situationen till det bättre. Att 
konsekvent arbeta med en fråga under året har bidragit till ökad kunskap inom ett område 
som bedömts viktig. Granskningen av hur ställföreträdarna agerar när en huvudmans 
boendesituation behöver förbättras är ett sätt för nämnden att se om ställföreträdarna gör 
vad som ingår i deras uppdrag samt om de behöver ytterligare kunskap och utbildning i 
den aktuella frågan. 

 
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Omyndiga i åldern 16-18 år ska ges möjlighet att få sin åsikt hörd i samband med ansökan om 
uttag från spärrat konto. I ett (1) ärende har den omyndiges yttrande inte inkommit trots att 
denna befann sig i det aktuella åldersspannet. Det har sin grund i en trolig miss från 
handläggaren. 
 
Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Under innevarande år har det uppsatta nämndsmålet indirekt ökat medvetandegraden hos 
handläggare och assistent kring barnkonventionen och barns rätt att bli hörda. Ett resultat är 
att diskussioner också har förts inom andra handläggningsområden där barn är involverade. 
Också inom överförmyndarvälden nationellt är det ett mer frekvent förekommande 
diskussionsämne som kommer aktualiseras än mer om barnkonventionen blir lag. 

 
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
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 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Bedömning av måluppfyllelse 

Nämnden har kontinuerligt fått återrapportering av relevanta nyheter för vår verksamhet. 
Handläggare har hållit sig ájour med ny lagstiftning och andra förändringar som påverkar 
överförmyndarnämnden. Nämnden har varit väl förberedda och insatta i de förändringar 
som skett. 
 
Målet att nämnden och kommunen har en sund ekonomi ur aspekten samplanering av 
utbildningsinsatser har uppnåtts.  

       Analys över utvecklingen och periodens viktigaste händelser 
Mest nyheter har det varit kring den nya lagstiftningen gällande framtidsfullmakter och 
anhörigas ökade befogenheter att sköta den hjälpbehövande. Regeringen har i ett försök 
att öka individens självbestämmande och att avlasta godmanssystemet inför möjligheten 
att skriva en framtidsfullmakt som ska gälla efter det att personen blivit ut stånd att föra 
sin egen talan. Lagen har också gett anhöriga en ökad befogenhet på ett sätt att denna kan 
betala räkningar och ansöka om bidrag och insatser t.ex. inom SoL. Den anhörige kan sköta 
den dagliga livsföringen, sälja en bostadsrätt eller liknande kräver dock en fullmakt. 
 
Förändrat återsökningsförfarande hos Migrationsverkets har också varit uppe för 
diskussion och krävt mycket bevakning samt många interna diskussioner kring hur 
fördelning av schablonersättningen för anvisade barn ska se ut.  Fördelningen har 
fastslagits och överförmyndarnämnden erhåller halva schablonen på 52 000 kr.   
 
Nämnden har också deltagit i två utbildningsinsatser som arrangerats tillsammans med 
externa aktörer och handläggarna på ytterligare en utbildning i regi av annan kommun.   

 
 
 
 

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

Utmaning 1. 
Att öka ställföreträdarnas 
kunskapsnivå så att de 
därigenom ännu bättre kan 
tillvarata huvudmännens 
intresse 

Så hanterar vi utmaningen: 
Vi kommer under hösten fortsätta att erbjuda 
ställföreträdarna bra utbildningar. Förvaltningsöverskridande 
utbyte kommer ske då personer med kunskap inom psykisk 
ohälsa och missbruk ska föreläsa för en speciellt utvald grupp 
med erfarna och nya ställföreträdare. Som situationen ser ut 
just nu så ha vi mycket svårt med rekryteringen av 
ställföreträdare till personer med psykiska besvär samt i 
uppdrag med missbruk i bilden. Utbildningen blir en del i 
nämndens försök att rekrytera kompetenta ställföreträdare.   
 
Nämnden har sedan årsskiftet 16/17 försökt få till, och blivit 
lovad, en rekryteringskampanj genom 
kommunikationsenheten. Kampanjen är en viktig del i 
nämndens försök att öka vår förmåga att rekrytera 
ställföreträdare till svåra uppdrag. Filmen är nu färdig och 
kommer spridas på webben samt sociala medier. 
Kommunikationsenheten har också lagt upp kortare notiser 
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på interna- och externa webben med uppmaningen att 
kontakta oss om man vill ”göra skillnad”.    

Utmaning 2. 
 

Så hanterar vi utmaningen  
 

Utmaning 3. 
 

Så hanterar vi utmaningen  
 

 

1.3 Nämndens framgångar 
Nämndens framgångar  
Nämnden har lyckats få ihop en riktad utbildning, ämnad en speciellt utvald grupp, som blir 
en del i en större åtgärdsplan att få fler ställföreträdare till de mer tidskrävande uppdragen. 
Under oktober månad kommer omsorgsförvaltningen bistå vår nämnd med behövligt 
kompetens i form av föreläsare inom område missbruk och psykisk ohälsa.   
 
I år tycks nämndens mål, att vara klara med årsräkningarna innan oktober månad, att infrias. 
Målet har kunnat nås genom ett mer konsekvent granskningsförfarande samt en minskad 
handläggningstid gällande ensamkommande barn. Bidragande har också varit att en 
assistenttjänst funnits under hela året som har fokuserat just på granskning.  
 

 

2. Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
 
Trenden med ett lågt antal nya ensamkommande barn som behöver god man fortsätter. De 
sedan år 2016 införda asylreglerna finns kvar och Migrationsverkets prognos för hela Sverige 
ligger kvar på ca 2 400 ensamkommande barn under år 2017 och 2 900 barn under 2018.  
Under år 2017 fram till och med den 6 september har dock bara 891 ensamkommande barn 
registrerats som asylsökande. Antalet aktiva ärenden hos Karlshamns överförmyndarnämnd 
minskar stadigt då en del blir myndiga, andra får efter uppehållstillstånd särskilt förordnad 
vårdnadshavare eller genom att deras föräldrar får vårdanden.  En del barn får också 
avslagsbeslut och blir tvungna att lämna landet eller avviker på annat sätt. Nu finns 64 
stycken barn kvar och fram till årsskiftet blir 7 barn myndiga och under 2018 blir ytterligare 
18 barn myndiga.  
 
Nämnden har tidigare redogjort för en situation där antalet komplicerade ärenden ökar och 
det tycks vara en rikstäckande trend. Det är huvudmän som har psykisk ohälsa och personer 
med olika grad och typ av missbruk. Rekrytering av ställföreträdare till dessa uppdrag har 
blivit allt svårare och med vår bedömning om ett ökat antal ärende av denna karaktär ser 
nämnden allvarligt på rekryteringsproblematiken. Nämnden har en stor och akut utmaning i 
allt hitta tillräckligt många ställföreträdare och det är ett arbete som har påbörjats.  
 
Ett samarbete med omsorgsförvaltningen har inletts som nu kommer ställa upp med 
föreläsare inom området psykisk ohälsa och missbruk. Vi ämnar bilda en grupp av nya och 
mer erfarna ställföreträdare som vi hoppas vill ta på sig de mer krävande uppdragen. 
Eftersom ställföreträdarna kommer att behöva utbildningar med inslag av mer och mer 
expertkunskap kommer överförmyndarnämnden behöva utveckla samarbete med fler aktörer 
både internt och externt.   
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Nämnden kommer också att behöva se över grundarvodet till denna kategori av uppdrag. Allt 
fler ställföreträdare kommenterar arvodesnivåerna i relation till arbetsinsatsen som krävs 
och som ofta kan vara stor. Vår uppfattning är att det ideella i uppdraget har fått lite mindre 
plats i de överväganden som ställföreträdarna gör.  
 
 
 

 

3. Ekonomisk analys och prognos 
 

4. Ekonomisk analys och prognos 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos  
 Helårs-

budget 
2017 

Period 
utfall 

17-08-
31 

Beräknad 
avvikelse 

helår 

Effekter 
av 

anpass-
ningar 

och 
åtgärder 

Helårs-
Prognos 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Period 
utfall 

16-08-
31 

Intäkter 1 750 1345 245  1 995  1 241 
        

Personalkostn - 4 201 -3 453 -601  -4 802  - 4 351 
Övriga kostn  -588 -167 356  -232  -261 
Kostnader -4 789 -3 620 0  -5 034  -4 612 

        
Nettokostn -3 039 -2 675 0  -3 039  -3 371 

Investeringsprojekten redovisas i bilaga. 
 
 

Ekonomisk redovisning – avvikelse och prognos 
Nämnden kommenterar och analyserar det ekonomiska utfallet per 2017-08-31 samt prognos för helår 2017. Även större 
avvikelser jämfört med periodutfall 2016-08-31 ska kommenteras. 
 
Då Migrationsverket tidigare åldersuppskrev barn till att vara över 18 år, utan en medicinsk 
utredning, gick många rättsinstanser och JO ut med kritik mot vad de ansåg vara en 
rättsosäker handläggning. Nämnden valde att fortsätta bedöma barnen som omyndiga och 
också arvodera god man. Då Migrationsverket även är den myndighet som betalar ut 
ersättningar till kommunerna, och de har bedömt barnen som myndiga, får nämnden inga 
pengar för tiden efter åldersuppskrivning. Saken prövas och utgången är inte lätt att förutse. 
Kommunen kan därmed komma att få en extra kostnad. 
 
Nämnden har annars ca 400 000 kr att vänta från MV för arvode- och tolkkostnader. 
Nämnden har också en överklagansprocess på gång gällande migrationsverkets avslag 
på vår återsökning av tolkkostnaderna under 2016. Dessa har bokförts som en 
fordran på 2016 och uppgår till ca 250 000 kr. Med en uppbyggd fordran på ca 
650 000 kr är nämndens prognos, underförutsättning att överklagan går nämndens 
väg, att budget kommer att hållas.  
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Föreslagna anpassningsåtgärder för budget i balans 
Här redovisas eventuella anpassningar/justeringar så att tilldelade ekonomiska ramar kan hållas samt förväntad 
ekonomisk effekt av respektive åtgärd. 
 
I år blir det viktigt att alla kostnader (tolk- och arvodeskostnader) återsökt innan den 31/12. 
Gode män har blivit uppmanade att lämna in arvodesbegäran innan kvartal 4 gått ut.  Almira 
Kukuljac på Tolkförmedlingen har också blivit ombedd att fakturera så fort som 
möjligt samt att meddela tolkarna att omgående inkomma med tolkintygen. Det vi inte 
hinner återsöka kommer att bli en kostnad för kommunen och om och hur stor 
kostnaden blir är svårbedömt. Vi är beroende av andra aktörers agerande.  
 
Nämnden har med början kvartal 4 reglerat arvodesnivån (innan kommunplacering) till god 
man till ensamkommande från 2 500 kr/mån till 1 800 kr/mån. Sedan tidigare har 
arvodesnivån, efter kommunplacering, sänkts från 1 800 kr/mån till 1 000 kr/mån. När 
kostnader innan kommunplacering från och med 31 december 2017 inte längre går att 
återsöka blir därför arvodessänkningen verksam under kommande budgetår.  
 
 
 
 

 

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

Relevant verksamhetsmål: 
 
 
 

Nämndsmål: 
 

Beskrivning av avvikelse:  
 
 
 
Indikator:  
Här redovisas aktuell uppföljningsinformation. Om inte information finns tillgänglig redovisar nämnden när uppföljning 
är planerad. 
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6. Intern kontroll 2017 
Nämnden redovisar i bifogad mall sin uppföljning av intern kontroll per 2017-08-31 
 

7. Investeringsredovisning 

Nedan särredovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr).  

Investeringsprojekt < 7 mnkr summeras och redovisas på en rad. 
 
 Helårsbudget 

2017 
Periodens Utfall Helårsprognos Prognos-

avvikelse helår 
Investeringsprojekt > 7 
mnkr: 

    

Specifikation:     
     
     
     
Investeringsprojekt <  7 
mnkr 

    

     
SUMMA INVESTERINGAR     

 

Tidplan för Delårs- och resultatrapport januari – augusti 2017 
 
2017-09-19 Inlämning av förvaltningarnas förslag till nämndernas resultatrapporter till 

ekonomiavdelningen (Anette Ericson) 
 
2017-09-26 Inlämning av nämndernas beslutade resultatrapporter till ekonomiavdelningen 

(Anette Ericson) 
 
2017-10-10 Beslut i Kommunstyrelsen 
 
2017-10-23 Beslut i Kommunfullmäktige 

119



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-10-13 Dnr: 2017/3427 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

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

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 9 
 
 
Revisorernas granskning av delårsrapport 2017 med utlåtande avseende 
delårsrapport 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga granskningsrapporten till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med Reglemente för revisorerna och revisorernas överenskommelse med 
kommunfullmäktiges presidium överlämnar revisorerna Granskning av delårsrapport 
2017 med Utlåtande avseende delårsrapport 2017 daterad 2017-10-13. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektören 
Förvaltningscheferna
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KLSHAMN

2017-10-13

Till kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapporten 2017

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som

kommunfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Vi, kommunens revisorer, har översiktligt granskat Karlshamns kommuns delårsrapport per 2017-08-

31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad mer på analys och mindre på

detalj granskning. Gransknjngsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Ernst  &

Young AB.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följ ande bedömning gav kommunens delårsrapport:

o Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed, med de undantag som anges i delårsrapporten.

0  Vi kan inte göra någon bedömning av god ekonomisk hushållning utifrån den redovisning som

sker i delårsrapporten. Redovisning upptar aktiviteter inom ramen för kommunfullmäktiges

iniiktningsmål, men det är en brist i delårsrapporten att en samlad bedömning om

prognosticerad måluppfyllelse saknas.

o Det är viktigt att kommunen arbetar vidare med de forbättringsområden som identifierats,

såsom bokföring av bokslutsjusteringar och dokumentation av delårsbokslut, for att säkerställa

en hög precision i delårsbokslutet och upprätthålla intern kontroll

-  Att resultatet efter balanskravsavstämningen prognosticeras till ll mkr, vilket innebär att

balanskravet för  2017  uppnås.

o Vi delar kommunstyrelsens beskrivning i delårsrapporten att kommunen befinner sig i ett

kärvt ekonomiskt läge och att kraftfulla åtgärder for att nä de fmansiella målen. Eftersom

överskottsmålet inte uppnås är det viktigt att kommunens verksamheter effektiviseras.

    

Å
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Karlshamns kommun
Granskning av delårsbokslut per 2017-08-31

Genomförd på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer 
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åtrå

1 Sammanfattning och bedömning

EY har på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer översiktligt granskat Karlshamns kom-
muns delårsbokslut per 2017-08-31. Granskningen har genomförts  i  enlighet med rekom-
mendationer från normgivande organ och med beaktande av god revisionssed.

Efter genomförd granskning bedömer vi;

att den finansiella redovisningen i allt väsentligt har tagits fram i enlighet med Lag
om kommunal redovisning, god redovisningssed och kommunens riktlinjer, med un-
dantag av de i delårsrapporten angivna rekommendationerna RKR 11.4, RKR 13.2,
RKR 22 samt värdering av förråd,

att räkenskaperna  i  allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet för perioden
och ställningen per 2017-08-31 och att räkenskaperna därmed utgör ett vederhäftigt
underlag för uttalad prognosbedömning av 2017 års resultat,

att det är viktigt att kommunen arbetar med de förbättringsområden som identifie-
rats, såsom bokföring av bokslutsjusteringar och dokumentation av delårsbokslut,
för att säkerställa en hög precision i delårsbokslutet,

att mål harfastställts i form av inriktningsmål och Verksamhetsmål. övervägande
indikatorer kopplade till målen följs upp i årsbokslutet varför någon samlad bedöm-

ning av god ekonomisk hushållning inte gjorts,

att årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till 11 mnkr, vilket in-
nebär att balanskravet för år 2017 uppnås.
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2 Inledning

Ernst  &  Young har på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer översiktligt granskat Karls-
hamnskommuns delårsbokslut per 2017-08-31.

2.1 Bakgrund

Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvi-
sande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlin-
jer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i delårsbokslutet.

Enligt de riktlinjer som gäller ska revisorernas granskning av kommunens delårsbok-
slut och verksamhetsberättelse söka svaret till följande frågor:

1. Är resultatet i delårsbokslutet förenligt med de av fullmäktige beslutade verk-
samhetsmålen?

2. Är det troligt att kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning kom-
mer att uppnås?

3. Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte, finns åtgär-
der för att nå balans angivna och är de tillräckligt tydliga?

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna granskning är att ge revisorerna vägledning för att kunna uttala sig om frå-
geställningarna i ovanstående stycke.

Vidare är målsättningen med granskningen att bedöma om delårsbokslutet ger en rättvi-
sande bild av kommunens resultat för årets första åtta månader och ställning per 2017-08-
31, samt om rapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning (KRL). Detta ar-
bete utförs med främsta syfte att pröva huruvida upprättat delårsbokslut utgör ett vederhäftigt
underlag för uttalad prognosbedömning av 2017 års verksamhetsresultat.

Följande revisionsfrågor skall besvaras genom granskningen:

Ger delårsbokslutet en rättvisande bild av resultat och ställning?

>  Är rapporten från styrelsen upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning?

Ger delårsbokslutet svar på frågan om det är troligt att kommunfullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås?

Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut?

Om inte. redovisas i delårsbokslutet tydliga åtgärder för att nå balans?

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar
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2.3 Avgränsning och ansvar

Granskningen ska omfatta kommunstyrelsen och samtliga verksamhetsområden inom Karls-
hamns kommun. Granskningsuppdraget ställer inte krav på att alla verksamheter skall grans-
kas ingående. Det handlar istället om en mera översiktlig granskning och bedömning av del-
årsbokslutet. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad iförhállande till en revision.

Ansvaret för upprättande av delårsbokslutet och för att kommunen i delårsbokslutet uppvisar
en rättvisande bild av räkenskaperna med en vederhäftig prognos för helåret, ligger på Kom-
munstyrelsen.

2.4 Revisionskriterier

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision, revis-
ionsreglementet samt enligt god revisionssed  i  kommunal verksamhet. Vidare har de rekom-
mendationer och utkast till rekommendationer som RKR (Rådet för Kommunal Redovisning)
och SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger varit vägledande.

Kommunstyrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och delårsbokslutet regleras i följande
lagar, mål och normer, vilka utgör den norm och de kriterier som granskningens resultat vär-
deras mot:

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

Kommunallagen, kap 6,8,9

Karlshamnskommuns fastställda mål för god ekonomisk hushållning

>  God redovisningssed

2.5 Metod och genomförande

Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed. Dess huvudsakliga syfte är att ge fullmäktige ledning
för den fortsatta styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan uppnås.

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner i bokslutsprocessen och

genom att analytiskt granska resultatutfallet med syftet att följa upp eventuellt oväntade och
oförklarliga avvikelser. Substansgranskning av väsentliga balansposter har också genomförts
liksom en uppföljning av processen för framtagandet av delårsbokslut med prognos samt de

antaganden som ligger till grund för prognosen. Den utförda granskningen syftar till att ge oss
underlag för att kunna utvärdera kommunstyrelsens gjorda bedömning huruvida det är troligt
att kommunfullmäktiges finansiella mål kommer att uppnås eller inte.

Härtill har formen på avrapporteringen och kommunstyrelsens egen analys avseende målupp-
fyllelse av kommunfullmäktiges beslutade Verksamhetsmål granskats. Syftet är att få en upp-
fattning om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade verksam-
hetsmålen. En utvärdering har gjorts i avsnitt 5.1.

Rapporten har översänts till Karlshamns kommuns ekonomiavdelning för faktagranskning.
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3 Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi äri balans är rättvisande räkenskaper.
Delårsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket innebär att

samma redovisningsprinciper ska tillämpas som vid årsbokslut. Detta medför krav på boksluts-

processen, att rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till delårsbokslutet,
till exempel skall periodiseringar av väsentliga poster ske enligt samma principer som vid års-

bokslutet.

3.1 Bokslutsprocessen

l delårsbokslutet har bokslutsjusteringar upprättats vid sidan om redovisningssystemet l likhet

med tidigare år har uppgifterna hämtats ur ekonomisystemet och hanteras tillsammans med

periodiseringar i excel. Vi anser att då bokslutsjusteringarna inte registreras i huvudboken kan

rimllghetsbedömningar och jämförelser försvåras och därmed kan brister avseende kvalitets-

säkring av posterna  i  bokslutet uppkomma. Arbetssättet är detsamma som tidigare år och en-

ligt uppgift har kommunen inte identifierat några väsentliga felaktigheter i tidigare upprättade

delårsbokslut.

Bokslutsjusteringar/periodiseringar har skett av ekonomer som är väl insatta  i  verksamheten
och kommunen har upprättat bokslutet efter samma principer som tidigare år. Dokumentat-

ionen av delårsbokslutet har inte samma precision som  i  årsbokslutet. Motiveringen till detta

är att kraven och graden av specifikation, enligt förarbeten till lagen om kommunal redovisning,

kan vara lägre i delårsbokslutet än i årsredovisningen. Vi noterar att underlag till balansposter

återfinns hos ekonomiavdelningen, och för vissa av de poster som är oförändrade under 201 7

hänvisas till underlag från bokslut 2016. Vi saknar dock kompletta och samlade avstämningar

av huvudbokens konton mot försystem och externa underlag från augusti 2017 för vissa ba-

lansposter. Då vi inte har kunnat försäkra oss om att fullständiga avstämningar sker och då det

inte finns fullständiga underlag till samtliga bokslutstransaktioner finns det en osäkerhet kring

våra uttalanden.

För att säkerställa precisionen i upprättat delårsbokslut rekommenderar vi kommunen att till

kommande delårsbokslut upprätta ett tydligare dokumenterat bokslut samt att undersöka om

det finns möjlighet att använda en bokslutsmodul kopplat till ekonomisystemet för att upprätta

delårsbokslutet. Om bokslutsverifikationerna bokförs på avsedda konton ökar möjligheterna

att utföra analyser av balansräkning och resultaträkningen, även på ansvarsnivå.

3.2 Efterföljsamhet av riktlinjer

För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för

kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i den finansiella

redovisningen. Gjorda avsteg har på vederbörligt sätt återgivits och motiverats i den finansiella

redovisningen under avsnittet Redovisnings- och värderingsprinciper.

Följande avsteg från RKR uppges i delårsrapporten;

RKR 11.4 gällande materiella anläggningstillgångar

x RKR 13.2 gällande redovisning av hyres-Ileasingavtal

RKR 22 gällande sammanställd redovisning.
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Därutöver har följande avsteg redovisats:

Värdering av förråd

Redovisning av anslutningsavgifter

3.3 Förändrade redovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten mellan år är det av stor vikt att oförändrade redovis-
nings- och värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan åren. För de fall för-
ändringar skett skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i den finansiella redovisningen.
Vidare skall, i enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i en-
lighet med den nya tillämpade principen.

Vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper av väsentlig karak-
tär.

3.4 Utförd granskning av resultaträkningen

Vi har utfört analytisk granskning av resultaträkningen samt läst igenom de avsnitt i delårs-
bokslutet som behandlar de olika nämndernas och övriga verksamheters resultat förjanuari
- augusti 2017. l denna har vi bedömt såväl rimligheten i redovisade belopp som tillämp-
ningen i redovisningsprinciper.

Kommunen bokför inte, i likhet med tidigare år, periodiseringar i delårsbokslutet huvudboken,
utan i ett sidoordnat system. Periodiseringar sker på en övergripande nivå, vilket försvårar
vår analys av resultaträkningen på kontonivå. Delårsrapporten visar i not vilka periodiseringar
som skett. Vi har stämt av de mest väsentliga bokslutsjusteringarna mot underlag.

Vi har stämt av huvudbokens resultat inklusive bokslutsjusteringar mot redovisat resultat i de-
lårsrapporten. Inga avvikelser har noterats.

3.5 Utförd granskning av balansräkningen

Den genomförda översiktliga granskningen av balansräkningen har tagit sin utgångspunkt i att
söka svar på stora och/eller oväntade avvikelser jämfört med tidigare perioder samt tillämpade
redovisningsprinciper.

Delårsbokslutet har inte dokumenterats i samma utsträckning som ett årsbokslut. Arbetssättet
är detsamma som tidigare år. Vid granskningen av delårsbokslutet framkom att det saknas
dokumenterade avstämningar mot försystem och externa underlag för vissa balansposter. Det-
samma gäller för gjorda bokslutsjusteringar, för vilka vissa nämnder har lämnat specifikationer.

Kommunen har kompletterat dokumentationen av balansräkningens mest väsentliga poster.
Utifrån dessa underlag bedömer vi att inga väsentliga avvikelser torde förekomma. För vissa
av balansräkningens konton, såsom skattefordringar/skulder och avsättningar kopplade till
pensionskostnader, utgör huvudbokens saldo 2016 års utgående balans. Periodisering av
dessa kostnader och intäkter har skett utanför huvudboken. En korrekt avräkning görs i års-
bokslutet.
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De periodiseringar som skett  i  delårsbokslutet har i balansräkningen justerats pá en övergri-

pande nivå, "Fordringaf och "Kortfristiga skulder". Vi kan därför inte bedöma huruvida klassi-

ficeringsfel föreligger.

3.6 Bedömning

Redovisat resultat i delårsbokslutet är i linje med såväl budget som föregående år. Årspro-

gnosen följer samma utveckling. Nämnderna har lämnat förklaringar till avvikelser i linje med

gällande förutsättningar och faktiskt utfall. Mot bakgrund av detta bedömer vi upprättat del-

årsbokslut som ett tillfredsställande underlag för uttalad prognosbedömning av 2017 ärs re-

sultat.
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4 Resultatanalys

4.1 Översiktlig sammanställning av resultat och prognos per nämnd

Driftredovisning periodiserad per 2017-08-31

i

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnd

Kommunrevision

Kommunstyrelse

BUS nämnd

Gymnasienämnd

Kulturnämnd

Teknisk nämnd

Byggnadsnämnd

Fritidsn'a'1-nncl

omsorgsnämnd

Nämnd för Arbete och Välfärd

Summa nämnder

Finansförvaltging

Pensioner mm

Kalkylerade kapitalkosmader

Skatter. generella statsbidrag

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

lämförelsestörande poster

Anslag till förfogande

Summa ñnansförvaltning

TOTA  LT

9

Budget
170831

:1

-2

;l

;J06

;369

;10-1-

;17

;_35

;_34

-4-25

-70

;1168

1  181

14

Utfall
170831

-1
:3
0

3105
;359
;104
;17
-31

;33

;425

;_69

;1161

1  181

20

Utfall  i

96

SB

132

42

100

100

100

100

8B

79

99

100

100

100

118

100

100

124

72

67

100

Prognos
avvikelse

1 7  12  3  1

0

oOOco-C:N,_o›..Nu.ONO

Utfall
160831

;l

;3

0

;J03

;S65

;109

;18

;36

;eos
-66

;11s7

l  173

16

130



Hi -4  n

4.2 Utfall för delåret 1 januari - 31 augusti 2017

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning. periodiserad Periodiserad Utfall per Utfall per
(mnkr) budget 67  %  2017-08-31 2016-08-31

Verksamhetens intäkter Not 8 481 S51 S29
Verksamhetens kostnader Not 9 ;l 615 ;l 681 ;L 634
.‘-\'\=sl-u"ivni11gar Not  1 :64 :64 ;6l

Verksamhetens nettokostnad ;l 198 ;l 193 ;l 165

Skatteintäkter, statsbidrag mm Not 10 1 210 1 209 1 176
Finansiella intäkter Not 11 S 6 8
Flnansiella kostnader Not 11 ;l ;3 .;3

Jämförelsestörande poster Not 12 0 0 0
Resultat före extraordinära poster 14 19 16

Extraordinära intäkter och kostnader 0 O 0

RESULTAT 13.5 19,1 15,6

Vi har granskat resultaträkningen på en övergripande och analytisk nivå. Vi har tagit del av
resultatrapporter per nämnd och gör följande noteringar.

Av delårsrapporten framgår att såväl intäkter som kostnader avviker från budget, vilket främst
uppges vara hänförligt till volymförändringar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

Nämnd för barn, ungdom och skola redovisar högre intäkter än budgeterat hänförligt främst
till riktade statsbidrag och bidrag från Migrationsverket. Den utökade verksamheten till följd
av statsbidragen ökar även kostnader för personal och övriga kostnader i motsvarande ut-
sträckning. Detsamma gäller gymnasienämnden och förklarar även skillnaderna mellan 2016
och 2017.

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat i nivå med budget och föregående år. ljämförelse
med föregående år redovisar kommunstyrelsens minskade intäkter, vilka uppvägs av mins-
kade kostnader för personal och övrigt. Förändringarna är hänförliga till omorganisation inom
kommunen.

Omsorgsnämnden redovisar ett resultat i nivå med budget. l jämförelse med föregående år
har resultatet försämrats med 18 mkr till följd av volymökningar och ökade kostnader för ex-
terna placeringar.

Nämnd för Arbete och Välfärd noterar ökningar av såväl intäkter och kostnader. Detsamma
gäller för avvikelser gentemot budget. Ett flertal förklaringar till avvikelserna noteras, av vilka
dyra institutionsplaceringar framförallt av barn och ungdomar är mest märkbara. På intäktssi-
dan uppges bidrag från Migrationsverket stå för den största ökningen.
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4.3 Resultatproqnos för helåret 2017

Som framgår av sammanställningen ovan noterar vi en god följsamhet mot budget för kom-

munens nämnder, med undantag av nämnden för Arbete och välfärd vars samlade under-

skott beräknas till -12 mkr vid årsskiftet. Till följd av detta är den är den totala prognostice-

rade budgetavvikelsen för alla nämnder sammantaget ett underskott, -8mnkr.

För kommunen prognostiseras ett positivt helärsresultat för 2017 på 14 mnkr. Detta innebär

en negativ budgetavvikelse med 6 mnkr.

4.4 Bedömning

Nämndernas totala resultat prognosticeras hamna pä en negativ budgetavvikelse. Samtliga
nämnder, med undantag av nämnden för Arbete och välfärd prognosticerar överskott eller en

budget i balans.

Hänförligt till verksamheternas egna prognoser är det vår bedömning att kommunens samlade
verksamhet, förutsatt att budgeterat överskott i finansförvaltningen beräknas bibehállas till års-

skiftet, under 2017 bedrivs i ekonomisk balans.
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5 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunlagen fastställs att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och att kommunen för verksamheten ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Fullmäktige skall
fastställa dessa mål och uppföljning skall göras i delårsbokslut och i årsredovisning. Reviso-
rerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar
både finansiella mål samt verksamhetsmål.

Av budgeten framgår vilka inriktningsmål och verksamhetsmål som fastställts för Karlshamns
kommun. Dessa mål är underförstått av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det går dock
inte att i delårsrapporten utläsa någon samlad bedömning av huruvida kommunen har, eller
vid årsbokslutet kommer att ha, en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen utvärderari sitt delårsbokslut, som en del av verksamhetsmålen inom inrikt-
ningsmålet "Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation", måluppfyllelsen

av de finansiella mål som kommunfullmäktige har fastställt

5.1 Uppföljning av mål i delårsbokslutet

l delårsrapporten redogör kommunen för fullmäktiges inriktningsmål och Verksamhetsmål.
Inom varje inriktningsmål lämnas en redogörelse för kommunens arbete med vissa av verk-
samhetsmålen, dess utveckling och vilka insatser som görs. l några fall kommenteras även
kommunens bedömning av hur vål man lyckas med arbete. Delårsrapporten redovisar också
vilket arbete kommunen gör för att uppnå fullmäktiges inriktningsmål.

Mot bakgrund av att verksamhetsmålen är formulerade utifrån indikatorer som mäts på helår
har kommunen inte gjort en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

5.2 Finansiella mål

Kommunstyrelsen utvärderar i sitt delårsbokslut, som en del av verksamhetsmålen inom in-
riktningsmålet "Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation", måluppfyllel-
sen av de finansiella mål som kommunfullmäktige har fastställt. Vi tolkar följande som finan-
siella mål:

Soliditet- minst 60  %  på en femårsperiod. Kommunens prognos för 2017 uppgår till
66 %. Det finansiella målet avseende soliditet är således uppfyllt

Soliditet för sammanställd redovisning - minst 25  %  på en femårsperiod. Målet åter-

rapporteras i samband med årsbokslutet.

överskottsgrad - genomsnitt 1  %  på en femårsperiod. Prognosen för 2017 uppgår
till 0,8 %. Det finansiella målet avseende överskottsgrad är således inte uppfyllt.

Budgetavvike/se för investeringar- +/10  %.  Prognosen beräknas bli 25  %  lägre inve-
steringar. Det finansiella målet avseende investeringar är således inte uppfyllt.
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5.3 Balanskravet

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt Kommunal-
lagen 8 kap. 4 §. Avstämning av balanskravet skall ske i delårsbokslutet på basis av det pro-
gnostiserade och justerade resultatet för året.

Karlshamns kommun gör  i  sitt delårsbokslut denna avstämning och redovisar  i  sin prognos ett
resultat förjanuari - augusti 2017 på 20 mkr med en prognos på balanskravsresultat för helåret
2017 på 11 mkr.

Några underskott att reglera finns inte.

5.4 Bedömning

Baserat på det prognostiserade resultatet för 2017 gör vi bedömningen att;

o De finansiella målen delvis kommer att uppnås,

o balanskravet för 2017 kommer att uppnås.

Då rapportering av verksamhetsmålen huvudsakligen endast sker i årsbokslutet kan vi inte
göra en bedömning av varken periodens måluppfyllelse eller huruvida målen kommer att upp-
nås för 2017.

Karlshamn den 13 oktober 2017

Kristina Lindstedt
Auktoriserad/certifierad revisor
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport för Karlshamns kommun per den 31 augusti 2017 med 
undantag av nämnden för arbete och välfärd och avvaktar nämndens återrapportering av 
vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen i november. 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen  
 
att fastställa delårsrapport för Karlshamns kommun per den 31 augusti 2017 med 
undantag av nämnden för arbete och välfärd och avvaktar nämndens återrapportering av 
vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen i november. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport per 2017-08-31 har upprättats av ekonomiavdelningen. 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg presenterar delårsrapporten och ekonomiskt utfall 
per den 31 augusti 2017. Verksamhetscontroller Anette Ericson presenterar mål och 
måluppfyllelse för kommunen per den 31 augusti 2017. Ulrika Hägvall Lundberg 
informerar om revisionens bedömning efter granskning av delårsrapporten. 
Bilagor 
 
1 Delårsrapport Karlshamns kommun 2017-08-31 
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Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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Förvaltningsberättelse 
 
Omvärldsanalys 
 
Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Den svenska ekonomin har fortsatt att utvecklas starkt. 2018 bedöms högkonjunkturen nå 
toppen för att därefter långsamt återgå till balans. Det innebär avtagande sysselsättning, samt 
svagare tillväxt och skatteunderlag 2019-2020, som på sikt bidrar till inflationsmålet 2 procent.  
Samtidigt växer befolkningen och behoven av kommunsektorns verksamhet i snabb takt vilket 
skapar problem för kommuner och landsting att finansiera sin verksamhet. 
 
Bruttonationalprodukten, BNP, på våra viktigaste exportmarknader väntas samtidigt växa något 
snabbare de kommande åren. Den högre tillväxten beror på förväntad starkare utveckling i våra 
nordiska grannländer samt i USA. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden bedöms tillväxtnivån bli 
måttlig. 
 
Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft har medfört att det blivit allt svårare för 
arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Detta gäller speciellt för 
kommunsektorn. Arbetslösheten är ca 6 procent men det är mycket stora skillnader mellan olika 
grupper på arbetsmarknaden.  Arbetslösheten för inrikes födda i åldern 20-64 år uppgick till 4 
procent under första kvartalet 2017. Motsvarande siffra för utrikes födda var ca 15 procent. 
 
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2017 
 
 
Kommunsektorns utveckling och situation  
Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade 
ovanligt kraftigt. De närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka kraftigt. Kostnaderna 
ökar även av andra skäl än de demografiska. Framförallt ökad ambitionsnivå på nationell och/ 
eller lokal nivå men även omställningskostnader, engångshändelser ökade pensionskostnader 
etc. De ökade kostnaderna motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Detta 
innebär att det krävs olika åtgärder, framförallt långsiktiga lösningar. Digitalisering och ändrade 
arbetssätt och ny teknik kan på sikt vara en del av lösningen men tar tid att genomföra. På kort 
sikt krävs kostnadsminskningar genom rationaliseringar eller rena besparingar. Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, lyfter även fram att den statliga detaljstyrningen måste minska 
samtidigt som staten behöver skjuta till mer resurser till olika välfärdsområden. 
 
Inom de närmsta fyra åren är investeringsbehovet i skola och äldreomsorgen mycket stort i 
landets kommuner. 
 
Källa: SKL: Ekonomirapporten maj 2017 
 
 
Befolkningsstruktur och dess utveckling  
Befolkningsökningen fortsätter under 2017 och fram till och med juli har Karlshamns kommun 
ökat med 99 (34) personer till 32 229. Befolkningsprognosen är 32 392 personer per den 31 
december 2017. Kommunen har för perioden januari-juli ett negativt födelseunderskott och 
inrikes flyttöverskott medan invandringsöverskottet är positivt.  
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Karlshamn har en något lägre andel 0-15 åringar, lika andel 16-18 åringar samt lägre andel 
personer 19-64 år i arbetsför ålder än riket. Andelen äldre, 65-79 år samt 80 år och äldre, är 
högre än riket. Källa: SCB 
 

140



 
 
Framtidsbedömning 
För 2017 är resultatet budgeterat till 18 mnkr. I dagsläget är prognosen plus 14 mnkr. Det blir 
svårt att nå det finansiella målet för 2017. Kommunen befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge de 
närmsta åren vilket innebär att det krävs olika åtgärder för att nå ekonomisk balans.  Samtidigt 
finns det ett stort investeringsbehov både inom kommunen men även i de kommunala bolagen 
och förbunden. 
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De kommande åren kommer att bli en mycket stor ekonomisk utmaning. För att klara 
finansieringen under 2018 krävs att alla nämnder strikt håller sina budgetramar. Varje nämnd 
och styrelse ansvarar för att inom sitt ansvarsområde genomföra effektiviseringar och 
optimeringar. Det ställer också krav på att utveckla samarbete, samordning och samverkan 
mellan kommunens nämnder, verksamheter och bolag. Kommunfullmäktiges mål mäts med 
indikatorer.  
 
Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar utveckling 
handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och kostnaderna utifrån antalet invånare 
och åldersstruktur bidrar till detta. 
 
Genom Kompass Karlshamn, som KF beslutade om 2014-06-16, arbetar kommunen med 
styrning, uppföljning och kvalitet av verksamheten på ett resultatbaserat sätt. Tanken är att få 
ett tydligare medborgarperspektiv än tidigare.  
 
Kommunens och kommunkoncernens största utmaningar 
Trenden med ett lågt antal nya ensamkommande barn som behöver god man fortsätter. 
Verksamheten när det gäller ensamkommande barn är delvis under avveckling då allt färre barn 
och ungdomar kommer till kommunen. 
 
Det är viktigt att arbeta för att få nyanlända i egen försörjning så fort som möjligt för att undvika 
ökade kostnader för försörjningsstöd. 
 
Snabba demografiska förändringar gör att behovet att utveckla metoder för långsiktig 
prognostisering och planering inom förskola och grundskola ökar. 
 
Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna när det gäller stadsplanering och 
infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på dagvattenhantering och behov av 
reservvattentäkt kommer att öka investeringsbehoven för VA kraftigt de närmaste åren. 
Omtag i vattenverksfrågan ska leda till en helhetssyn där hänsyn tas till Karlshamns 
långsiktiga vattenbehov.  
 
Att matcha tillgång och efterfråga vad gäller tillgänglig mark för beredning och att skapa en 
buffert på plan- och marksidan är viktigt. Markstrategin färdigställs under hösten och kommer 
att läggas fram för beslut vid årsskiftet. 
 
Det är idag brist på lokaler för teoriundervisning och behov av upprustning av F- och H-husens 
verkstadslokaler på gymnasieskolan. Alternativ ska tas fram för politiskt ställningstagande. 
 
Lokalförsörjningsfrågan för förskola och grundskola är en akut, utmanande och strategisk fråga. 
 
Stadsbibliotekets lokalförutsättningar begränsar utbud och service. Bibliotekslagen kräver 
insatser som det i dagsläget inte finns resurser för.  
 
Implementering av välfärdsteknik för att erbjuda en omsorg med god kvalitet framöver. Modern 
teknik kommer att ha stor betydelse för den framtida välfärden. 
 
Det egna hemmet förväntas i allt större utsträckning bli platsen för vård- och omsorg. Den 
demografiska utvecklingen visar på att vi blir allt fler äldre och att medellivslängden ökar. 
Befolkningsprognosen för Karlshamn visar en ökning av antalet personer över 80 år med 26 % 
fram till 2024. 
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Brukare med psykisk ohälsa, missbruk samt personer från andra kulturer tenderar att öka inom 
hemtjänsten vilket ställer andra krav på kompetens och organisation. 
 
Lagen om samverkan (LOS) kommer att gälla från 1 januari 2018. Utgångspunkten i den nya 
lagstiftningen är att landsting och kommun tillsammans ska träffa avtal som reglerar 
utskrivningen. 
 
Sjuktalen fortsätter att öka och aktivt arbete pågår med att minska andelen timavlönad personal 
och att minska sjukfrånvaron genom t ex kvalitetssäkrad personalplanering inom 
utbildningsförvaltningen, Bicab inom omsorgsförvaltningen samt att utveckla olika 
arbetstidsmodeller. 
 
En av de största utmaningarna nu och framöver är personalförsörjning och personalutveckling 
och att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Det är fortfarande svårt att 
rekrytera chefer och personal inom ett flertal olika befattningar. För att lyckas måste 
Karlshamns kommun vara en attraktiv arbetsgivare så att personer väljer att arbeta/arbeta 
kvar.  
 
Att skapa goda förutsättningar för ett hållbart chefskap och att minska på 
personalomsättningen för chefer. 
 
Externa placeringar ökar och arbete behöver ske med att ge tidiga insatser för både barn, 
ungdomar och vuxna. Att arbeta förebyggande och sekundärpreventivt med tidiga insatser för 
barn, ungdomar och vuxna behöver utvecklas för att uppnå både högre kvalitet och lägre 
kostnader. 
 
Nya grupper av individer med olika funktionsvariationer är och kommer att bli aktuella inom 
LSS-verksamheten. Nuvarande daglig verksamhet behöver utvecklas för att tillgodose dessa 
individers behov. 
 
Boendena inom LSS behöver utökas då det idag finns en kö till boende. Om behovet inte 
tillgodoses riskerar kommunen höga viten från IVO (inspektionen för vård och omsorg). 
 
Statens styrning genom riktade statsbidrag kan ibland innebära stor osäkerhet.  
 
 
Personalberättelse 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun vägleds av följande verksamhetsmål 
fastställt av kommunfullmäktige: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare 
med professionella och engagerade medarbetare 
 
De prioriterade aktiviteterna/insatserna under 2017 är (Fastställda i KS VP 2017): 
 
 Genomföra insatser med syfte att behålla och rekrytera chefer samt att utveckla chefer på 

alla nivåer till att bli bra ledare  
 Fortsätta arbeta för en önskad lönestruktur. Lönepolitiken i kommunen ska bygga på 

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

 Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen. 
 Arbeta för ett minskat antal timavlönade bland annat genom kvalitetssäkrad 

personalplanering, Bicab och andra arbetstidsmodeller. 
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 Genomföra insatser med syfte att öka andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst i 
förhållande till deltidstjänst 

 
 
 
 
 
Indikatorerna som är kopplade till nämndmålet är: 
 
1. Sjukfrånvaro dagar/anställd (Indikatorsnivå: minskning till 2013 års nivå = 21,3) 
2. Andel timmar som görs av timavlönade under året i förhållande till arbetade timmar 

(Indikatorsnivå: 8,0 %) 
3. Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda (Indikatorsnivå: 93 %) 
4. Andel heltidstjänster av totalt antal månadsanställda (Indikatorsnivå: män 85 %, kvinnor 66 

%) 
5. Personalomsättning chefer, andel som stannar kvar minst 4 år i samma enhet 

(Indikatorsnivå: 45 %) 

6. Andel av personalen som har önskad sysselsättningsgrad (Principer för mätning ska tas 
fram) 

7. Andel anställda som skulle rekommendera Karlshamns kommun som arbetsgivare 
(Principer för mätning ska tas fram) 

8. Antal kvalificerade sökande per ledig tjänst (Principer för mätning ska tas fram) 

Samtliga indikatorer hänger ihop och därmed också insatserna/aktiviteterna som krävs för att 
uppnå indikatorsnivån. Samtliga indikatorer kräver uthållighet och ett långsiktigt arbete. 
Indikatorerna 2 och 4 bedöms uppnås under året medan indikatorerna 1, 3 och 5 bedöms ej göra 
det. Principer för mätning av de övriga indikatorerna har ännu ej tagits fram. 
 
Insatser/Aktiviteter 

 
 Genomföra insatser med syfte att behålla och rekrytera chefer samt att utveckla 

chefer på alla nivåer till att bli bra ledare  
Arbete pågår i samarbete mellan förvaltningsledningarna och personalavdelningen kring att 
öka attraktionskraften i chefstjänsterna. Bland annat görs en översyn av antalet medarbetare 
per chef samt tydliggörande av chefens uppdrag på olika nivåer i organisationen. En ökad 
satsning görs också på utbildning av chefer i bland annat arbetsrätt och lönebildning. 
 
 Fortsätta arbeta för en önskad lönestruktur. Lönepolitiken i kommunen ska bygga 

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

Arbetet fortgår. Förbättrade möjligheter att analysera lönestrukturen på enhetsnivå är 
framtagen i QlikView. 

 
 Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen. 

De övriga insatserna/aktiviteterna förväntas sänka sjuktalen. Ett mer fokuserat arbete med 
tidiga insatser är igång inom omsorgen och Arbete och Välfärd. 
 
 Arbeta för ett minskat antal timavlönade bland annat genom kvalitetssäkrad 

personalplanering, Bicab och andra arbetstidsmodeller. 
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En utökning av projektet Bicab inom omsorgen görs under året. Kvalitetssäkrad Personal 
Planering inom förskolorna är nu genomförd fullt ut och förväntas ge mätbara resultat i form 
av minskat antal timavlönade under slutet av året.  

 
 Genomföra insatser med syfte att öka andelen tillsvidareanställda med 

heltidstjänst i förhållande till deltidstjänst 
Inom svårrekryterade grupper erbjuds tillsvidareanställning i högre utsträckning än 
tidigare.  

 
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2017-08-31 
Kommunfullmäktige har 2015-09-07 § 78 fastställt kommunens inriktningsmål i 
Kommunprogrammet. Kommunprogrammet anger de övergripande politiska ambitionerna för 
innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige har 2016-09-19, § 102 beslutat om mål och 
budget för 2017-2019. I mål- budgetdokumentet fastställdes de årliga verksamhetsmålen för 
2017, inklusive indikatorer.  
 

KF 
inrikt-

ningsmål 
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 

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 omprövar 
och utvecklar 
kontinuerligt 
verksamheten utifrån 
uppdraget och 
omvärldsbevakning 

Kommuninvånarna får 
god omsorg, stöd och 
vård 

Karlshamn utvecklas 
ekologiskt hållbart 

 Karlshamn 
uppmuntrar till 
företagsamhet och 
entreprenörskap 

Kommunen har en 
sund ekonomi 

Kommuninvånarna 
känner sig trygga 

Karlshamn har ett 
aktivt kultur-, idrotts- 
och föreningsliv 

  Kommunen har en 
ekologiskt hållbar 
verksamhet 

KF 
verksam-
hetsmål 

2017 

Kommuninvånarna har 
en god hälsa på lika 
villkor 

    

 
 
 
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
 
Verksamhetsmål: 
1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 
1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
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Drogvaneundersökningen, som genomförs varje år och som bland annat mäter ungdomars bruk 
av ANDT och hur de mår psykiskt, visar att en stor andel av flickorna på högstadiet (40,3 %) 
någon gång känt sig deprimerade eller upplevt sig någon gång mått psykiskt dåligt flera gånger i 
månaden eller mer. Motsvarande mätning för pojkar visar på 12,6 %. Det har varit en progressiv 
ökning de senaste tre åren, framför allt för flickor. 
De blir allt svårare att rekrytera ställföreträdare till huvudmän med psykiska besvär eller 
missbruk. Det är idag mycket svårt att fullgöra tingsrättens föreläggande om att inkomma med 
förslag på ställföreträdare. Risken är att huvudmännen inte får en ställföreträdare eller inte får 
en ställföreträdare med rätt kompetens. 
Läsförmåga och läsintresse minskar hos barn och unga. Det finns ett ökande behov av att aktivt 
stimulera litteraturintresset främst hos denna grupp. 
Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan anger i olika enkäter att de känner sig trygga på 
sin arbetsplats. 
Måluppfyllelsen för matematik för gymnasieskolan behöver förbättras och arbete behöver också 
ske med att utjämna skillnaderna i måluppfyllelse mellan elever på yrkesprogrammen 
respektive högskoleförberedenade program samt skillnader mellan betygsresultat för män och 
kvinnor. 
Det syns förbättrade resultat på de flesta områden i skolinspektionens skolenkät 
(gymnasieskolan) 2017 jämfört med 2015. Förbättrade betygsresultat ses också för 
yrkesprogrammen våren 2017 jämfört med våren 2016. 
Grundskolan behöver arbeta med ökad likvärdighet och inkludering – t ex att minska 
resultatskillnader mellan flickor och pojkar, öka måluppfyllelsen hos nyanlända elever och 
elever som kommer från studieovana hem samt öka andelen elever som når godkänt i samtliga 
ämnen. 
Resultaten på en enkät till vårdnadshavare till barn i förskolan visar en fortsatt hög nöjdhet med 
barnomsorgen i Karlshamns kommun och små skillnader jämfört med den senaste mätningen 
2015.  
PWC har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning angående om Karlshamns 
kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 
Revisionens bedömning är att det finns brister inom flera områden där det gäller t ex rutiner, 
uppföljning och tydlighet i riktlinjerna. Det saknas tydliga mål i biståndsbesluten och uppföljning 
av besluten sker inte med tillräcklig frekvens initialt. 
Bedömningen är att de personer som får insatser via verksamheterna inom arbete och välfärd 
upplever en god trygghet i sina livssituationer. 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Under kvartal 4 ska en utbildning kring psykiska sjukdomar och missbruk erbjudas en speciellt 
utvald grupp av ställföreträdare som därefter förhoppningsvis ska kunna ta sig an de svåra 
uppdragen som det är allt svårare att rekrytera ställföreträdare till. 
Ny lagstiftning gällande framtidsfullmakter och anhörigas ökade befogenheter att sköta den 
hjälpbehövande kan underlätta för verksamheterna och avlasta godmanssystemet. 
Gymnasieskolan har under detta och förra året haft det systematiska kvalitetsarbetet som ett 
prioriterat utvecklingsområde. 
Under våren har Utbildningsförvaltningen genomfört resultatdialog med BUS- nämnden. Detta 
nya arbetssätt har synliggjort roller, ansvar, uppdrag och resultat. 
Utifrån beviljade insatser upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde inom 
omsorgsförvaltningens verksamheter. Avsikten är att den enskilde ska ha inflytande över hur en 
beviljad insats ska genomföras. Arbete med genomförandeplaner har pågått under flera år och 
har succesivt utvecklats och förbättrats. Avsaknaden av tydliga målformuleringar i 
biståndsbesluten försvårar arbetet med målformuleringar i genomförandeplanen. En 
handlingsplan är framtagen för arbetet med att förbättra rutinerna för biståndshandläggningen. 
Under sommaren har det uppstått vattenläckor men dessa har kunnat hanteras snabbt och 
professionellt. Vattenkampanjen ”Varenda droppe räknas” har gett bra genomslagskraft och 
syftet var att medvetandegöra vattnets betydelse. 
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Utveckling och nyetablering av spontanidrottsplatser har genomförts under perioden. 
Spontanidrottandet är en allt vanligare företeelse i dagens samhälle och det finns ett behov av 
att utveckla denna motionsform. 
Trots begränsade lokalförutsättningar för Stadsbiblioteket fortsätter Kultur Karlshamns 
verksamhet att utvecklas. Nya målgrupper attraheras, nya metoder utvecklas och nya 
verksamhetsområden skapas, till exempel inom bildkonstområdet. 
 
 
 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i 
förhållande till befolkningen i kommunen 

3,0 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

14,4 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut, aktuell statistik 
publiceras i oktober. 

Meritvärde i årskurs nio, hemkommun 17 ämnen 
(Kolada) 

216,0 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut, aktuell statistik 
publiceras i oktober 

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen inom fyra år (KKIK) 

85 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 

93 % Utfall 2017 = 90 % 
Svarsfrekvensen var låg, 34 %, så 
det kan vara svårt att dra säkra 
slutsatser kring resultatet 

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård 
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt 
särskilda boende (Index Brukarundersökning ”Så tycker 
de äldre om äldreomsorgen”) 

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

93 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

94 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
Andel av medborgarna som känner sig trygga i 
kommunen (KKIK-index skala 1-100) 

63 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel % 26 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
 
 

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

 
 
 

 Årskurs 5 
 Årskurs 8 

 

 
 
 
 
 

96 % 
96 % 

2017 års utfall är enligt skol-
inspektionens elevenkät högre än 
i riket i stor (90 % i åk 5) eller i 
nivå med riket (84 % i åk 9) 
 
92 % 
85 % (åk 9) 

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
Andel av de som svarat på högstadiet som druckit   
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alkohol under de senaste 12 månaderna 
(drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 Flickor 

 
 

26,9 % 
26,9 % 

 
 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

 Pojkar 
 Flickor 

 
 

4,4 % 
3,8 % 

 
 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 
 

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

 Pojkar 
 Flickor 

 
 

20,6 % 
19,2 % 

 
 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel barn som finns i familjer med ekonomiskt bistånd 
(Kolada) 

Minskning  Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

73 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 
Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
 
Verksamhetsmål: 
2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö 
2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Kommunen arbetar med att tillgodose mark vid nyetableringar och expansion samt mark för 
tomter för bostadsändamål. Det finns en stor efterfrågan på etableringsmark vilket bekräftas av 
att försäljningen i Stilleryd rullar på bra. 
Östersjöfestivalen bidrar till att Karlshamn är en attraktiv plats och stärker kommunens 
varumärke. 
Bedömningen är att kommunens barn och elever har god tillgång till kultur och estetiska 
lärprocesser. 
Inom omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd arbetar man med 
brukarmedverkan för att uppnå högre nöjdhet hos brukarna.  
Moderna boenden finns tillgängliga från och med hösten 2017 och fokus på välfärdsteknologi 
ses som en stor möjlighet att erbjuda en omsorg med god kvalitet för fler brukare framöver. 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Ett färdigt förslag till kommunens markstrategi beräknas kunna lämnas för beslut vid årsskiftet. 
Det pågår ett stärkt arbete kring estetiska lärprocesser i grundskolan och många olika processer 
som handlar om värdegrundsarbete pågår i både förskola och skola. 
Inflyttning på Östralycke har påbörjats under sommaren och resterande inflyttning på 
Östralycke samt på nya Ekegården sker under hösten. Om- och tillbyggnaden har lett till att ca 
65 personer har fått tillgång till ett toppmodernt boende både vad gäller utformning av den 
enskilda lägenheten, gemensamhetsutrymmena samt välfärdsteknik. 
 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för att växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 
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Antal kilometer cykelväg 115 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

65 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

90 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Antal nybyggda bostäder, antal totalt 60 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Mäts ej Mäts ej 2017 

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

Minskning 
med 10 % 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Resor med kollektivtrafik per invånare 46,8 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel sjöar med god ekologisk vattenstatus 20 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv 
Antal föreningar som finns i kommunens 
föreningsregister  

320 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Mäts 2018 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Mäts 2018 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 
Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika 
möjligheter 
 
Verksamhetsmål:  
3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
kommunens utveckling och service 
3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
I arbetet med att uppdatera kommunens bostadsförsörjningsprogram kommer 
kommuninvånare, kommunens olika förvaltningar, intresseföreningar, politiker m fl involveras. 
Eleverna i gymnasieskolan anger att deras möjlighet att påverka innehållet i undervisningen 
samt att de inte upplever att de är med och utformar ordningsreglerna i skolan är inte 
tillfredsställande. Dock upplevs det att elevinflytandet förbättras succesivt.  
Det finns en utmaning när det gäller utvecklingsområdet likvärdighet och inkludering, 
exempelvis att öka likvärdigheten mellan flickor och pojkar, minska skillnaden i resultat mellan 
elever som kommer från studieovana och studievana hem samt att stärka arbetet för att alla 
elever ska nå målen i alla ämnen. 
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Genomförandeplanen inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden är ett viktigt 
dokument för utförandet av beviljade insatser. Den enskildes delaktighet i detta och att den ska 
vara aktuell är en viktig grund för verksamheten. 
 
 
 
 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Servicecenter kommer att inrättas under hösten och underlätta medborgarnas kontakter med de 
kommunala verksamheterna. 
Översynen av organisationen md bland annat ett gemensamt nämndssekreteriat syftar till att 
förbättra hanteringen av allmänna handlingar. 
Stärkt fokus på frågor som rör prioriterade utvecklingsområde likvärdighet och inkludering. 
Arbetet med brukar- och anhörigmedverkan följs upp och ska utvecklas. 
Arbetet med tillgänglighetsdatabasen fortsätter enligt plan. 
Fortsatt utveckling av fritidsbibblan i nära samarbete med fritidsgårdsenheten. 
 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 3:1 kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och 
har inflytande över kommunens utveckling och service 
Företagens sammanfattande omdöme om kommunens 
service för företagen (Index 0-100, KKIK, Insikt) 

Index 77 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

70 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

82 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för 
tillgänglighet 

Kriterier 
fastställs 

2017 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 
Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
 
Verksamhetsmål: 
4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens 
4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Alla elever i förskolan, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshem bereds möjlighet att 
tillägna sig ett entreprenöriellt förhållningssätt.  
Under året kommer verksamhetsområdet personlig assistans föras över till privat vårdgivare 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Behoven inom kommunens verksamheter ökar. Även om verksamheterna kontinuerligt arbetar 
med effektiviseringar leder detta i vissa fall till fler anställda. 
 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017 samt kommentarer efter augusti: 
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Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 
Förvärvsintensitet i Karlshamn 78 % Återrapporteras i samband med 

årsbokslut 
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” 
 

3,5 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 
Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade företag 230 

 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Antal företag i kommunen 2 900 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Start av UF-företag 100 Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 
organisation 
 
Verksamhetsmål: 
5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Centraliseringen av nämndsorganisationen samt personal- och ekonomifunktioner har 
genomförts och upplevs som positiv.  
Sjuktalen fortsätter att öka, framför allt den långa sjukfrånvaron (mer än 15 dagar). 
Under 2017 syns fortfarande en hög personalomsättning för chefer. 
Det är brist på utbildad personal. 
Lokalförsörjningen inom skolan är problematisk. 
 
Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Arbete pågår tillsammans med förvaltningarna för att ändra på utvecklingen av sjukfrånvaron, 
att få ett hållbart chefskap samt att se över rekryteringsrutiner vad gäller vikarier samt 
organisationen av arbetet i verksamheterna bland annat genom kvalitetssäkrad 
personalplanering inom utbildningsförvaltningen och Bicab inom omsorgsförvaltningen.  
Inom utbildningsförvaltningen har man stärkt och förtydligat ledningsorganisationen i 
grundskola, förskola och å övergripande förvaltningsnivå. 
Kommunens ledningsgrupp (LG) beslutade i februari om en översyn och att analysera och 
revidera Kompass Karlshamn utifrån ledorden förenkla och förtydliga. Som ett led i 
utvecklingsarbetet har kommunen ansökt om och kommit med i ett nätverk som drivs i 
samarbete med SKL och som har som syfte att utifrån analys av kommunens nuvarande system 
ta fram förbättringar som leder till ett förenklat och effektivare styrsystem. 
För att bidra till att effektivisera verksamheten har gemensam nämndadministration, 
personalfunktion och ekonomifunktion genomförts 170101.  
Från och med 2017 är tidigare omsorgsförvaltningen uppdelat i två förvaltningar; förvaltningen 
för arbete och välfärd och omsorgsförvaltningen. 
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Tillgänglighetsinventering pågår i kommunens samtliga fastigheter och är tillgängliga för alla via 
tillgänglighetsdatabasen på kommuns webbplats. 
Från den första september har samhällsbyggnadsförvaltningen en ny organisation när det gäller 
beställning/ förvaltning och service. En ny ledningsstruktur har införts som ska skapa tydlighet 
och bättre samordning inom förvaltningen. 
 
 
 
 
 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017 samt kommentarer efter augusti: 
 
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare 
Sjukfrånvaro dagar/anställd 21,3 Återrapporteras i samband med 

årsbokslut. Utfall per 170630 = 
14,21 dagar/ anställd. Bedöms 
inte uppnås under året. 

Andel timmar som görs av timavlönade under året. 8,0 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut men bedöms uppnås 
under året. 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 

93 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut men bedöms inte 
uppnås under året 

Andel heltidstjänster av totalt antal månadsanställda 
 Totalt 
 Män 
 Kvinnor 

 
--- 

85 % 
66 % 

 
 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut men bedöms uppnås 
under året 

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

45 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut men bedöms inte 
uppnås under året 

Andel av personalen som har önskad sysselsättningsgrad 
(egen mätning) 

Principer 
för 

mätning 
tas fram 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

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

Principer 
för 

mätning 
tas fram 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Antal kvalificerade sökande per ledig tjänst (egen 
mätning) 

Principer 
för 

mätning 
tas fram 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och omvärldsbevakning 
Antal inlämnade förslag i förslagsverksamheten Nivå sätts 

2017 
Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel inlämnade förslag i förslagsverksamheten som 
genomförs 

Nivå sätts 
2017 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod, ansvarig 
nämnd = KS) 

60 % Prognos 2017 beräknas bli 66 % 

Soliditet för sammanställd redovisning (minst 25 % på 
en femårsperiod, ansvarig nämnd = KS)  

25 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en femårsperiod, 
ansvarig nämnd = KS) 

1 % Prognos 2017 beräknas bli 0,8 % 
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Budgetavvikelse för investeringar  
 

+/- 10 % Prognos 2017 beräknas bli 25 % 
lägre beroende på 
tidsförskjutningar i 
exploaterings-, ombyggnads- och 
VA-projekt 

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

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en hållbar verksamhet 
Summa energianvändning i kommunala 
verksamhetslokaler inklusive verksamhetsel, 
normalårskorrigerad, KWh/kvm (Öppna jämförelser, 
Kolada) 

Nivå sätts 
2017 

Återrapporteras i samband med 
årsbokslut.  

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

55 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut. 

Användning av fossilfritt bränsle i kommunens bilar 50 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 32 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut.  

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till ekologisk 
hållbarhet 

100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till social 
hållbarhet 

100 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

Andel fossilfri värme som levereras från KEAB 96 % Återrapporteras i samband med 
årsbokslut 

 
 
Finansiell analys 
Bakgrund 
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK- modellen. Syftet är att analysera 
fyra viktiga perspektiv för att kunna identifiera ekonomiska problem och därigenom klargöra 
huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning. 
 
Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor bygger på fyra perspektiv: det 
ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den 
ekonomiska utvecklingen. 
 
Resultatet 
Helårsprognosen år 2017 indikerar att kommunen kommer att klara balanskravet. 
Helårsprognosen för år 2017 indikerar ett ekonomiskt resultat på plus 14 mnkr, vilket 
motsvarar en överskottsgrad på 0,8 % och 0,8 % som genomsnittet för de sista fem åren. Det 
finansiella målet avseende en resultatnivå på i genomsnitt 1 % under en femårsperiod uppnås 
inte. 
 
Det prognostiserade helårsresultatet på plus 14 mnkr, jämfört med budgeterat helårsresultat på 
20 mnkr, beror främst på att nämnderna tillsammans inte klarar budgetramen.  
 
Prognosen för 2017 års investeringar beräknas hamna på 148,6 mnkr. Detta är 47,7 mnkr lägre 
än budgeterade nivån på 196,3 mnkr. Detta beror främst på tidsförskjutning i exploaterings-, 
ombyggnads- och VA-projekt. 
 
Balanskravet 
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Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv (RUR)för att 
utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det 
möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, 
utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010 
göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 2017 beräknas uppgå till 121 mnkr.  
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2017 samt budget 2018. 
 
 

Balanskravsutredning, belopp i mnkr 2014 2015 2016 Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018 

Skatteintäkter inkl utjämning, mnkr 1 586 1 641 1 751 1 815 1 814 1 898 

1 % av skatteintäkter, utjämning och 
kommunal fastighetsavgift 16 16 17 18 18 19 

Årets resultat -14 2 16 20 14 26 
Realisationsvinster -3 -1 -2 0 0 0 
Realisationsförluster 3 1 0 0 0 0 
VA 0 -1 -3 0 -3 0 
Krav på återställande av tidigare resultat 0 0 0 0 0 0 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar -14 1 11 20 11 26 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 -2 0 -7 
Medel från resultatutjämningsreserv 14 0 0 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 0 1 11 18 11 19 

Ackumulerad reserv 121 121 121 123 121 128-130 

 
Kapacitet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. På balansdagen 2017-12-31 
beräknas kommunens soliditet, med hänsyn till pensionsredovisningen enligt blandmodellen till 
68 %. Motsvarande tidpunkt föregående år var utfallet 66 %. Genomsnittet för de sista fem åren 
blir 66 %. När hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelser, inom linjen beaktas blir 
utfallet i stället 24 %, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.  
 
Risk 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. 
Likviditeten uppgick till 128 mnkr per 2017-08-31 vilket ska jämföras med 78 mnkr vid 
motsvarande tidpunkt år 2016.  
 
Pensionshantering 
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelser med totalt 33,8 mnkr inkl 
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen uppgår till ca 676 mnkr per 2017-08-31 vilket är en 
minskning med 9 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA 
Pensionsförsäkring. Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga 
anställda. Pensionsavsättningen uppgår till ca 8 mnkr. Enligt KPAs femårsprognos minskar 
pensionsskulden fram till 2021. 
 
Borgensåtagandet och låneskuld 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 717 mnkr per 2017-08-31 vilket är en ökning med 
54 mnkr sedan årsskiftet (1 663 mnkr).  Borgensåtagandena är främst hänförbara till kommu-
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nens dotterbolag (1 661 mnkr). Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på 
borgensbeloppet vid årsskiftet. 
 
Låneskulden har under 2017 minskat med 28 mnkr då ett lån inte återupplånades vid förfall. 
Låneskulden uppgår till 185 mnkr per 2017-08-31 augusti vilket ska jämföras med 213 mnkr 
vid senaste årsbokslutet. Ingen omsättning av lån har skett. 
 
 
Kontroll 
Med kontroll avses hur väl upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god 
följsamhet mot budget ger goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Risk och 
kontroll hänger samman då de båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
Detta redovisas nedan i periodiserad driftredovisning per 2017-08-31, driftredovisning 
prognos helår samt i investeringsredovisning per 2017-08-31. 
 
 
Driftredovisning periodiserad per 2017-08-31 (mnkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
 periodiserad budget avseende nettokostnader 
 redovisade nettokostnader med hänsyn tagen till periodiseringar 
 nettokostnader i procent av periodiserad nettobudget 
 prognos över förväntad budgetavvikelse vid årets slut, + överskott, - underskott 
 periodiserad nettokostnad per 08-31 
 
 
Driftredovisning periodiserad per 2017-08-31 

Nämnder Budget 
170831 

Utfall 
170831 

Utfall i 
% 

Prognos 
avvikelse 

171231 

Utfall 
160831 

Kommunfullmäktige -1 -1 58 0 -1 
Överförmyndarnämnd -2 -3 132 0 -3 
Kommunrevision -1 0 42 0 0 
Kommunstyrelse -106 -106 100 0 -103 
BUS nämnd -369 -369 100 1 -365 
Gymnasienämnd -104 -104 100 0 -109 
Kulturnämnd -17 -17 100 0 -18 
Teknisk nämnd -35 -31 88 2 -43 
Byggnadsnämnd -4 -3 79 1 -5 
Fritidsnämnd -34 -33 99 0 -36 
Omsorgsnämnd -425 -425 100 0 -408 
Nämnd för Arbete och Välfärd -70 -69 100 -12 -66 

Summa nämnder -1 168 -1 161 100 -8 -1 157 

Finansförvaltning      
Pensioner mm -23 -31 118 0 -16 
Kalkylerade kapitalkostnader 14 14 100 0 23 
Skatter, generella statsbidrag 1 210 1 209 100 -1 1176 
Finansiella intäkter 5 6 124 2 8 
Finansiella kostnader -4 -3 72 1 -6 
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 
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Anslag till förfogande -21 -14 67 0 -13 
Summa finansförvaltning 1 181 1 181 100 2 1 173 

      

TOTALT 14 20  -6 16 

 
Helårsprognosen är kraftigt försämrad jämfört med läget 170430. Det är nämndernas prognoser 
som försämrats från en positiv avvikelse på nästan 9 mnkr till en negativ budgetavvikelse på 8 
mnkr. Nämnden för Arbete och välfärd har en negativ helårsprognos med -12 mnkr. 
Anledningen är främst dyra externa placeringar. Nämnden för Barn, ungdom och skola och 
utbildning, Tekniska nämnden samt Byggnadsnämnden visar tillsammans + 4 mnkr jämfört med 
170430. För Finansförvaltningen är helårsprognosen 2 mnkr bättre. 
 
Driftredovisning prognos helår (mnkr) 

Nämnder Årsbudget 
2017 

Årsprognos 
2017 

Prognos 
avvikelse 

171231 
Kommunfullmäktige -2 -2 0 
Överförmyndarnämnd -3 -3 0 
Revision -1 -1 0 
Kommunstyrelse -159 -159 0 
BUS nämnd -554 -553 1 
Gymnasienämnd -156 -156 0 
Kulturnämnd -25 -25 0 
Teknisk nämnd -53 -51 2 
Byggnadsnämnd -6 -5 1 
Fritidsnämnd -50 -50 0 
Omsorgsnämnd -637 -637 0 
Nämnd för Arbete och Välfärd -104 -116 -12 
Summa nämnder -1 752 -1 760 -8 

 
Finansförvaltning    
Pensionering mm -35 -35 0 
Kalkylerade kapitalkostnader 22 22 0 
Skatter, generella statsbidrag 1 815 1 814 -1 
Finansiella intäkter 7 9 2 
Finansiella kostnader -5 -4 1 
Jämförelsestörande poster 0 0 0 
Anslag till förfogande -31 -31 0 
Summa finansförvaltning 1 772 1 774 2 

    
TOTALT 20 14 -6 

 
 
Kommentarer till nämndernas årsprognoser 
 
Nämnd för barn, ungdom och skola, +1 mnkr 
Budget i balans. Högre personal- och övriga kostnader med 27 mnkr som finansieras med högre 
intäkter motsvarande 28 mnkr.   
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Teknisk nämnd, +2 mnkr varav VA +1,6 mnkr 
Lägre kostnader inom flera verksamheter bl a energi. 
VA-drift, högre brukningsavgifter och lägre kostnad för rörnätsunderhåll. 
 
Byggnadsnämnd, +1 mnkr 
Högre intäkter baserat på tre stora bygglovsärenden. 
 
Finansförvaltning, +2 mnkr 
För finansförvaltningen beräknas överskott med 2 mnkr mot budget. Enligt SKL:s senaste 
prognos 170815 beräknas skatteintäkterna bli 1 mnkr lägre. Finansnettot beräknas bli 3 mnkr 
bättre bl a beroende på fortsatt fördelaktigt ränteläge. 
 
Nämnd för arbete och välfärd, -12 mnkr 
I samband med resultatrapport april signalerade nämnden för arbete och välfärd svårigheter att 
klara verksamheten inom tilldelad budgetram. Nämnden redovisade samtidigt åtgärder för att 
klara verksamheten inom tilldelad ram. Efter april har det tillkommit mycket dyra placeringar 
vilket ytterligare försämrar möjligheterna att klara budgetramen. 
 
Den allvarligaste anledningen till underskottet är ökade och mycket dyra institutions-
placeringar framförallt av barn och ungdomar. 
 
Kostnader för insatser inom FIA (Fler i arbete), OSA mm i kombination med höga utbe-
talningar av försörjningsstöd bidrar till prognosticerat underskott. 
 
 
Investeringsredovisning 
 
Sammanställningen visar för varje nämnd 
 budgeterad nettoinvestering för hela året 
 nettoinvestering enligt redovisningen per 2017-08-31 
 beräknad nettoinvestering per 2017-12-31 (hela året) 
 prognosavvikelse per 2017-12-31 
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 149 mnkr, vilket är 48 mnkr lägre än budgeterat. Detta 
beror främst på tidsförskjutning i exploaterings-, ombyggnads- och VA-projekt. 
 

Nämnd, belopp mnkr Årsbudget Periodens 
utfall 

Helårs-
prognos 

Prognos-
avvikelse 

Kommunstyrelse -39 -2 -22 17 
BUS nämnd -8 -6 -10 -2 
Gymnasienämnd -5 -1 -5 1 
Kulturnämnd -1 0 -1 1 
Teknisk nämnd -49 -15 -33 16 
Teknisk nämnd VA -61 -26 -48 14 
Byggnadsnämnd 0 0 0 0 
Fritidsnämnd -18 -4 -17 2 
Omsorgsnämnd -13 -2 -13 0 
Nämnd för Arbete och Välfärd -1 0 -1 0 
Summa -196 -56 -149 48 
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Kommentarer till större avvikelser investeringsprojekt 
Kommunstyrelse, avvikelsen beror i huvudsak på förseningar i exploateringsverksamheten 

Kulturnämnd, anslaget för möbler till ny lokal men lokalen har inte blivit tillgänglig och 
anslaget för införande av mer öppet behövs inte eftersom det gick att använda befintlig 
teknologi som redan fanns i kommunen. Nämnden önskar överföra 300 tkr till 
investeringsbudgeten 2018 för uppförandet av ny gradäng på Lokstallarna om inte 
investeringsmedel till detta beviljas i budgeten för 2018. 

Teknisk nämnd, förseningar i projekten Rörmokaren 2, kontor Tubbaryd, ombyggnad Torget, 
Asarums IP och köksrenoveringen Möllebackens förskola. Därutöver blir ombyggnaden av 
Oljehamnsvägen, träbro Vislandabanan och belysning av väg till Kallbadhuset inte av i år. 

Teknisk nämnd VA, planerat underhåll på vattenverket har ändrats under året. Arbetet med 
överföringsledningen från Mörrum till Sternö avloppsreningsverk påbörjades 2017 och 
fortlöper 2018. Minskat inköpsbehov av servicefordon. 

 
Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Långfristiga externa skulder i moderbolaget är f n 286 mnkr. 
 
 
Resultat före skatt, tkr 2016-08-31 2017-08-31 Prognos 2017 
Karlshamn Energi 5 12 12 
Karlshamnsbostäder 29 26 35 
Karlshamns Hamn 4 18 29 
Karlshamnsfastigheter -3 -4 -6 
Moderbolaget -5 -6 -10 
    
Koncernen 30 46 60 

 
 
Kommentarer till bolagens utfall 
 
Karlshamn Energi AB 
Utfall per tertial 2, 2017 överstiger budget och föregående år, främst pga förbättrat 
täckningsbidrag inom affärsområde Värme. Detta beror på god tillgänglighet från Södra Cell 
samt högre volym. Under nov-dec 2017 inkluderas högre kostnader då Södra Cell har 
produktionsstopp pga installation av ny indunstningsanläggning och åtgärder i 
produktionsanläggningen. Detta är en osäkerhetsfaktor i årets prognos. 
Prognos för helår 2017 överstiger budget med 2 mnkr och inkluderar negativt resultat inom 
bredbandsverksamheten under uppbyggnadsfasen. 
Årets investeringar är till stor del bredband (65 mnkr) samt investeringar inom affärsområde 
Värme med biobränslekonvertering och åtgärder i nätet (34 mnkr). 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Den positiva avvikelsen 2017 beror på att intäkter har underskattats och kostnader 
överskattats. Årsprognosen pekar på en vinst om 34 MSEK. 
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2016 uppvisade 30 MSEK i vinst. Den huvudsakliga skillnaden beror på att årets 
lånekonverteringar gett lägre ränta, intäktsökningar från lokaler, garage/p-platser, intern 
kostnadsjakt samt hyresgästtillval. 
 
Karlshamns Hamn AB 
 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Avvikelsen är beroende på en oförutsedd kostnad för renoveringsarbete som inte kunnat 
förutses. 
 
Bolagens bedömning av måluppfyllelse och deras arbete med att uppnå 
kommunfullmäktiges inriktningsmål  
 
Karlshamns Energi 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela 
kommunen.  
KEAB bidrar till måluppfyllelsen genom att medverka till förutsättningar för nybyggnation samt 
att minska växthusgaser inom kommunen genom att leverera fjärrvärme med mycket god 
miljöprestanda. 
KEAB har som mål att varje år öka andelen hushåll som har tillgång till fiber. För år 2017 är 
målet 65 %. Detta mål kommer att uppnås då utbyggnadstakten har forcerats.  
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid 
framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under 2017 har 
satsningen intensifierats då infrastruktur byggs ut till cirka 2500 villor. Vi har utarbetat en 
strategi och handlingsplan för att bidra till kommunens långsiktiga mål om utbyggnad av 
infrastruktur till 95 % av alla hushåll i kommunen och planerar även för 100 %. KEAB genomför 
utbyggnad till så kallade byanät inom Mieådalen och Vettekulla/ Matvik/ Vekerum vilka 
genomförs under 2017-2019. 
KEAB arbetar även för att bidra till kommunens expansion exempelvis genom förberedelser av 
infrastruktur i Stillerydsområdet.  

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bl.a. genom fokus på arbetsmiljö och 
medarbetarinflytande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning både bland 
medarbetare och chefer. Vi har också många sökande vid nyrekryteringar. 
KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar i kommunen. Under 2017 har utbyggnad 
påbörjats för 17 laddstationer inom kommunen, vilket är ett projekt under tre år inom 
Klimatklivet. Vi är också involverade i nationella branschorganisationer för att utveckla 
förutsättningar för betallösningar etc.  Vi arbetar också för att få in fler miljöfordon i 
fordonsbeståndet och har nu tre elbilar, fyra laddhybrider och ett nio biogasdrivna fordon. 
Södra Cell Mörrum investerar i en ny indunstningsanläggning vilket ökar leveransförmågan från 
en toppeffekt på ca 45 MW till 63 MW. Detta gör att våra reservkraftverk behöver gå i mindre 
omfattning. Projekt pågår också för att byta bränsle i panncentralen i Stilleryd från fossil olja till 
bioolja vilket ökar miljöprestandan ytterligare. 

 
 
Karlshamnsbostäder 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
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Integrationsarbetet har gått in i en ”hands-on”-fas och samarbetet med kommunen har funnit 
sina former – 15 permanenta aktiviteter har tillskapats. 
Kabo har bland landets mest liberala antagningskriterier för bostadssökande, vilket i princip 
kvalificerar alla Karlshamnsbor som sökande. 
Det pro-aktiva arbetet med social oro har hittat sina former. 
Det reaktiva arbetet mot misskötsamma hyresgäster har intensifierats i syfte att öka 
trygghetskänslan i boendet. 
Kundvården fungerar vad avser information och olika events, t.ex. 50-årsjubleum 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
2017 års studentgaranti har uppfyllts. Kostnaden för garantin uppgår till 450 tkr/år. 
Studentkåren lyfter fram Karlshamn som ett föredöme. 
En generös sommarvikariepolicy genererar en välskött utemiljö även under semesterperioden. 
Förturer till bostäder ger samhällets svaga grupper möjlighet till ett bra boende. 
En kontinuerlig och omfattande underhålls- och investeringsplan borgar för att lägenheter och 
fastigheter i övrigt håller riksstandard. 
Ett omfattande energisparprojekt minskar miljöbelastningen. 
Ett nytt Trygghetsboende om 20 lägenheter förbereds.   

 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Regelbundna förhandlingar om hyresvillkor med Hyresgästföreningen garanterar hyresgästerna 
en rättvis avvägning mellan service för dem och intäkter för Kabo. 
Ett stort stadsodlingsprojekt på Fridhem får ut kvinnor födda utomlands och detta i sällskap av 
en närbelägen förskola. 
Den kronologiska bostadskön ger lika möjligheter att erhålla bostad. 
Stadsdelsmöten med de boende ger hyresgästerna möjlighet att kommunicera direkt med 
företagsledningen. 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Ett mycket ambitiöst investeringsprogram skar arbetstillfällen och nya bostäder. 
Lokalombyggnader till Försäkringskassan skapar fler arbetstillfällen. 
En planmässig hantering av LOU ger rättvisa konkurrensvillkor 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Ett planmässigt och utökat kompetensutvecklingsprogram ökar de anställdas effektivitet, 
kreativitet, välbefinnande och anställningsbarhet. 
En försöksverksamhet att ge 10 ensamstående äldre (75+) i villa förtur till lägenheter med god 
tillgänglighet har slagit väl ut och unga människor har förvärvat villorna. 
Nytt budgetupplägg och en utveckling av controllerverksamheten har internt gett bättre 
tydlighet och enkelhet. 
Ett betydligt högre avkastningsmål har åsatts företaget, vilket kräver en tydligare 
affärsmässighet och stimulans av innovativt tänkande. 

 
 
Karlshamns Hamn AB 
 
 
Karlshamnsfastigheter 

 Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Fastigheterna ska generera till inspirerande mötesplatser som främjar till interaktion mellan 
olika företag, forskare och kommuninnevånare och i sin tur till utveckling för våra hyresgäster 
och företag.  
I framtida byggnationen etapp 5 ser vi tornrummet som en mötesplats för alla. Goda 
mötesplatser för både hyresgäster och medborgare är restaurangerna som vi hyr ut i Svängsta 
och Karlshamn samt de möjligheter de utgör för att våra hyresgäster anordna aktiviteter i 
lokalerna.  
De fastigheter vi bygger och förvaltar erbjuder en trygg miljö för de som brukar dem. 
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Verksamheterna och utvecklingen löper på enligt planerat. Användningsområdet för och kring 
våra lokaler har utökats genom kringaktiviteter för medborgarna. 

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Karlshamnsfastigheter erbjuder ändamålsenliga och anpassningsbara lokaler.  
Företagare och kommuninnevånare har varit delaktiga i processen att ta fram etapp 5. 
I fastigheten Emigranten 1 planeras det för konsertlokal, biograf samt ett ”VIP:rum” för 
kommuninnevånare och företagare att hyra. 
I flera av fastigheterna hyr vi ut lokaler till restauranger öppna för allmänheten vilket ökar 
tillgängligheten i områdena samt möjliggör att driva företag. 
Skatehallens placering på Halda UC gör att alla intresserade har möjlighet att prova på denna 
sport. 

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Då vi har lokaler med olika standard och prisnivåer finns det möjlighet för många att hyra och 
bedriva verksamhet i våra lokaler.  

 
 
Omvärldsanalys och utmaningar för de kommunala Bolagen 
KEAB ser ljust på framtiden inom samtliga affärsområden. Verksamheten är i en intensiv fas 
inom samtliga affärsområden med hög investeringstakt och under utbyggnad av 
bredbandsverksamheten. Inom några år kommer detta att ge utdelning med högre resultat och 
samhällsnytta i än högre utsträckning. 
 
KEAB upplever också en stor påverkan av omvärlden i form av ändrade regelverk och krav från 
myndigheter, vilket innebär en utmaning för det lilla, lokala energibolaget. Samverkan med 
andra lokala energibolag är en framgångsfaktor för att möta denna utmaning. Ökad digitalisering 
och ökad fokus på IT påverkar också i hög utsträckning, vilket ger oss både möjligheter och 
utmaningar. 
 
KABO rustar för kommande räntehöjningar genom att konsolidera företaget. 
Då de centrala hyresförhandlingarna även fortsättningsvis bedöms som icke tillräckliga kommer 
vägen med en total bruksvärdesprövning att utredas, allt i syfte att öka hyresintäkterna. 
Marknaden är fortsatt urstark även 2018 med i det närmaste 100 % uthyrning av såväl bostäder 
som lokaler. Nybyggnationen sker i en takt som minskar risken för framtida vakanser. 
Vissa yrkeskategorier är, och kommer även fortsättningsvis att vara, en bristvara, vilket kräver 
att bolaget uppfattas som en god arbetsgivare 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg  Anette Ericson 
Ekonomichef   Verksamhetscontroller 
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VÅRA RÄKENSKAPER PER 2017-08-31 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
I delårsrapporten per 2017-08-31 har använts samma redovisningsprinciper som i årsredo-
visning 2016.  
 
Kommunen följer den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från Sveriges 
kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
 
RKR 11.4 Exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som anläggningstillgång. 
 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Vi bedömer att över 
tiden blir effekten i stort samma som rekommendationen. 
  
Anslutningsavgifter, redovisas inte som intäkt i resultaträkningen utan som investeringsinkomst. 
 
RKR 13.2 Hyres- och leasingavtal. Arbetet pågår med att skapa en mer överskådlig struktur över de avtal 
som finns i kommunen. 
 
RKR 22 Delårsrapport. Sammanställd redovisning redovisas  i årsbokslut 2017. 
 
Värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket begränsad omfattning 
och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. Inventering av förråd sker per 2017-12-31. 
 
Preliminära slutavräkningen för 2016 och 2017 periodiseras med 8/12 av beloppet i SKL prognosen 
2017-08-15. Prognoserna varierar över tiden och vi hänvisar därför till försiktighetsprincipen. Hela 
utfallet, enligt prognosen, finns med i kommunens helårsprognos över resultatet. Uppgift om slutligt 
skatteutfall kommer i november. 
 
RESULTATRÄKNING  
Resultaträkning, periodiserad 
(mnkr) 

 Periodiserad 
budget 67 % 

Utfall per 
2017-08-31 

Utfall per 
2016-08-31 

Verksamhetens intäkter                  Not 8 481 551 529 
Verksamhetens kostnader           Not 9 -1 615 -1 681 -1 634 
Avskrivningar                                       Not 1 -64 -64 -61 
Verksamhetens nettokostnad -1 198 -1 193 -1 165 

    
Skatteintäkter, statsbidrag mm Not 10 1 210 1 209 1 176 
Finansiella intäkter                         Not 11 5 6 8 
Finansiella kostnader          Not 11 -4 -3 -3 
Jämförelsestörande poster Not 12 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 14 19 16 

    
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 

    
RESULTAT 13,5 19,1 15,6 
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Kommentarer 
Totalt visar resultaträkningens periodiserade utfall överskott med 19 mnkr. Det är 5,6 mnkr 
bättre än periodens budget. Avvikelser för intäkter och kostnader är främst beroende på 
volymförändringar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna. 
 
RESULTATRÄKNING helårsprognos 
(mnkr) 

 Årsbudget 2017 Årsprognos 2017 

Verksamhetens intäkter                                                  Not 8 722 818 
Verksamhetens kostnader                                            Not 9 -2 423 -2 526 
Avskrivningar                                                                           Not 1 -96 -96 
Verksamhetens nettokostnad -1 797 -1 805 

   
Skatteintäkter, statsbidrag mm      Not 10 1 815 1 814 
Finansiella intäkter                                                             Not 11 7 9 
Finansiella kostnader                                                          Not 11 -5 -4 
Jämförelsestörande poster                                                 Not 12 0 0 
Resultat före extraordinära poster   

 20 14 
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 
RESULTAT 20 14 

 
Totalt visar resultaträkningens helårsprognos ett överskott med 14 mnkr. Det är 6 mnkr sämre 
än budgeterade 20 mnkr. Nämnderna redovisar att budgeten totalt sett kommer att ge ett 
underskott med 8 mnkr. Utfallet för skatter/bidrag beräknas bli något lägre än budget. Högre 
finansiella intäkter och lägre upplåningsräntor bidrar till positivt finansnetto. Interna poster 
ingår i såväl budget som utfall. 
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KASSAFLÖDESANALYS  
Kassaflödesanalysen redovisar hur verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat lik-
vida medel. 
 
KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) periodiserat 
utfall samt årsprognos och årsbudget  

Årsbudget 
2017 

Utfall 
170831 

Årsprognos 
2017 

Utfall 
160831 

     

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster 20 19 14 16 
Avskrivningar, not 1 96 64 96 61 
Reavinst    0 
Förändring avsättningar -2 0 -2  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 115 83 109 77 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning/minskning av varulager 0 0 0 0 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar, not 2 9 22 9 1 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder, not 6 -24 -51 -24 -33 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -15 -29 -15 -32 

     
Investeringsverksamhet     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
(nettoinvestering), not 1 -196 -56 -149 -56 

Avyttring/ minskning av materiella 
anläggningstillgångar, not 1 0 

0 
0 0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Avyttring/ minskning av finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -196 -57 -149 -56 
     

Finansieringsverksamhet     

Upptagna lån 12 0 0 0 
Långfristiga fordringar     

Amortering av låneskulder, not 5 0 -28 -29 -30 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 12 -28 -29 -30 

     

Årets kassaflöde -84 -31 -84 -41 
     

Likvida medel vid årets början, not 2 159 159 159 124 
Likvida medel periodens slut, not 2 75 128 75 83 

     

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -84 -31 -84 -41 
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BALANSRÄKNING  

TILLGÅNGAR (mnkr) INGÅENDE 
BALANS 170101 

UTGÅENDE 
BALANS 170831 

UTGÅENDE 
BALANS 160831 

Anläggningstillgångar, Not 1    

- mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 093 1 051 1 112 
- maskiner och inventarier 139 116 104 
- årets investeringar  56 56 
Finansiella anläggningstillgångar 185 185 184 
Summa anläggningstillgångar 1 417 1 409 1 456 

    

Omsättningstillgångar, Not 2, 13    

Förråd mm 0 0 0 
Fordringar 149 127 133 
Kassa och bank 159 128 83 
Summa omsättningstillgångar 308 256 216 

    

SUMMA TILLLGÅNGAR 1 725 1 665 1 672 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
(mnkr) 

   

    

Eget kapital, not 3 1 135 1 134 1 118 
Periodens resultat  19 16 
Summa eget kapital 1 135 1 153 1 134 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser, Not 4 9 9 9 

    

Skulder    

Långfristiga skulder, Not 5 213 185 213 
Kortfristiga skulder, Not 6, 13 368 317 316 
Summa avsättningar och skulder  590 511 538 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 1 725 1 665 1 672 
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PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER (mnkr)  

INGÅENDE 
BALANS  
170101 

UTGÅENDE 
BALANS  
170831 

UTGÅENDE 
BALANS  
160831 

Ansvarsförbindelser not 7    
Pensionsförpliktelser som inte har tagits 
upp bland skulderna eller 
avsättningarna 

685 676 706 

    
Övriga ansvarsförbindelser not 7    
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 1 663 1 717 1 562 
    
Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

2 348 2 393 2 268 

 
Noter  

Not 1 Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har minskat med 8 mnkr från årsskiftet. Här ingår hittills under 
året gjorda investeringar med 56 mnkr minus avskrivningar på 64 mnkr. De finansiella 
tillgångarna är oförändrade och uppgår till 185 mnkr. 
 

Not 2 Omsättningstillgångar 
Kommunens kassalikviditet (kassa och bank) uppgår 2017-08-31 till 128 mnkr. 
Fordringarna har minskat från 149 mnkr vid årets början till 127 mnkr per 2017-08-31. 
Här ingår periodiseringar med 48 mnkr (främst upplupna bidragsintäkter). 
 

Not 3 Eget Kapital 
                       Det egna kapitalet har justerats med 19 mnkr motsvarande resultatet enligt 

resultaträkningen per 2017-08-31. Det prognosticerade helårsresultatet är 14 mnkr (inkl 
VA). 

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

Not 5 Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna uppgår till 185 mnkr per 2017-08-31. Under året har amortering 
skett med 28 mnkr. Återupplåning har gjorts med 0 mnkr.  

Not 6 Kortfristiga skulder 
De kortfristiga skulderna har minskat med 51 mnkr, från 368 mnkr vid årets början till 
317 mnkr per 2017-08-31. Här ingår periodiseringar med 87 mnkr (upplupna kostnader 
etc.) 

Not 7 Panter och ansvarsförbindelser 
Intjänade pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  Per 2017-08-
31 uppgår ansvarsförbindelsen till 676 mnkr. Motsvarande belopp per helår 2017 
beräknas bli 671 mnkr. Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga 
anställda. 
Övriga ansvarsförbindelser avser främst borgensförbindelser hänförbara till moderbolag 
samt helägda dotterbolag (1 661 mnkr). Borgensteckningen har ökat med 54 mnkr från 
årsskiftet (1 663 mnkr) till 1 717 mnkr per 2017-08-31. Borgensavgiften för de 
kommunala bolagen är 0,3 procent på borgensbeloppet vid årsskiftet. 
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Åtagande Kommuninvest 
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga kommuner som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499  
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 745 111 665 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 752 760 462 kronor. Kommunens andel av 
Kommuninvest totala förpliktelser och tillgångar är 0,474 %. Karlshamns kommuns insats i 
Kommuninvests ekonomiska förening är 20 069 215 kronor. Bokfört värde är 1 504 592 kronor. 

Not 8 Verksamhetens intäkter  
Periodens intäkter och helårsprognosen är väsentligt högre än budgeterat, vilket till 
övervägande del beror på högre statsbidrag t ex från Kulturrådet, Migrationsverket, 
Skolverket, Arbetsförmedlingen, interkommunala ersättningar, stimulansmedel, ökning 
introduktionsverksamhet mm.   

Not 9 Verksamhetens kostnader 
Periodens kostnader och helårsprognosen visar samma utveckling som intäkterna. Ökade 
personalkostnader till följd av riktade statsbidrag. Även kostnader för köp av verksamhet 
där bl a institutionsplaceringar, försörjningsstöd, interkommunala ersättningar, 
familjehemsplaceringar, ökning introduktionsverksamhet, försörjningsstöd m m  ingår. 

Not 10 Skatter och bidrag 
Enligt SKL:s senaste skatteprognos för 2017 beräknas skatteintäkter och 
utjämningsbidrag att bli 1,5 mnkr lägre än budgeterat.  

Not 11 Finansiella intäkter och kostnader 
Kommuninvests bevis på insatskapital per 2016-06-31 anger värdet till 20 mnkr. Vi har 
under 2017 nått nivån insatsskyldighet 50 %. Utdelning har under året därför erhållits 
med 1 mnkr. Karlshamns kommun följer rekommendationerna från Rådet för Kommunal 
redovisning (RKR) som har yttrat sig över Kommuninvests återbäringsmodell samt SKLs 
rekommendation, som framgår av cirkulär 12:74 (2012-12-20).  
 
Utöver ovanstående har övriga utdelningar erhållits med 2,5 mnkr och borgensavgifter 
med cirka 5 mnkr som också ingår i periodens finansiella intäkter. 
 
Fortsatt gynnsamt ränteläge och minskad låneskuld påverkar räntekostnaden positivt. 

Not 12 Jämförelsestörande post 
Reavinst 0,18 mnkr försäljning av maskin. 

Not 13 Periodiseringar 
Periodiseringar har gjorts med netto -39 mnkr i delårsrapporten. 
 

Periodiseringar (inte bokförda)  
Verksamhetens intäkter (bidrag från Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen, Skolverket, Kulturrådet m fl) 

48 mnkr 

Verksamhetens kostnader (Personalkostnader med 
statsbidragsfinansiering, Institutionsplaceringar, interkommunala 
ersättningar) 

-79 mnkr 

Verksamhetens nettokostnad -31 mnkr 
Skatter och utjämningsbidrag (slutavräkning)  
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-5 mnkr 
Finansiella intäkter -3 mnkr 
Finansiella kostnader 0 mnkr 
 
Totalt 

   
 -39 mnkr 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2017-06-19, § 94, framgår att den 
finansiella verksamheten ska avrapporteras till kommunfullmäktige per utgången av 
augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Finansrapport 20170831 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2017-06-19, § 94, framgår att den 
finansiella verksamheten ska avrapporteras till kommunfullmäktige per utgången av 
augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Finansrapport 20170831 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-09-11 Dnr: 2017/3051 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 186 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 232 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 11 
 
 
Finansrapport per 2017-08-31 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna finansrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Av Finanspolicyn för Karlshamns kommun, kommunala bolagen och av Karlshamns 
kommun förvaltade stiftelser, fastställd av KF 2017-06-19, § 94, framgår att den finansiella 
verksamheten ska avrapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av april och augusti 
samt i anslutning till årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Finansrapport 20170831 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg  
Ekonomichef  
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FINANSRAPPORT 20170831

Låne nr

Långivare/

ändamål Kapitalskuld

Ränta 

20170831

Årssnitt VA 

ränta Amorterat Betald ränta

Återstår att 

betala Helårs prognos Tecknat/ Förfaller

B23416 Handelsbanken

467 ersätter Dexia 460 30 000 000 2,57% 771 000 bunden 578 250 192 750 771 000 Konv 2018-03-30

468 ersätter lån 451 30 000 000 2,64% 792 000 bunden 594 000 198 000 792 000 Konv 2019-01-30

B23419 Kommuninvest

463 Ers lån 456 30 000 000 0,15% 45 000 rörlig 22 500 9 500 32 000 2017-09-15

466 Nyupplån. investeringar 70 000 000 2,89% 2 023 000 bunden 1 011 500 444 000 2 023 000 Konv 2020-06-11, nyupplåning juni 2013

469 Nyupplån investeringar 25 000 000 -0,01% -3 000 rörlig 2 757 -2 200 500 Konv 2016-04-29 3 mån Stibor. Fr 2015-04-28

470 Ers lån 464,436 0 -0,05% 0 rörlig 28 000 000 -4 196 0 -4 196 Amorterat 2017-04-28

2 204 811 842 050 3 614 304

SUMMA Helårsberäknade lån 185 000 000 28 000 000

Helår prognos 3 614 304

Betalt 2 204 811

Periodiserat 31/8 (8/12) 2 409 536

Genomsnittsränta 1,95%

Andel lån per långivare Belopp Andel

Förfaller Belopp Andel som förfaller per år

Kommuninvest 125 000 000 67,57%

Handelsbanken 60 000 000 32,43% 2017 30 000 000 16%

Totalt 185 000 000 100,00% 2018 30 000 000 16%

2019 30 000 000 16%

TOTAL LÅNESKULD 185 000 000 2020 70 000 000 38%

varav bundna lån 130 000 000 löpande* 25 000 000 14%

andel bundna lån 70%

Amortering enl plan 0

Amortering utöver plan 28 000 000 SUMMA 185 000 000 84%

Genomsnittlig låneränta: 1,95%

LIKVIDITET
Banktillgodohavande 31/8 126 478 307

Utnyttjad kreditlimit 0

PLACERINGAR

KPA-Likviditetsreservfond 0

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

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

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att komplettera Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar med avsnittet 
Beloppsgränser för attest 
 
att förslaget till reviderade Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar antas och 
ersätter den version som antogs av Kommunstyrelsen 2014-08-19, § 175 
 
att reviderade Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar börjar gälla omgående. 
 
Sammanfattning 
 
Riktlinjerna (tillämpningsanvisningarna) föreslås kompletteras med avsnittet 
Beloppsgränser för attest. Avsnittet innebär ett förtydligande av de maxbelopp olika 
beslutsattestanter (och ersättare) har rätt att beslutsattestera fakturor på. 
 
Ett par gånger per år inkommer fakturor på större belopp än de i förslaget angivna 
maxbeloppen. I dessa fall krävs skriftligt underlag (som sparas elektroniskt) från 
överordnad chef till systemförvaltaren för att beloppsgränsen ska höjas. Direkt efter det att 
fakturan attesterats sätts ordinarie beloppsgräns igen. 
 
Förslag till reviderade Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar överlämnas 
härmed för beslut. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till revidering av riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-10-04 Dnr: 2017/3328 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 233 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 12 
 
 
Revidering av riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 
 
Förslag till beslut 
 
att komplettera Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar med avsnittet 
Beloppsgränser för attest 
 
att förslaget till reviderade Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar antas och 
ersätter den version som antogs av Kommunstyrelsen 2014-08-19, 
§ 175 
 
att reviderade Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar börjar gälla omgående. 
 
Sammanfattning 
 
Riktlinjerna (tillämpningsanvisningarna) föreslås kompletteras med avsnittet 
Beloppsgränser för attest. Avsnittet innebär ett förtydligande av de maxbelopp olika 
beslutsattestanter (och ersättare) har rätt att beslutsattestera fakturor på.  
 
Ett par gånger per år inkommer fakturor på större belopp än de i förslaget angivna 
maxbeloppen. I dessa fall krävs skriftligt underlag (som sparas elektroniskt) från 
överordnad chef till systemförvaltaren för att beloppsgränsen ska höjas. Direkt efter det att 
fakturan attesterats sätts ordinarie beloppsgräns igen.  
 
Förslag till reviderade Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar överlämnas 
härmed för beslut. 
 
Bilagor 
 
1 Förslag till revidering av riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-10-04 Dnr: 2017/3328 
 

Bakgrund och överväganden 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-19, § 175 att anta Riktlinjer för attest med 
tillämpningsanvisningar. Dessa riktlinjer gäller fortfarande och har inte uppdaterats sedan 
dess.  
 
Attesten är en del av den interna kontrollen. Attesten innebär bland annat kontroll och 
godkännande av att innehåll och leverans är korrekt i förhållande till beslut, lagar och 
regler.  
 
Rätten att beslutsattestera på olika ansvar, verksamheter, projekt etc samt utsedd 
ersättare, framgår av de attestförteckningar som ska upprättas enligt befintliga riktlinjer.  
 
Däremot saknas, med undantag av det som anges i flera delegationsordningar, i nuläget 
nivåer för hur stora belopp respektive beslutsattestant har rätt att besluta om fakturor i 
den löpande verksamheten. I de fall det av nämnds delegationsordning framgår maxbelopp 
för beslutsattest av faktura gäller dessa. 
 
Det finns i nuläget maskinella beloppsgränser i ekonomisystemet. De nuvarande 
beloppsgränserna utgår ifrån Ekonomiavdelningens rimlighetsbedömning och kunskap om 
hur fakturaflödet ser ut men det saknas formellt beslut om beloppsgränserna. De 
nuvarande beloppsgränserna skiljer sig inte nämnvärt mot de som nu föreslås ingå i 
Riktlinjerna för attest med tillämpningsanvisningar. Utgångspunkten i bedömningen är en 
säker men samtidigt smidig hantering vid beslutsattest av fakturor. 
 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef 
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Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 
Fastställd av KS 2014-08-19, § 175, reviderade 2017-10-10, §  
 
 
Kommunstyrelsen har i ” Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning” bemyndigats att utfärda 
tillämpningsanvisningar till dessa övergripande riktlinjer. ” Riktlinjer för attest” är sådana 
anvisningar och antas därför av kommunstyrelsen. Riktlinjerna för attest kompletteras med 
generella ”tillämpningsanvisningar” och utgör en miniminivå vad gäller kontroller. Nämnderna 
har dock möjlighet att utfärda egna regler och riktlinjer om de anser att behov föreligger. 
 
Utöver attestregler och tillämpningsanvisningar behöver systemdokumentation tas fram. 
 
Innehållsförteckning ” Attestregler” 
1 § Tillämpningsområden 
2 § Målsättning 
3 § Attestens innebörd 
4 § Attesträtt 
5 § Ansvar 
6 § Kontrollernas utformning 
7 § Kontroll av transaktion 
8 § Kontroll av behörighet att attestera 
 
 
 
1§  Tillämpningsområden 
Dessa riktlinjer gäller för de ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens 
bokföringssystem enligt Kommunal redovisningslag (KRL). Här ingår även interna 
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen har i uppdrag eller åtagit sig att 
förvalta. 
 
2 §  Målsättning 
Målsättningen är att säkerställa en god intern kontroll. 
 
3 §  Attestens innebörd 
Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. 
 
4 §  Attesträtt 
En nämnd äger alltid rätt att själv attestera genom beslut vid sammanträde. 
 
Förtroendevalda samt anställda i kommunen har rätt att mottagnings- och granskningsattestera 
inom de områden de är verksamma, om styrelse eller nämnd inte beslutat om annan rutin. 
Nämnd utser beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. Rätten att 
beslutsattestera skall genom ansvarskod och verksamhet knytas till person och befattning med 
angivande av ansvarsområde. 
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Behörighetsattest görs av den som slutligen registrerar betalningen om styrelse eller nämnd inte 
beslutat om annan rutin. 
 
Nämnd kan delegera till förvaltningschef att utse attestanter samt ersättare för dessa. 
 
5 §  Ansvar   
Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar framgår av Riktlinjer för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning. 
 
Nämnder och styrelse ska därutöver: 

 Upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter och ersättare för 
dessa. 

 
 Upprätta beskrivningar av rutiner inom de tillämpningsområden där det förekommer 

ekonomiska transaktioner som nämnden eller styrelsen har ansvar för och där dessa 
gemensamma riktlinjer samt tillämpningsanvisningar inte bedöms som tillräckliga för en 
god intern kontroll. 

 
Förvaltningschefen ansvarar för att verksamhetsansvariga och handläggare inom nämndens 
verksamhetsområde är informerade om riktlinjernas och anvisningarnas innebörd. 
 
Attestanterna ansvarar för att fastställda riktlinjer tillämpas. Om brister upptäcks skall närmast 
överordnad chef informeras om bristerna. 
 
6 § Kontrollernas utformning 
Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är 
tillräcklig. Detta innebär att kontrollerna ska stå i rimlig proportion till riskerna (risk och 
väsentlighetsanalys krävs för denna bedömning). 
 
Vid utformning av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: 
 
Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam får utföra samtliga 
attestmomenten i 7 §. Undantag från huvudregeln görs när det gäller intern fakturering mellan 
två förvaltningar då det är tillräckligt med en attest. 
 
Kompetensen ska vara tillräcklig. Den som har uppdrag att attestera ska ha nödvändig 
kompetens och vara införstådd med innebörden av attesten. 
 
Jäv får inte förekomma. Attestmoment får inte utföras av den som själv ska betala till kommunen 
och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. För bedömning 
av om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas. 
 
Dokumentationen ska vara ändamålsenlig. Attest ska ske på ett sådant sätt att attesten med 
säkerhet i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten samt i övrigt ske på säkert 
sätt. 
 
Kontrollordning Attestmomenten ska utföras i en logisk ordning så att största möjliga säkerhet 
uppnås. 
 
 
 
 

177



7 §  Kontroll av transaktionen 
Följande kontroller ska utföras: 
 
Mottagnings- granskningsattest kontroll mot leverans/ prestation  
   kontroll att belopp är rätt 
 
Beslutsattest   kontroll mot underlag/ beställning 
   kontroll mot beslut 
   kontroll mot villkor 
                                                                                 kontroll att kontering utförts 

kontroll att den kommunala redovisningslagen och  
interna regler efterlevs 
kontroll att utgiften är förenlig med verksamheten 
 
 

8 §  Kontroll av behörig att attestera 
Behörighetskontrollen innebär kontroll av att attesterna enligt 7 § gjorts av person/ personer 
med behörighet att utföra kontroller för aktuella transaktioner. 
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Tillämpningsanvisningar och kommentarer 
- bilaga till ”Riktlinjer för attest” 
 
Tillämpningsområden 
Exempel på områden där riktlinjerna gäller är: 

 Fakturor och andra externa utbetalningar, 
 Löner och andra personalkostnader, 
 Hantering av likvida medel, 
 Bokföringsorder 
 Interna transaktioner, 
 Övriga transaktioner i den ekonomiska redovisningen. 

 
Transaktioner mellan förvaltningar som sker genom särskilda rutiner, t ex lönesystem, 
automatkonteringar eller fasta fördelningar utifrån budget, får genomföras med enbart en attest. 
 
 
Målsättning 
Syftet med reglerna är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: 
 
Prestation  att det levererade motsvarar det beställda 
Verifikationsunderlag att underlaget för bokföringen är korrekt och komplett enligt den  
                                                      Kommunala redovisningslagen och interna regler. 
Betalningsvillkor att villkoren överensstämmer med de avtalade 
Bokföringsperiod att konteringen hänförts till rätt period 
Kontering  att transaktionen bokförs korrekt 
Beslut  att beslut om in- respektive utbetalning fattas av behörig person 
 
 
Attestens innebörd 
Attesträtten är en kontrollfunktion, ett led i kommunens rutinkontroller. Rätten att attestera 
innebär inte automatiskt någon rätt att fatta beslut hur anslag används. Sådana rättigheter 
regleras i delegationsordning. 
 
 
Attesträtt 
Ersättare får endast attestera vid ordinarie attestants frånvaro. 
 
Nämnd, förvaltnings- eller verksamhetschef har rätt att besluta om undantag från den generella 
rätten att mottagnings-/ gransknings-/ behörighetsattestera. Undantagen kan exempelvis gälla 
vissa varor eller vissa tjänster där man vill ha särskild kontroll. 
 
 
Beloppsgränser för attest 
I ekonomisystemet sätts maskinella beloppsgränser vad gäller högsta belopp respektive 
beslutsattestant har rätt att attestera på. Beloppen gäller utsedd beslutsattestant och dennes 
ersättare enligt nedan. 
 
I de fall nämnderna i sina delegationsordningar beslutat om andra maxbelopp gäller 
delegationsordningens belopp. Delegationsordningen skall i dessa fall meddelas 
systemförvaltaren för att rätt maxbelopp ska kunna anges i ekonomisystemet. 
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Beslutsattestant  Övre beloppsgräns 
  
Kommunalråd 6 mnkr 
Kommundirektör 6 mnkr 
Förvaltningschef 3 mnkr 
Avdelningschef/ verksamhetschef 1 mnkr 
Ekonomichef 3 mnkr 
Personalchef 2 mnkr 
Fastighetschef 6 mnkr 
Enhetschef 0,1 mnkr 
Projektledare 1 mnkr 
Projektledare fastighet 3 mnkr 
 
 
Det inträffar ibland behov av att tillfälligt höja beloppsgränsen för att kunna betala fakturor på 
högre belopp. Överordnad chef meddelar då skriftligen systemförvaltaren som tillfälligt kan höja 
beloppsgränsen. Så snart fakturan är attesterad återgår beloppsgränsen till ordinarie nivå. 
 
Se punkten Ansvar om hur förteckning ska upprättas för utsedda beslutsattestanter och 
ersättare. 
 
 
Ansvar 
Bestämmelserna för styrelsen och nämnd innebär att de inom sina respektive områden ansvarar 
för: 
 

 att säkerställa att det som ska betalas och faktureras hanteras korrekt vad gäller belopp 
och villkor. 

 
 förteckningen över beslutsattestanter och ersättare. Förutsättningar för attesträtten 

samt uppgift om samtliga beslutsberättigade ska anges. Namnteckningsprov ska finnas 
eftersom alla attester ej är elektroniska. Dokumentation över attestanter ska alltid finnas 
tillgänglig centralt hos respektive förvaltning samt hos den personal som har behov av 
informationen för att kunna utföra sitt arbete. 

 
 Beslut om attesträtt skall vara lättillgängligt och överskådlig. 

 
 Förteckningen över mottagnings-/ granskningsattester samt behörighetsattestanter 

behöver normalt inte föras.  
 
Genom stickprov kontrolleras att attestanterna har rätt att attestera. Hur ofta sådana stickprov 
ska ske avgörs av nämnden. 
 
Attestantens ansvar 
Om det konstateras brister, men det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast 
överordnad chef, ska rapport istället lämnas till förvaltningschefen eller kommunens 
ekonomichef. 
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Ekonomichefens ansvar innebär en skyldighet att följa frågor som berör attestreglerna samt  
svara för eventuell tolkning av dessa. Vid behov ska ekonomichefen ta initiativ till förändringar. 
Ekonomikontoret ska informera och ge råd till nämnderna och kommunens tjänstemän. 
Kontrollernas utformning 
 
Ansvarsfördelning: 

 Grundprincipen är att ansvarskoden är kopplad till en person. Om det i undantagsfall är 
två personer som har samma ansvarskod skiljs dessa åt genom olika verksamhetskoder.  

 
 Attestkedja innebär att minst två personer i normalfallet deltar i attestförfarandet; en 

mottagnings-/granskningsattestant och en beslutsattestant.  
För intern fakturering och kostnadsfördelning samt automatkontering mellan  
förvaltningarna krävs endast en beslutsattest. 
 

 Kommunens centrala ekonomikontor handlägger samtliga inbetalningar som inkommer 
på kommunens bankkonto, oavsett om de erhållits via bankgiro, plusgiro eller på annat 
sätt ex utbetalningskort. Handläggningen innebär kontering av dessa inbetalningar samt 
registrering av bokföringen i kommunens redovisningssystem. Utsedd kassaansvarig ska 
genom signatur bekräfta att dessa moment genomförts. 

 
 Berörda verksamheter ansvarar för att lämna underlag samt uppgift om kontering till 

centrala ekonomikontoret (kassan) för att inbetalningarna ska kunna bokföras rätt.  
 
 

Kontroll av transaktionen 
 
Mottagnings- och granskningsattest innebär kontroll: 
- av att varan har mottagits och att kvantitet och kvalitet är riktiga och att fakturan är rätt 
uträknad och att angivna rabatter är avdragna. 
 
Manuell rutin 
Två attestanter svarar för olika moment i kontrollen av den ekonomiska transaktionen. Attest är 
ett skriftligt intygande av att kontrollen är utförd. Attesteringen ska ske före registrering i 
redovisningssystemet och gäller samtliga transaktioner. Mottagnings-/ granskningsattest kan 
tecknas med signatur på leveransrapport, följesedel eller direkt i avsedd ruta i konteringsbilden. 
Om attest tecknas på leveransrapport eller följesedel ska denna bifogas fakturan. Det är lämpligt 
att attest tecknas av den som mottagit leveransen eller fått tjänsten utförd eftersom denna 
person bäst kan utföra kontrollen. Attestantens namnteckning ska vara läsbar, annars ska ett 
namnförtydligande göras. 
 
Maskinell rutin 
Merparten av de fakturor kommunen får är maskinellt framställda vilket minskar risken för 
felaktigheter. Det kan därför finnas skäl att begränsa kontrollen av uträkningen (summera 
beloppen på fakturan). En rimlighetsbedömning bör dock alltid göras. Utifrån tidigare 
erfarenheter om felaktigheter kan det dock finnas skäl att särskilt kontrollera fakturor från viss 
leverantör/ vissa leverantörer. 
 
Beslutsattestanten ska kontrollera  
att beställningen har skett i enlighet med beslut, plan eller direktiv för verksamheten. Kontroll 
av beslut kan avse särskilt nämndsbeslut, budgetanslag eller andra beslutade planer,    
normer eller riktlinjer. 
 
att villkoren stämmer med vad som överenskommits. 
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Ansvaret för rätt kontering åvilar den som svarar för beslutsattesten. Beslutsattest ska tecknas 
med namnteckning på pappersfaktura/eller med elektronisk signatur. 
 
 
I behörighetskontrollen ingår kontroll av att behörig beslutsattestant attesterat.  
 
Vid manuella rutiner ska kontroll ske av signatur och ansvarskod. 
 
Vid elektronisk signatur finns behörighetskontrollen inlagd i systemet. 
 
 
Automatattest 
Med automatattestering överlåts mottagnings- och beslutsattesteringen till systemet Inköp och 
Faktura, härefter benämnt IoF eller systemet. Förfarandet kan endast ske på så kallade objekt 
som finns upplagda i IoF, dessa objekt kan vara kundnummer, mätarid, mobiltelefonnummer etc. 
Det är endast förbrukningsfakturor, baserade på genom avtal överenskomna priser, som kan 
hanteras på detta sätt, (ex förbrukning eller diverse abonnemang).  
 
Objekten läggs upp centralt på respektive förvaltning med korrekt identitet, namnsättning samt 
med konteringar som respektive verksamhet har rapporterat. Objektet skickas sedan ut till 
respektive attestant som beslutsattesterar objektet och därmed godkänner att kontering och 
beslutsattest görs automatiskt av systemet.  
 
Tillämplighet: Endast på så kallade abonnemangsfakturor där man via kundnummer eller 
liknande kan kontrollera kostnader i efterhand samt där priser regleras genom avtal.  
 
Rimlighetsbedömning: Detta sätts i systemet för varje enskilt objekt, till exempel kan det anges 
att en viss mobiltelefon får kosta mellan 500 och 1500 kr per kvartal. När fakturorna faller inom 
denna ram attesteras samt betalas fakturan per automatik. Faller den utanför skickas fakturan  
till utsedd mottagare för manuell hantering.  
 
Ansvar: Det är beslutsattestantens ansvar att kontrollera kostnader som rör den egna 
verksamheten. Beslutsattestanten eller person utsedd av verksamheten ska skriftligen meddela 
systemförvaltaren eventuella förändringar gällande kontering eller skifte av attestanter. 
Observera att det är nämnden som utser beslutsattestant och dess ersättare.  
 
Kontroll: Kontroller ska göras för att kontrollera att kontering, rimlighetskontroll med mera 
fungerar enligt de uppsatta gränserna. Exempel på kontroller som bör genomföras är statistik 
från leverantörer som stäms av mot redovisningen och belopp per anläggning eller abonnemang. 
 
Kontrollordning 
Manuella rutiner 
Mottagnings- och granskningsattester utförs före beslutstattest. Behörighetsattest sker efter 
beslutsattesten. Registrering får vid pappersfakturor ej ske före behörighetsattesten har utförts. 
 
Maskinella rutiner 
Vid elektronisk signering är det möjligt att betala fakturan först efter beslutattest vilket gör att 
det per automatik blir en logisk attestkedja. Behörighetskontrollen sker i systemet. För de 
system där elektronisk signatur sker ska det finnas systemdokumentation. 

 
Kompetens 
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Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har den insikt och kunskap om uppgiften som 
behövs. Förvaltningschefen ansvarar för att verksamhetsansvariga och handläggare är 
informerad om reglerna och anvisningarnas innebörd. Ekonomikontoret ska vid behov ge stöd. 
 
Jäv 
Försiktighetsprincipen innebär att jäv exempelvis kan anses föreligga: 
 
- I bolag och föreningar där den anställde eller till denne närstående personer har ägarintressen 
eller ingår i ledningen. 
- Då beslutsattestanten själv är förknippad med transaktionen, exempelvis egna kostnader i 
tjänsten i form av exempelvis representation, resor och mobiltelefon. 
 
Generellt gäller att så kallade ”egna kostnader” ska beslutsattesteras av överordnad med 
beslutsattestbefogenheter. 
 
För att undvika intressekonflikter beslutsattesterar: 
- nämndens ordförande respektive kommundirektören förvaltningschefens ”egna kostnader”. 
(Ansvarsområdet styr vem som beslutsattesterar) 
- nämndens ordförande och vice ordförande varandras ”egna kostnader” 
- nämndens ordförande nämndens övriga förtroendevaldas ”egna kostnader” 
 
Nämnden har det yttersta ansvaret för den egna interna kontrollen. Nämnden kan besluta om 
rutin som avviker från ovan beskrivna handläggning av attest för ”egna kostnader ”. För detta 
undantagsbeslut bör dock alltid gälla att anställdas, exklusive förvaltningschefs, ” egna 
kostnader” aldrig får beslutsattesteras av underställd. Denna möjlighet till beslut om avvikande 
rutin beslutas av nämnden och kan inte delegeras vidare. 
 
Dokumentation 
Huvudregeln är att samtliga attester ska dokumenteras på ett varaktigt sätt på verifikationen. 
Detta kan ske genom beslutsattest direkt på en pappersfaktura eller genom elektronisk signatur 
på scannade fakturor eller elektroniska fakturor. Sker annan attest, på exempelvis följesedel 
eller köpkvitto vid kortköp, blir dessa dokument också räkenskapsmaterial. Detta innebär att de 
ska fästas till verifikationen eller sparas på ett överskådligt sätt, exempelvis genom att de 
scannas, enligt arkivbestämmelserna så att de kan härledas till den verifikation de gäller. I de fall 
det på fakturan saknas information om vad fakturan avser och det istället hänvisas till ex 
följesedel blir även följesedeln räkenskapsmaterial. Regler för gallring framgår av 
arkivbestämmelserna. 
 
Attest ska i normalfallet göras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på ett sådant sätt att 
attesten i efterhand går att härleda till den person som utfört attesten. Vid behov ska attesten 
kompletteras med namnförtydligande. 
 
Vid scannade och elektroniska fakturor finns möjlighet att i särskild ruta lämna kompletterande 
(tillfällig eller permanent) information om fakturan, som kan vara viktigt att bevara. I vissa fall, 
ex vid representation, är det obligatoriskt att lämna permanent uppgift om syfte och namn på 
deltagare för att kunna attestera fakturan. 
 
Rättelser 
Rättelse av bokföringspost 
Vid rättelse av bokföringspost, d v s en felkonterad eller felregistrerad verifikation, ska det 
framgå vem som gjort rättelsen och när den har skett. Även anledningen till rättningen ska 
anges. 
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Rättelse av verifikation 
Vid rättelse av verifikation ska uppgift om när rättelsen skett och vem som gjort rättelsen ingå i 
verifikationen.  
 
Rättelse av verifikation kan till exempel avse att det står fel mottagare på fakturan. Om fakturan 
ska ligga till grund för avdrag av mervärdesskatt finns begränsningar i vad som får rättas. Se 
Skatteverkets information, Momsbroschyren. 
 
Rättelse av verifikation ska kunna härledas till originalhandlingen genom att 
rättningsunderlaget, ex avstämningslista, sorteras in tillsammans med originalhandlingen. I de 
fall det gäller ex elektroniska fakturor kan rättningsunderlag samlas i en särskild pärm.  
 
Makulering och kreditering av kundfakturor. Beslutsattest ska ske av överordnad och 
attestbehörig till den som upprättar kreditering/makulering. 
 
Hantering av fel och avvikelser 
Merparten av de fel som upptäcks är oavsiktliga. Attest innebär att intyga att kontroll skett med 
önskat resultat. Att attestera är ett viktigt uppdrag inom den interna kontrollen. Därför är det 
också viktigt att tydliggöra vad som gäller om kontrolluppdraget missköts. Den som får signaler 
om att ett kontrolluppdrag missköts måste snarast agera och informera närmaste chef eller 
annan överordnad.  
 
Lagar och regler 
Lagar och interna regler att beakta är exempelvis: 
Momslagen    Interna upphandlingsregler 
Skattelagstiftningen   Arkivbestämmelser 
Kommunala redovisningslagen (KRL)  Delegationsordning 
Lagen om offentlig upphandling (LoU)                                  Ev systembeskrivningar 
Riktlinjer för investeringar och leasing  Finanspolicy 
 
Det är attestantens ansvar att försäkra sig om att samtliga (även ej ovan listade) relevanta lagar 
och regler efterlevs. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 118/2012, 2012-10-01 
 
att borgensavgifterna från och med verksamhetsåret 2018 ska beräknas med 0,3 % på 
beviljad borgensram för hel- och delägda bolag som beslutas av kommunfullmäktige av 
kommunfullmäktige för det aktuella året. 
 
Sammanfattning 
 
Såväl kommunen som de kommunala bolagen planerar stora investeringar de närmaste 
åren. Investeringarna innebär ökad upplåning. Kommunen beviljar kommunal borgen för i 
princip samtliga lån de kommunala bolagen tar. Kommunal borgen innebär att kommunen 
har betalningsansvar om bolagen inte betalar för sina finansiella åtaganden. Beslut om 
borgensram för respektive bolag beslutas årligen av kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen får genom kommunal borgen en konkurrensfördel. För att det ska bli 
konkurrensneutralt, jämfört med privata företag, tar kommunen ut en borgensavgift. 
 
Enligt KF § 118, 2012-12-01 beräknas borgensavgiften för nästkommande år för de 
kommunala bolagen enligt 0,3 % av borgenssumman vid årsskiftet. 
 
Bolagen betalar i nuläget bara för den del av borgensramen som de verkligen nyttjar. 
Beräkningen görs på nyttjad borgen senaste årsskiftet/ bokslutet och fakturan på avgiften 
skickas i mars/ april året därpå. D v s 2017 års avgift baseras på 2016 års bokslut. 
 
I nuläget kan bolagen välja att i ansökan om borgensram ta med en buffert för att kunna 
utöka investeringarna ytterligare. Skulle de välja att utöka investeringarna och behöver 
kommunal borgen under året är det ingen krånglig process i kommunen att få borgen 
undertecknad så länge de håller sig inom ramen. Kommunen har dock förbundit sig att 
lämna borgen för hela ramen och därmed belastas kommunens totala låneutrymme även 
om bolagen inte nyttjar hela borgensramen. Behöver borgensramen ökas under året krävs 
ny ansökan och nytt beslut i kommunfullmäktige. 
 
Kreditinstituten gör en samlad bedömning av kommunens och de kommunala bolagens 
låneskuld. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn vid ställningstagande till investeringar 
och ökad upplåning. Kommunen lämnade kommunal borgen till de kommunala bolagen för 
motsvarande 1 663 mdkr 2016. Övrig kommunal verksamhet har för närvarande en 
låneskuld på 185 mnkr. VAs del utgör ca 110-120 mnkr av den kommunala låneskulden på 
185 miljoner. VA är taxe-/ avgiftsfinansierad. 
 
Förslag 
Väljer kommunen att ta ut borgensavgift på beviljad borgensram kommer sannolikt 
bolagens ansökan om borgensram för respektive bolag att minska. Det är därför inte troligt 
att kommunen kommer att få in hela mellanskillnaden, 2 050 574 kr, mellan de två 
beräkningsmodellerna som ökad intäkt. Fördelen kan uppstå i att diskussionen kring 
prioriterade investeringar inom respektive bolag och inom koncernen ökar/ förbättras. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Processen för att under året få en ökad borgensram, om det skulle uppstå ytterligare 
investeringsbehov, blir krångligare/ tar längre tid. Detta innebär att det krävs längre 
framförhållning och planering från bolagens sida vilket i sig inte behöver vara negativt. 
Med denna modell blir det dyrt att inte komma igång med planerade investeringar. 
 
Nuvarande modell 
 
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats våren 2017 och som utgår 
ifrån borgenssumman i årsredovisning 2016. 
 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                  678 625 335 kr x 0,3 %                           2 035 876  kr 

Karlshamn Energi 
AB 

                   145 000 000 kr x 0,3 %                                  435 000 kr 

Keab försäljning                      48 000 000 kr x 0,3 %                                 144 000 kr 
Karlshamns Hamn 
AB 

                   243 000 000 kr x 0,3 % %  
 

                          729 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 000 000 kr x 0,3 %                                     45 000 kr 

Karlshamnsfastighet
er AB 

191 600 000 kr x 0,3 %                                   574 800 kr 

Netport 19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö 
AB 

36 750 000 kr x 0,3 %r x 0,3 %  
 

                          110 250 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

285 800 000 kr x 0,3 %                                 857 400 kr 
 

   
SUMMA               1 662 775 335 kr x 0,3 %3 % =    

 
 

                      4 988 326 kr 
 

 
Karlshamnsbostäder AB har ett par lån med pantbrev d v s dessa lån ingår inte i det 
underlag kommunen tar ut borgensavgift på.  
 
Exempel på debitering av borgensram med utgångspunkt från beviljad borgensram. 
 
Om borgensavgiften istället skulle beräknats som 0,3 % av den borgensram som bolagen 
sökt och beviljats av KF skulle den borgensavgift kommunen erhållit 2017 se ut enligt 
nedan. Detta skulle innebära att borgensavgiften för 2018 baseras på beviljad borgensram 
för 2018. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Exemplet nedan bygger på beviljad borgensram KF § 155, 2016-12-19: 
 
Beräkningsexempel 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                  875 000 000 kr x 0,3 %                           2 625 000  kr 

Karlshamn Energi AB                    200 000 000 kr x 0,3 %                                  600 000 kr 
Keab försäljning                      50 000 000 kr x 0,3 %                                 150 000 kr 
Karlshamns Hamn AB               315 000 000 kr x 0,3 % %  

 
                          945 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 000 000 kr x 0,3 %                                     45 000 kr 

Karlshamnsfastigheter 
AB 

526 000 000 kr x 0,3 %                                1 578 000 kr 

Netport* 19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö AB* 40 500 000 kr x 0,3 % x 0,3 %  

 
                          121 500 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

305 800 000 kr x 0,3 %                                 917 400 kr 
 

   
SUMMA               2 346 300 000 kr x 0,3 %3 % =    

 
 

                       7 038 900 kr 
 

 
* ingår inte i KFs beslutade borgensram 2017. Äldre beslut för beviljad borgen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 118/2012, 2012-10-01 
 
att borgensavgifterna från och med verksamhetsåret 2018 ska beräknas med 0,3 % på 
beviljad borgensram för hel- och delägda bolag som beslutas av kommunfullmäktige av 
kommunfullmäktige för det aktuella året. 
 
Sammanfattning 
 
Såväl kommunen som de kommunala bolagen planerar stora investeringar de närmaste 
åren. Investeringarna innebär ökad upplåning. Kommunen beviljar kommunal borgen för i 
princip samtliga lån de kommunala bolagen tar. Kommunal borgen innebär att kommunen 
har betalningsansvar om bolagen inte betalar för sina finansiella åtaganden. Beslut om 
borgensram för respektive bolag beslutas årligen av kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen får genom kommunal borgen en konkurrensfördel. För att det ska bli 
konkurrensneutralt, jämfört med privata företag, tar kommunen ut en borgensavgift. 
 
Enligt KF § 118, 2012-12-01 beräknas borgensavgiften för nästkommande år för de 
kommunala bolagen enligt 0,3 % av borgenssumman vid årsskiftet. 
 
Bolagen betalar i nuläget bara för den del av borgensramen som de verkligen nyttjar. 
Beräkningen görs på nyttjad borgen senaste årsskiftet/ bokslutet och fakturan på avgiften 
skickas i mars/ april året därpå. D v s 2017 års avgift baseras på 2016 års bokslut. 
 
I nuläget kan bolagen välja att i ansökan om borgensram ta med en buffert för att kunna 
utöka investeringarna ytterligare. Skulle de välja att utöka investeringarna och behöver 
kommunal borgen under året är det ingen krånglig process i kommunen att få borgen 
undertecknad så länge de håller sig inom ramen. Kommunen har dock förbundit sig att 
lämna borgen för hela ramen och därmed belastas kommunens totala låneutrymme även 
om bolagen inte nyttjar hela borgensramen. Behöver borgensramen ökas under året krävs 
ny ansökan och nytt beslut i kommunfullmäktige. 
 
Kreditinstituten gör en samlad bedömning av kommunens och de kommunala bolagens 
låneskuld. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn vid ställningstagande till investeringar 
och ökad upplåning. Kommunen lämnade kommunal borgen till de kommunala bolagen för 
motsvarande 1 663 mdkr 2016. Övrig kommunal verksamhet har för närvarande en 
låneskuld på 185 mnkr. VAs del utgör ca 110-120 mnkr av den kommunala låneskulden på 
185 miljoner. VA är taxe-/ avgiftsfinansierad.  
 
Förslag 
Väljer kommunen att ta ut borgensavgift på beviljad borgensram kommer sannolikt 
bolagens ansökan om borgensram för respektive bolag att minska. Det är därför inte troligt 
att kommunen kommer att få in hela mellanskillnaden, 2 050 574 kr, mellan de två 
beräkningsmodellerna som ökad intäkt. Fördelen kan uppstå i att diskussionen kring 
prioriterade investeringar inom respektive bolag och inom koncernen ökar/ förbättras. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Processen för att under året få en ökad borgensram, om det skulle uppstå ytterligare 
investeringsbehov, blir krångligare/ tar längre tid. Detta innebär att det krävs längre 
framförhållning och planering från bolagens sida vilket i sig inte behöver vara negativt. 
Med denna modell blir det dyrt att inte komma igång med planerade investeringar. 
 
Nuvarande modell 
 
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats våren 2017 och som utgår 
ifrån borgenssumman i årsredovisning 2016. 
 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                  678 625 335 kr x 0,3 %                           2 035 876  kr 

Karlshamn Energi 
AB 

                   145 000 000 kr x 0,3 %                                  435 000 kr 

Keab försäljning                      48 000 000 kr x 0,3 %                                 144 000 kr 
Karlshamns Hamn 
AB 

                   243 000 000 kr x 0,3 % %  
 

                          729 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 000 000 kr x 0,3 %                                     45 000 kr 

Karlshamnsfastighet
er AB 

191 600 000 kr x 0,3 %                                   574 800 kr 

Netport 19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö 
AB 

36 750 000 kr x 0,3 %r x 0,3 %  
 

                          110 250 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

285 800 000 kr x 0,3 %                                 857 400 kr 
 

   
SUMMA               1 662 775 335 kr x 0,3 %3 % =    

 
 

                      4 988 326 kr 
 

 
Karlshamnsbostäder AB har ett par lån med pantbrev d v s dessa lån ingår inte i det 
underlag kommunen tar ut borgensavgift på.  
 
Exempel på debitering av borgensram med utgångspunkt från beviljad borgensram. 
 
Om borgensavgiften istället skulle beräknats som 0,3 % av den borgensram som bolagen 
sökt och beviljats av KF skulle den borgensavgift kommunen erhållit 2017 se ut enligt 
nedan. Detta skulle innebära att borgensavgiften för 2018 baseras på beviljad borgensram 
för 2018. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Exemplet nedan bygger på beviljad borgensram KF § 155, 2016-12-19: 
 
Beräkningsexempel 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                  875 000 000 kr x 0,3 %                           2 625 000  kr 

Karlshamn Energi AB                    200 000 000 kr x 0,3 %                                  600 000 kr 
Keab försäljning                      50 000 000 kr x 0,3 %                                 150 000 kr 
Karlshamns Hamn AB               315 000 000 kr x 0,3 % %  

 
                          945 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 000 000 kr x 0,3 %                                     45 000 kr 

Karlshamnsfastigheter 
AB 

526 000 000 kr x 0,3 %                                1 578 000 kr 

Netport* 19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö AB* 40 500 000 kr x 0,3 % x 0,3 %  

 
                          121 500 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

305 800 000 kr x 0,3 %                                 917 400 kr 
 

   
SUMMA               2 346 300 000 kr x 0,3 %3 % =    

 
 

                       7 038 900 kr 
 

 
* ingår inte i KFs beslutade borgensram 2017. Äldre beslut för beviljad borgen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-09-19 Dnr: 2017/3157 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 187 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 234 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 13 
 
 
Förändrad beräkningsmodell för borgensavgift i bolagskoncernen 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva kf § 118, 2012-10-01 
 
att borgensavgifterna från och med verksamhetsåret 2018 ska beräknas med 0,3 % på 
beviljad borgensram för hel- och delägda bolag som beslutas av kommunfullmäktige av 
kommunfullmäktige för det aktuella året. 
 
Sammanfattning 
 
Såväl kommunen som de kommunala bolagen planerar stora investeringar de närmaste 
åren. Investeringarna innebär ökad upplåning. Kommunen beviljar kommunal borgen för i 
princip samtliga lån de kommunala bolagen tar. Kommunal borgen innebär att kommunen 
har betalningsansvar om bolagen inte betalar för sina finansiella åtaganden. Beslut om 
borgensram för respektive bolag beslutas årligen av kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen får genom kommunal borgen en konkurrensfördel. För att det ska bli 
konkurrensneutralt, jämfört med privata företag, tar kommunen ut en borgensavgift. 
 
Enligt KF § 118, 2012-12-01 beräknas borgensavgiften för nästkommande år för de 
kommunala bolagen enligt 0,3 % av borgenssumman vid årsskiftet. 
 
Bolagen betalar i nuläget bara för den del av borgensramen som de verkligen nyttjar. 
Beräkningen görs på nyttjad borgen senaste årsskiftet/ bokslutet och fakturan på avgiften 
skickas i mars/ april året därpå. D v s 2017 års avgift baseras på 2016 års bokslut. 
 
I nuläget kan bolagen välja att i ansökan om borgensram ta med en buffert för att kunna 
utöka investeringarna ytterligare. Skulle de välja att utöka investeringarna och behöver 
kommunal borgen under året är det ingen krånglig process i kommunen att få borgen 
undertecknad så länge de håller sig inom ramen. Kommunen har dock förbundit sig att 
lämna borgen för hela ramen och därmed belastas kommunens totala låneutrymme även 
om bolagen inte nyttjar hela borgensramen. Behöver borgensramen ökas under året krävs 
ny ansökan och nytt beslut i kommunfullmäktige. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2017-09-19 Dnr: 2017/3157 
 

Kreditinstituten gör en samlad bedömning av kommunens och de kommunala bolagens 
låneskuld. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn vid ställningstagande till investeringar 
och ökad upplåning. Kommunen lämnade kommunal borgen till de kommunala bolagen för 
motsvarande 1 663 mdkr 2016. Övrig kommunal verksamhet har för närvarande en 
låneskuld på 185 mnkr. VAs del utgör ca 110-120 mnkr av den kommunala låneskulden på 
185 miljoner. VA är taxe-/ avgiftsfinansierad.  
 
Förslag 
Väljer kommunen att ta ut borgensavgift på beviljad borgensram kommer sannolikt 
bolagens ansökan om borgensram för respektive bolag att minska. Det är därför inte troligt 
att kommunen kommer att få in hela mellanskillnaden, 2 050 574 kr, mellan de två 
beräkningsmodellerna som ökad intäkt. Fördelen kan uppstå i att diskussionen kring 
prioriterade investeringar inom respektive bolag och inom koncernen ökar/ förbättras. 
 
Processen för att under året få en ökad borgensram, om det skulle uppstå ytterligare 
investeringsbehov, blir krångligare/ tar längre tid. Detta innebär att det krävs längre 
framförhållning och planering från bolagens sida vilket i sig inte behöver vara negativt. 
Med denna modell blir det dyrt att inte komma igång med planerade investeringar. 
 
Nuvarande modell 
 
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats våren 2017 och som utgår 
ifrån borgenssumman i årsredovisning 2016. 
 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                  678 625 335 kr x 0,3 %                           2 035 876  kr 

Karlshamn Energi AB                    145 000 000 kr x 0,3 %                                  435 000 kr 
Keab försäljning                      48 000 000 kr x 0,3 %                                 144 000 kr 
Karlshamns Hamn AB                    243 000 000 kr x 0,3 % %  

 
                          729 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 000 000 kr x 0,3 %                                     45 000 kr 

Karlshamnsfastighete
r AB 

191 600 000 kr x 0,3 %                                   574 800 kr 

Netport 19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö AB 36 750 000 kr x 0,3 %r x 0,3 %  

 
                          110 250 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

285 800 000 kr x 0,3 %                                 857 400 kr 
 

   
SUMMA               1 662 775 335 kr x 0,3 %3 % =    

 
 

                      4 988 326 kr 
 

 
Karlshamnsbostäder AB har ett par lån med pantbrev d v s dessa lån ingår inte i det 
underlag kommunen tar ut borgensavgift på. 
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 2017-09-19 Dnr: 2017/3157 
 

 
 
 
Exempel på debitering av borgensram med utgångspunkt från beviljad borgensram. 
 
Om borgensavgiften istället skulle beräknats som 0,3 % av den borgensram som bolagen 
sökt och beviljats av KF skulle den borgensavgift kommunen erhållit 2017 se ut enligt 
nedan. Detta skulle innebär att borgensavgiften för 2018 baseras på beviljad borgensram 
för 2018. 
 
Exemplet nedan bygger på beviljad borgensram KF§ 155, 2016-12-19 
 
Beräkningsexempel 
Bolag Borgensunderlag Borgensavgift 
Karlshamnsbostäder 
AB 

                  875 000 000 kr x 0,3 %                           2 625 000  kr 

Karlshamn Energi AB                    200 000 000 kr x 0,3 %                                  600 000 kr 
Keab försäljning                      50 000 000 kr x 0,3 %                                 150 000 kr 
Karlshamns Hamn AB               315 000 000 kr x 0,3 % %  

 
                          945 000 kr 

Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 000 000 kr x 0,3 %                                     45 000 kr 

Karlshamnsfastighete
r AB 

526 000 000 kr x 0,3 %                                1 578 000 kr 

Netport* 19 000 000 kr x 0,3 %                             57 000 kr 
Västblekinge Miljö 
AB* 

40 500 000 kr x 0,3 %r x 0,3 %  
 

                          121 500 kr 

Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 

305 800 000 kr x 0,3 %                                 917 400 kr 
 

   
SUMMA               2 346 300 000 kr x 0,3 %3 % =    

 
 

                       7 038 900 kr 
 

 
* ingår inte i KFs beslutade borgensram 2017. Äldre beslut för beviljad borgen. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg  
Ekonomichef  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-10-13 Dnr: 2017/3459 
 

 
Karlshamns kommun ∙ ∙Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 

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

 
 
 
Ny attestförteckning för kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna förslaget till ändring i attestförteckning för kommunfullmäktige  
 
att gälla från och med 2017-12-01. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium meddelar att ny ”Ersättare 2” behöver utses då 
administrative chefen har slutat sin anställning i kommunen. 
 
Ansvar Vht Text Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 
11000 1010 Kommun-

fullmäktige 
Marie Sällström Gert Åkesson Jens Odevall 

Aili Martinsson 
11000 1011 Politiker- 

utbildning 
Marie Sällström Gert Åkesson Jens Odevall 

Aili Martinsson  
11000 3155 Alice Tegnérs 

stipendium 
Marie Sällström Gert Åkesson Jens Odevall 

Aili Martinsson  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichefen 
Jörgen Nilsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-10-10 Dnr: 2017/3354 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration  

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

Nämnd Datum § 
Nämnden för arbete och välfärd 2017-10-19 8 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 15 
Revisorer   
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom nämnden 
för arbete och välfärd, kvartal 3 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd 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.  
 
Nämnden för arbete och välfärd 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 nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 3 2017 finns 30 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Två 
tredjedelar av de ej verkställda besluten enligt SoL avser insatsen kontaktperson.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-10-10 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Individrapporter har översänts till IVO.  
 

Nr Beslutat 
bistånd 

Datum för 
beslut/avbrott Kommentar 
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 2017-10-10 Dnr: 2017/3354 
 

Nr Beslutat 
bistånd

Datum för 
beslut/avbrott Kommentar

1 
Bostad för 

vuxna enligt 
LSS 

2016-09-27 

Omhändertagen enligt lagen om vård 
av missbrukare t.o.m. 2017-08-26. 
Tackat nej till erbjuden behandling 

och lämplig bostad har ej kunnat 
erbjudas 

2 

Boende för 
barn och 

ungdomar 
enligt LSS 

2016-02-23 

Resursbrist, t.ex. saknar ledig bostad. 
Fastighet inköpt och under 

renovering, den enskilde är på 
korttidsboende under tiden 

3 Korttidsvistelse 
enligt LSS 2017-06-01 Verkställighet avvaktas på begäran av 

den enskilde 

4 Korttidsvistelse 
enligt LSS 2015-05-12 Den enskilde har tackat nej till 

erbjudande 2016-05-17 

5 
Bostad för 

vuxna enligt 
LSS 

2017-06-27 Ledig bostad är under reparation men 
visas och erbjuds 2017-10-06 

6 Kontaktperson 2017-05-09 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

7 Kontaktperson  2017-02-09 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

8 Kontaktperson 2017-03-06 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

9 Kontaktperson 2017-06-16 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

10 Familjehem 2017-06-16 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

11 Kontaktperson 2015-09-11 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

12 Föräldra- och 
familjestöd 2017-05-08 Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 

13 Föräldra- och 
familjestöd 2017-05-08 Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 

14 Kontaktfamilj 2015-05-08 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

15 Kontaktfamilj Avbrott i 
verkställighet 

Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

16 Föräldra- och 
familjestöd 

Avbrott i 
verkställighet 

Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

17 Kontaktfamilj 2015-05-08 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

18 Kontaktfamilj 2017-02-24 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

19 Kontaktperson 
2017-05-15, 

avbrott i 
verkställighet 

Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

20 Föräldra- och 
familjestöd 

2017-05-08, 
avbrott i 

verkställighet 

Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 
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 2017-10-10 Dnr: 2017/3354 
 

Nr Beslutat 
bistånd

Datum för 
beslut/avbrott Kommentar

21 Kontaktperson 2017-04-12 Ansökan återtagen 

22 Kontaktperson 2017-04-12 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

23 Kontaktperson 2017-04-05 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

24 Kontaktperson 2017-04-25 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

25 Kontaktperson 2017-06-21 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

26 Kontaktperson 2017-03-02 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

27 Kontaktperson 2017-03-06 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

28 Kontaktperson 2016-11-30 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

29 Kontaktperson 2017-02-09 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

30 Kontaktperson 2017-03-06 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

 
 
 
Erik Bergman  
Nämndsekreterare  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 

kommun 2017-10-06 Dnr: 2017/3355 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration  

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

Nämnd Datum § 
Omsorgsnämnden 2017-10-18 190 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 16 
Revisorer   
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, 
kvartal 3 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
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. 
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med tabellen nedan 
tillställs kommunfullmäktige, omsorgsnämnden och revisionen. 
 
Per kvartal 3 2017 finns 34 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Tio av 
besluten verkställs inom kort och 22 stycken beror på att den enskilde tackat nej till 
erbjudande. Två stycken har vid dags dato erbjudits insats men ej lämnat besked.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-10-06 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Individrapporter har översänts till IVO.  
 

Nr Beslutat bistånd Datum för 
beslut/avbrott Kommentar 

1 Permanent bostad, SoL 2017-05-15 
Har tackat ja till boende och 
flyttat in. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad 

2 Korttidsboende/växelvård, 2017-06-16 Verkställs 2017-10-11 
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 2017-10-06 Dnr: 2017/3355 
 

Nr Beslutat bistånd Datum för 
beslut/avbrott Kommentar

SoL 

3 Permanent bostad, SoL 2017-05-30 Tackat nej till erbjudande 
2017-09-04.  

4 Permanent bostad, SoL 2017-05-08 
Har tackat ja till boende och 
flyttat in. Resursbrist, t.ex. 
saknar ledig bostad 

5 Permanent bostad, SoL 2017-06-02 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-09-07.  

6 Permanent bostad, SoL 2016-09-02 

Har tackat nej till 
erbjudande 2017-06-15 och 
2017-09-01. Resursbrist, 
t.ex. saknar ledig bostad 

7 Permanent bostad, SoL 2017-05-17 

Tackat ja till erbjudande 
men ej ännu flyttat in. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

8 Permanent bostad, SoL 2017-04-27 

Har tackat nej till 
erbjudande 2017-09-11. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

9 Permanent bostad, SoL 2017-05-22 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-09-20.  

10 Permanent bostad, SoL 2017-05-19 

Har tackat ja till erbjudande 
men ej ännu flyttat in.  
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

11 Permanent bostad, SoL 2017-04-10 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-08-29 

12 Permanent bostad, SoL 2016-10-06 
Har tackat nej till 
erbjudande 2017-06-02 och 
2017-09-06 

13 Permanent bostad, SoL 2017-05-22 

Är erbjuden plats, men har 
ej ännu lämnat besked. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

14 Permanent bostad, SoL 2017-03-21 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-08-31 

15 Permanent bostad, SoL 2017-06-01 

Är erbjuden plats, men har 
ej ännu lämnat besked. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

16 Permanent bostad, SoL 2017-02-03 
Har tackat nej till 
erbjudande 2017-07-10 och 
2017-09-08 

17 Permanent bostad, SoL 2016-11-07 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-09-14.  

18 Permanent bostad, SoL 2016-11-16 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-07-13 och 
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Nr Beslutat bistånd Datum för 
beslut/avbrott Kommentar

2017-09-12 

19 Medboende, SoL 2017-05-17 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-09-18 

20 Permanent bostad, SoL 2017-05-03 

Tackat ja till erbjudande 
men ej ännu flyttat in. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

21 Permanent bostad, SoL 2017-01-04 
Har tackat nej till 
erbjudande 2017-07-13 och 
2017-09-04 

22 Permanent bostad, SoL 2017-05-26 

Tackat ja till erbjudande 
men ej ännu flyttat in. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

23 Medboende, SoL 2017-05-26 
Har tackat nej till 
erbjudande 2017-07-21 och 
2017-09-04 

24 Permanent bostad, SoL 2017-05-26 
Har tackat nej till 
erbjudande 2017-07-21 och 
2017-09-04 

25 Permanent bostad, SoL 2017-05-26 

Tackat ja till erbjudande och 
flyttat in 2017-09-25. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

26 Permanent bostad, SoL 2017-05-22 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-08-28 

27 Permanent bostad, SoL 2017-06-21 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-08-24 

28 Permanent bostad, SoL 2017-06-02 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-09-25 

29 Permanent bostad, SoL 2017-01-23 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-08-08 

30 Permanent bostad, SoL 2017-05-05 

Tackat ja till erbjudande 
men ej ännu flyttat in. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

31 Permanent bostad, SoL 2017-05-26 

Tackat ja till erbjudande 
men ej ännu flyttat in. 
Resursbrist, t.ex. saknar 
ledig bostad 

32 Permanent bostad, SoL 2016-10-27 
Har tackat nej till 
erbjudande 2017-07-03 och 
2017-09-15 

33 Medboende, SoL 2016-12-09 
Har tackat nej till 
erbjudande 2017-03-13 och 
2017-09-13 

34 Permanent bostad, SoL 2016-12-01 Har tackat nej till 
erbjudande 2017-03-13 och 
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Nr Beslutat bistånd Datum för 
beslut/avbrott Kommentar

2017-09-13 
 
 
Erik Bergman  
Nämndsekreterare  

201



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-10-09 Dnr: 2017/3400 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

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

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 17 
 
 
Granskningsrapporter oktober 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Beslutsunderlag 
1 Missiv - Granskning av detaljplan- och bygglovsprocesserna 
2 Granskning av detaljplan- och bygglovsprocesserna 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna
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Kommunens revisorer        2017-09-15 
       

 
 

Byggnadsnämnden 
KF:s presidium och kommunstyrelsen för 
kännedom 

 
 
 
Granskning av plan- och bygglovsprocesserna 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat 
detaljplan- och bygglovsprocesserna. Syfte med granskningen var att bedöma om 
byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering och 
bygglovshandläggning i enlighet med plan- och bygglagen. Det är revisorernas 
sammanfattande bedömning att det i huvudsak finns en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av plan- och bygglovsprocesserna.  Revisorerna efterfrågar dock ett bättre IT-
stöd vilket rimligtvis skulle minska avvikelser i förhållande till lagstiftningens krav på 
bygglovsprocessen.  
 
Rapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Revisorerna emotser ett svar från byggnadsnämnden på rapportens bedömningar senast 
den 15 december 2017. 
 
 
För Karlshamns kommuns revisorer 
 
 
 
Lars Beckman 
Ordförande 
 
 
 
Bilaga: 
Rapport – Granskning av plan- och bygglovsprocessen
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 Revisionsrapport 2017 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 September 2017 
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2 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat 
detaljplan- och bygglovsprocesserna. Syfte med granskningen var att bedöma om 
byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering och 
bygglovshandläggning i enlighet med plan- och bygglagen. Det är vår sammanfattande 
bedömning av det i huvudsak finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning av plan- och 
bygglovsprocesserna. Vi menar dock att det finns utrymme för förbättring inom 
bygglovsprocessen i syfte att säkerställa följsamheten gentemot plan- och bygglagens krav. 
Vi anser därtill att uppföljningen av kundnöjdhet samt kommunens hemsida kan utvecklas. 
 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Som del av en större omorganisation inom kommunen har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit över delar av avdelningen för tillväxt och 
utveckling samt mark- och exploatering. Detta för att effektivisera organisationen och 
förbättra kommunikationen.  

 Bygglovsenheten använder sig av ärendehanteringssystemet Ephorte. Det finns i 
systemet inte en dedikerad bygglovsmodul. Handläggarna kompletterar istället 
systemet med personliga excel-blad eller motsvarande för bygglovshandläggningen.  

 Stickprovsgranskningen visar att nämnden inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen 
i samtliga fall avseende mottagningsbevis samt handläggning inom 10 veckor. En 
kvantitativ kontroll av 104 ärenden visar att nämnden inte uppfyllde kravet om 10 
veckors handläggning i 6 fall. Det tar i genomsnitt 27 dagar för beslut om bygglov. 
Därtill saknades det mottagningsbevis i 23 fall.  

 Granskningen visar att planprocessen följer plan- och bygglagens krav. Det finns tillika 
en god samverkan såväl kommuninternt som externt gentemot kommuninvånare och 
företag.  

 Det genomförs inga egna uppföljningar av kundnöjdhet avseende bygglovsprocessen. 
Nämnden förlitar sig på de uppföljningar som genomförs av SKL vilka endast vänder 
sig till företag. En uppföljning av de sökande av byggloven i stickprovskontrollen visar 
att dessa sökande i hög utsträckning var nöjda med bemötande, kommunikation och 
tillgängligheten. Ett något sämre betyg gavs möjligheten att hitta blanketter och 
information på kommunens hemsida samt handläggningstiden.  

 Byggnadsnämnden har en beslutad internkontrollplan med relevanta kontrollmål. En 
stor del av internkontrollarbetet bygger utöver internkontrollplanen på 
verksamhetsmässiga kontrollmoment så som samsynsmöten, kollegiekontroll och 
standardiserade dokument.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi byggnadsnämnden:  
 

 Att säkerställa att mottagningsbevis skickas till den sökande för bygglov i enlighet med 
plan- och bygglagens krav.  

 Att säkerställa möjligheten att följa upp handläggningstiden i bygglovsprocessen.  
 Att genomföra uppföljande kundnöjdhetsmätningar utöver de mätningar som 

tillhandahålls av SKL.  
 Att införskaffa en bygglovsmodul till verksamhetssystemet. 
 Att göra kommunens hemsida mer användarvänlig för sökande av bygglov.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Detaljplan- respektive bygglovsprocessen är områden där enskilda kommuninvånare samt 
aktörer och intressenter inom det lokala näringslivet möter den kommunala förvaltningen i 
frågor avseende teknisk-juridisk karaktär som kan vara svåra att hantera. Dessa processer är 
dock av stor betydelse när det gäller kommunens fortsatta utveckling och expansion. 

I Karlshamns kommun ansvarar byggnadsnämnden för myndighetsutövningen avseende 
bygglov och för framtagandet av detaljplaner. Det ställs höga krav på information om 
regelverket för att säkerställa att ärendena handläggs rättsenligt och likvärdigt i enlighet med 
lagstiftningen. Det är av största vikt att medborgarna vet att de behandlas lika vid prövning av 
dessa ärenden. Genom effektiva processer kan handläggningstiderna kortas, vilket är av vikt 
både ur kommunens och ur medborgarens perspektiv. 

Kommunens bygglovshantering och planverksamhet är en mycket viktig del i 
samhällsutvecklingen och de utmaningar som kommunen står inför. En detaljplan är ett 
dokument som reglerar markanvändningen och bebyggelseutformningen mer detaljerat än i 
översiktsplanen. Detaljplan ska upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka 
byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas 
inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Vidare när bebyggelse 
skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang. 

Under våren 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft, vilket har påverkat kommunens 
sätt att arbeta med detaljplan- och bygglovsfrågor. Bland annat anger PBL att kommunen ska 
meddela ett bygglov inom 10 veckor från att fullständiga handlingar inkommit, en tidsfrist som 
under vissa omständigheter kan förlängas med ytterligare 10 veckor. Förändringarna i lagen 
kräver att informationsinsatser gentemot allmänheten samt utbildningsinsatser riktade mot 
berörd personal och berörda politiker genomförs. Från och med den 1 januari 2015 har 
ytterligare ändringar av plan - och bygglagen trätt i kraft.   

Nämndens samlade verksamheter innebär mycket kommunikation med medborgare, 
företagare och andra intressenter. Hur verksamhetens kommunikation och servicenivå 
fungerar är en viktig del i den totala uppfattningen om hur kommunens verksamhet fungerar.  

Av reglementet för byggnadsnämnden framgår att nämndens ansvar bland annat omfattar 
översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. Vidare framgår i reglementet att 
nämnden på ett aktivt sätt ska medverka till att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden 
ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras. 
Nämnden ska också verka för att samråd sker med de som nyttjar tjänsterna.  

Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har detaljplan- och 
bygglovsprocessen identifierats som ett väsentligt område att granska vidare, där revisorerna 
vill förvissa sig om att byggnadsnämnden styr och följer upp dessa processer på ett 
ändamålsenligt sätt. 

2.2. Syfte och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte var att bedöma om byggnadsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering och bygglovshandläggning i enlighet med 
plan- och bygglagen. 
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2.3. Revisionsfrågor 

I granskningen besvarades följande revisionsfrågor: 

 Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning? 

 Uppfyller byggnadsnämnden plan- och bygglagens krav rörande detaljplaneprocessen? 

 Uppfyller miljö- och byggnadsnämnden plan- och bygglagens krav rörande 
bygglovsprocessen och dess handläggningstider? 

 Hur många bygglov tar mer än 8 respektive 10 veckor att handlägga under en given 
period? 

 Finns en tillräcklig planering, styrning och uppföljning? 

 Bedrivs planprocessen med erforderlig samverkan?   

 Finns en fungerande kommunikation/information till allmänheten?  

 Finns en systematisk uppföljning och utvärdering avseende nämndens kommunikation 
och servicenivå? 

 Har byggnadsnämnden en tillräcklig intern kontroll inom bygg- och planområdet? 

2.4. Tillvägagångssätt 

Granskningen har grundats på dokumentstudier och intervjuer med ansvariga. 
Dokumentstudierna innefattar styr- och uppföljningsdokument, samt statistik över antalet 
inkomna och beslutade bygglovsärenden, samt uppföljning av handläggningstider i den mån 
dessa uppgifter finns tillgängliga. 

Ett stickprov bestående av två detaljplaner som påbörjats och beslutats efter införandet av nya 
plan- och bygglagen och åtta bygglovsärenden. Vid stickproven av bygglovsärenden har de 
sökande tillfrågats om upplevelse av kommunens handläggning. 

2.5. Revisionskriterier 

2.5.1. Plan- och bygglagen 

Den nya plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft i maj 2011 fastslår i lagens 5 kap. 
6 § att innan en detaljplan antas ska kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om 
förslaget, kungjort det samt låtit det granskas. I 5 kap. 11 § regleras hur ett samråd ska 
genomföras. Lagen fastslår att samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under ett samråd om en detaljplan ska 
kommunen redovisa planförslaget, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har 
betydelse.  

Rörande bygglov fastslås att handläggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det 
att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan 
beslutas. Ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden så snart en komplett ansökan har 
inkommit. Tidsfristen börjar löpa den dag då den till nämnden inkomna ansökningen är 
fullständig. Om nämnden behöver förlänga tiden, får nämnden besluta om förlängning vid 
endast ett tillfälle under handläggningens gång. Det är alltså inte möjligt att förlänga en gång 
och sedan förlänga vid ytterligare ett tillfälle. Byggherren ska vidare vid ansökningar om större 
bygglov utse en kontrollansvarig, som ska anges redan i lovansökan. Den kontrollansvarige 
ska vara självständig i förhållande till entreprenören. 
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I bilaga 1 presenteras mer ingående vilka krav som ställs enligt plan- och bygglagen inom 
ramen för detaljplan- och bygglovsprocessen. 

Efter ändring i Plan- och bygglagen ska detaljplaner som börjar sin handläggning efter den 1 
januari 2015 få nya förfaranden. Det som tidigare var enkelt planförfarande blir 
standardförfarande. Det tidigare normala planförfarandet kallas i fortsättningen utökat 
planförförande. Detaljplaner som påbörjats innan 1 januari 2015 handläggs enligt PBL 
2010:900 och behåller sina gamla förfaranden, det vill säga enkelt respektive normalt 
planförfarande. 

2.5.2. Reglementen 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden ansvarar enligt reglemente för den fysiska planeringen vilket innefattar 
översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplaner. Nämnden ansvarar därtill för bygglov, 
marklov och rivningslov. Inom dessa områden ansvara för att de kommunala målsättningarna 
och aktuell lagstiftning följs. Nämnden är ansvarig för de myndighetsuppgifter som åvilar 
nämnden enligt plan- och bygglagen. Däri ska nämnden verka för en god byggnadskultur samt 
en god stads- och landskapsmiljö. Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska samarbeta med myndigheter, 
organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhet.  
 
Byggnadsnämnden har enligt reglemente vidare ansvar för samråd med övriga kommunala 
nämnder, myndigheter och andra organisationer som berörs av nämndens 
verksamhetsområden. Nämnden ska med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala 
nämnder göra de framställningar som befinns påkallade. Nämnden ska också lämna 
information till allmänheten om sin verksamhet. Nämnden ska regelmässigt följa upp och 
utvärdera verksamheten och för denna anledning tillämpa en effektiv intern kontroll. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Organisation 

3.1.1. Iakttagelser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är underställd byggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
fritidsnämnden. Avseende översiktsplanen svarar stadsbyggnadsavdelningen också till 
kommunstyrelsen. Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för planering, bygglovgivning, tillsyn 
och kontroll av byggnadsarbeten, mätning och kartering samt GIS. Det framkommer vid 
intervju att samhällsbyggnadsförvaltningen från maj 2017 även kommer att omfatta delar av 
avdelningen för tillväxt och utveckling. Detta som del av en större omorganisation inom 
kommunen. Denna avdelning låg som helhet tidigare under kommunledningsförvaltningen. 
Bakgrunden till omorganiseringen var att samarbetet och kommunikationen inte fungerade på 
ett önskvärt sätt avdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen emellan. Syftet var att 
minska stuprörseffekter förvaltningar emellan. Sedan den 15 maj ingår också mark- och 
exploatering som del av stadsbyggnadsavdelningen. Kommunstyrelsen ansvarar för mark- och 
exploateringsfrågor.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknade vid tillfälle för intervju ordinarie förvaltningschef. 
Kommunchefen ledde vid denna tid förvaltningen som interim. Från och med maj 2017 tog en 
ny förvaltningschef att ta över rollen. Stadsbyggnadsavdelningen leds av 
stadsbyggnadschefen, tillika kommunens stadsarkitekt. Denne har resultat-, personal- och 
budgetansvar för avdelningen. Stadsarkitekten är direkt underställd nämnden. 
Stadsbyggnadschef har som del av omorganiseringen även ansvarig chef för mark och 
exploateringsfrågor inom förvaltningen.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen består sammantaget av 14 medarbetare. Bygglovsenheten består 
av 5,5 medarbetare varav tre är byggnadsinspektörer, en bygglovsarkitekt och en assistent 
som också handlägger enklare ärenden. Planenheten består av 4,5 tjänster varav 3,5 
planarkitekter och en landskapsarkitekt. Det framförs vid intervju att de personella resurserna 
upplevs täcka målen för verksamheten. Det anses dock att det finns utrymme för fler 
bygglovshandläggare och planarkitekter. Bygglovsenheten och planenheten har dock nyligen 
tilldelats ytterligare en halvtidsresurs för att handlägga administrativa uppgifter. Förhoppningen 
är att detta ska frigöra tid för plan- och bygglovshandläggare. Av intervju framkommer att det i 
dagsläget finns flertalet arbetsuppgifter som kan göras genom administrativt stöd. Respektive 
handläggare har i dagsläget ansvar för exempelvis utskick för grannehörande, 
mottagningsbevis och andra administrativa arbetsuppgifter. Likaså för planenheten 
framkommer det av intervju att det finns utrymme för ytterligare en planarkitekt. Det anses att 
de klarar uppdraget som det ser ut idag men även att de befintliga planarkitekterna har mycket 
att göra.  

3.1.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att organisationsstrukturen kring bygglov och planprocesser är tydlig 
och ändamålsenlig. Det finns en tydlighet i ansvarsfördelning på såväl det politiska planet som 
på förvaltningsnivå. Det är tillika vår bedömning att det vidtagits adekvata åtgärder i syfte att 
förbättra samarbetet och kommunikationen med avdelningen för tillväxt och utveckling. Detta 
för att minska stuprörseffekten inom kommunförvaltningen.  
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3.2. Styrning och uppföljning  

3.2.1. Iakttagelser 

Fullmäktige har antagit ett kommungemensamt program för styrningen, uppföljning och kvalitet 
för kommunen kallat Kompass Karlshamn. Intentionen med programmet är att hålla samman 
kvalitetsutvecklingen och styrningen för hela kommunkoncernen på ett effektivt och tydligt sätt. 
Programmet bygger på fyra grundprinciper;  
 

 Medborgaren och samhällsnyttan i fokus 
 Vi ser till helheten 
 Vi tar ansvar samt uppmuntrar delaktighet och transparens 
 Utveckling och förändring för att möta framtiden 

 
Det framgår av Kompass Karlshamn hur kommunfullmäktiges styrning är nedbruten i 
kommunen. Styrmodellen är illustrerad enligt nedan figur:  
 

 
 
Styrningen inom kommunen utgår från kommunfullmäktiges vision, ”en plats för liv och lust”. 
Det finns fem inriktningsmål som del av visionen;  
 

 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 

 
Inriktningsmålen är nedbrutna i ett 60-tal verksamhetsmål. Av intervju framkommer att 
kommunens nämnder inte längre bryter ner samtliga mål då de är för många till antalet. 
Nämnderna väljer istället ut ett antal mål vilka beslutas som styrande för verksamheten. 
Byggnadsnämnden har ur kommunfullmäktiges mål valt ut följande sju mål med tillhörande 
indikatorer som del av verksamhetsplanen och internbudgeten.  
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Relevant verksamhetsmål Indikatorsnivå 

KF 1:4 – Kommuninvånarna 
känner sig trygga 

Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen – Mål: 
63 % 
 
Invånare 16-84 år med låg tillit till andra – Mål 26 % 
 
Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan – Årskurs 
5: 96 %, årskurs 8: 96 %  
 

KF 2:1 – En ändamålsenlig 
infrastruktur för ett växande 
näringsliv och en attraktiv 
och hållbar livsmiljö 

Antalet detaljplaner som kan antas eller godkännas och överlämnas 
till kommunfullmäktige för antagande – Minst fem detaljplaner ska 
kunna antas eller godkännas varav minst två ska möjliggöra för 
verksamheter. Vissa detaljplaner beslutas av byggnadsnämnden på 
delegation från kommunfullmäktige.  
 
Antal överklaganden – Minskat antal överklaganden. Redovisas vid 
bokslut.  
 

KF 2:2 – Det finns levande, 
attraktiva och 
ändamålsenliga 
boendemiljöer för alla 
 

Minst fem av åtta ledord ska uppnås för varje detaljplan (förtätning, 
hållbara kommunikationer, funktionsblandning, servicenära, 
naturnära, miljövänlig energi, god infrastruktur och levande 
landsbygd) 
 

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

Arrangera minst två aktiviteter per år och vara delaktiga i andras 
aktiviteter 

KF 4:1 – Ökad tillväxt och 
sysselsättning 
 

Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade företag – 230 st.  
 

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

Bl.a. Sjukfrånvarodagar – 21,3  
 
Andel timmar som görs av timavlönade i förhållande till arbetade 
timmar – 8 % 
 
Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda – 93 % 
 

KF 5:3 – Kommunen har en 
sund ekonomi 
 

Budgetavvikelse för investeringar - +/- 10 % 
 
Avtalstrohet – 95 % 
 

 
Byggnadsnämnden har därtill beslutat om målsättningen att ett bygglovsärende inte får ta mer 
än åtta veckor att handlägga efter det att ärendet är komplett. Kravet enligt plan- och bygglagen 
(PBL) är tio veckor.  
 
Av intervju framkommer att verksamhetsmålet som baseras på kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål KF 2:2 är att särskild vikt för planarkitekterna i arbetet med att utarbeta 
detaljplaner. En bedömning görs av planarkitekterna för huruvida fem av ledorden är uppfyllda 
för respektive detaljplan. Verksamhetsmål KF 2:1 säger att nämnden ska anta minst fem 
detaljplaner för beslut i kommunfullmäktige. Det framkommer av intervju att det inte är samtliga 
år som fem detaljplaner presenteras per år. Däremot anser de att målsättningen uppfylls om 
det värderas över flera år. Detta beror på att detaljplanerprocessen kan ta lång tid att 
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färdigställa för beslut på grund av de lagstadgade momenten som måste genomföras i 
processen.  
 
Översiktsplanen är det huvudsakliga verktyget för den långsiktiga styrningen av framtagandet 
av detaljplaner. Därtill har stadsbyggnadsavdelningen en prioriteringsordning kallat planplan. 
Det framkommer av denna vilka detaljplaner som är pågående och vilka detaljplaner som är 
vilande. Stadsbyggnadsavdelningen försöker i möjligaste mån prioritera utifrån vilka 
detaljplaneärenden som är senast beslutade om. Det framkommer dock att det är 
stadsarkitekten som, i egenskap av politikens förlängda arm, beslutar vilka ärenden som ska 
prioriteras. Samtliga kommuninterna planer, det vill säga planer som inte beställs av extern 
part, beställs av kommunstyrelsen till byggnadsnämnden.  

3.2.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att målstyrningen säkerställer relevanta mål för nämndens plan- och 
bygglovsverksamheter. Kommunfullmäktiges målsättningar är tydligt nedbrutna i 
byggnadsnämnden baserat på relevans för nämndens verksamhet. Därtill har nämnden 
antagit specifika målsättningar som är styrande för plan- och bygglovsverksamheten. Det är 
vår bedömning att målen är kända inom organisationen och styrande för verksamheten.  

3.3. Plan- och bygglagens krav – bygglovsärenden  

3.3.1. Iakttagelser 

Bygglovsenheten använder sig av det digitaliserade ärendehanteringssystemet Ephorte. 
Ärendehanteringssystemet är kommunövergripande och inte specifikt för bygglovsenheten. 
Det finns i Ephorte beslutsmallar, grannebrev, yttrandemallar med flera. Det framkommer av 
intervju att det inte finns någon bygglovsmodul i ärendehanteringssystemet. Det saknas 
exempelvis möjligheten att kontinuerligt följa hur många veckor ett bygglovsärende har tagit 
sedan ärendet är komplett. Handläggarna använder sig istället av personliga excel-ark och 
dylikt för att övervaka de pågående ärendena. Det framförs vidare att en sådan modul 
efterfrågats men att önskemålet inte har tillgodosetts.  
 
Bygglovsenheten har utarbetat en samsynsguide. Syftet med samsynsguiden är att sökande 
ska få likvärdig handläggning av sitt bygglovsärende oavsett handläggare. Detta omfattar såväl 
bedömning av bygglovsansökan som kommunikation till den sökande. Det framgår av intervju 
att samsynsguiden underlättar bygglovshandläggarnas ärendehantering. Därtill använder sig 
handläggarna kontinuerligt av Boverkets stöd PBL-kunskapsbank och bestämmelsekatalog. 
Det framkommer vidare av intervju att bygglovsenheten prenumererar på ”Infosoc”, en databas 
med rättsfall och rättsliga utlåtanden. I databasen finns det en bygglovsenhet vilket används 
som stöd i bedömningar. Bygglovshandläggarna använder sig också dagligen av plan- och 
bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler.  
 
Bygglovshandläggarna träffas en gång per vecka för att diskutera pågående ärenden och 
fördela ut inkomna ärenden. Detta är också ett tillfälle för kunskapsutbyte. För nytillkomna 
ansökningar genomförs det en första gemensam genomgång av ansökan; huruvida den är 
komplett, vad som behöver beaktas i handläggningen samt genomförs en första bedömning 
av ärendet. Vid dessa möten ingår det en frågestund för samtliga handläggare att lyfta ärenden 
för resonemang i gruppen. Stadsbyggnadsavdelningen har därtill gemensamma möten mellan 
bygglovs- och planhandläggarna i syfte att skapa samsyn och informationsutbyte. 
Stadsbyggnadsavdelningen har i detta syfte också skapat en plan- och utvecklingsplan där 
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kommunens områden kartlagts för att informera om hur förändringar ska hanteras. Det 
framkommer vid intervju att det funnits ett brett samarbete i detta arbete som även inkluderat 
andra kommunala funktioner, exempelvis kulturenheten och fritidsenheten.   
 
Bygglovshandläggarna kontinuerligt går på utbildningar i syfte att uppdatera sina kunskaper 
om lagförändringar och dylikt. Minst en handläggare skickas på dessa utbildningar varefter 
denne informerar de resterande handläggarna.   
 
Som del av granskningen är ett stickprov genomfört avseende åtta bygglovsärenden. I 
stickprovet är sju krav enligt plan- och bygglagen särskilt belysta. Dessa krav omfattar skriftlig 
ansökan, förslag på kontrollansvarig, begäran om komplettering vid behov, grannehörande vid 
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse, mottagningsbevis skickat vid komplett 
ansökan, handläggning inom 10 veckor samt expediering och kungörelse. Vad som ingår i 
respektive krav redogörs för i bilaga 2. Stickproven är utvalda tillsammans med de 
förtroendevalda revisorerna med hänsyn tagen för spridning avseende geografi, tid på året 
samt vad bygglovet avser. Det är därtill beaktat att riskfaktorn är olika för olika typer av 
bygglovsärenden.   
 

Krav enligt PBL  Ärende  
1 

Ärende 
2  

Ärende 
3 

Ärende 
4 

Ärende 
5 

Ärende 
6 

Ärende 
7 

Ärende 
8 

1. Skriftlig ansökan, 
inkl. ritningar 
och/eller 
beskrivningar  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. Förslag på 
kontrollansvarig 

ET ✓ ✓ ET ✓ ✓ ET ✓ 

3. Begäran om 
komplettering vid 
behov 

ET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ET ✓ 

4. Grannehörande vid 
avvikelse från en 
detaljplan eller 
områdesbestäm. 

ET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Mottagningsbevis ✓ X ✓ X ✓ ✓ X ✓ 

6. Handläggning inom 
10 veckor 

✓ X* ✓ ✓ ✓ ✓** ✓ ✓ 

7. Expediering och 
kungörelse 

✓ ET* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ = Uppfyllt, - = framgår ej, X = Inte uppfyllt, ET= Ej tillämpligt 

* Ärendet över ett år gammalt men vilande p.g.a. politiska överväganden (läs nedan), **Delegationsbeslut om förlängning 
med 10 veckor taget p.g.a. utredning taget i enlighet med PBL ***Expediering och kungörelse saknas då ärendet än ej 
beslutats om (se *) 

 
Stickprovsgranskningen omfattar åtta ärende. En beskrivning av ärendena redovisas i bilaga 
3. Samtliga bygglov har föregåtts av en skriftlig ansökan till bygglovsenheten. I de fall där det 
varit tillämpligt med kontrollansvarig har samtliga ansökningar inkluderat en anmälan om detta. 
De tre fall som det inte krävt kontrollansvarig har avsett mindre tillbyggnader av enfamiljshus; 
ett uterum, uppförande av glasskiosk och nybyggnad av plank och stödmur. Stickprovet visar 
att endast två av bygglovsansökningarna var kompletta vid ansökan.  
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Stickprovskontrollen visar att grannehörande har genomförts för samtliga bygglov med 
undantag för ärende 1. Av intervju framkommer dock att inget av byggloven innebär avsteg 
från detaljplan eller områdesbestämmelser. Om ett bygglov inte innebär avsteg från detaljplan 
eller områdesbestämmelse är det inte ett krav att genomföra grannehörande.  
 
Stickprovskontrollen visar att det i tre ärenden inte har skickats ut mottagningsbevis till den 
sökande efter det att ansökan har bedömts vara komplett.  

3.3.1.1 Särskilda kommentarer – Ärende 2 

Det framkommer av stickprovskontrollen att ärende 2 inkom 2016-05-20. Byggnadsnämnden 
beslutade 2017-06-21 § 133 att godkänna bygglovet. Av intervju framkommer att ärendet har 
varit vilande en längre tid på grund av ”olösta tekniska frågor samt politiska överväganden”. 
Det framkommer vidare att ärendet har varit vilande på begäran av politiska instanser. 
Bygglovet avser en spolplatta, tankstation och container i ett hamnläge. Det framgår av 
kommunstyrelsens protokoll 2017-03-28, § 87, att den sökande av bygglovet inte är ägare av 
marken där spolplattan planerats att uppföras. Kommunen äger marken. Det är dock inte ett 
krav att den sökande av ett bygglov äger marken. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-28 
att, på grund av motstående intressen i området, inte teckna markupplåtelseavtal med den 
sökande. Däremot upphävde kommunstyrelsen detta beslut 2017-06-13 § 177 till förmån för 
att godkänna markupplåtelsen.  

3.3.1.2 Särskilda kommentarer – Ärende 5 

Ärende 5 avser bygglov på icke detaljplanelagt område. Beroende på åtgärdens omfattning 
finns det krav på grannehörande. Det var i det aktuella ärendet så pass omfattande 
förändringar att grannehörande var ett krav. Detta bygglov avser ett fritidshus med 
utomhuspool i anslutning till strand. Det har på fastigheten sedan tidigare funnits ett fritidshus 
vilket avsågs rivas.  
 
Invändningar inkom från en granne efter genomfört grannehörande. Grannen var inte negativ 
till bygglovet i sig. Däremot hade grannen invändning mot avståndet mellan husets placering i 
förhållande till tomtgränsen samt placeringen av en trappa. Den sökande inkom med 
förtydliganden varefter bygglovet beviljades.   
 
Bygglovet i fråga avser fastighet i strandläge på icke planlagt område. För att godkänna 
bygglovet krävs strandskyddsdispens. Byggnämnden beslutade 2017-03-01 att med stöd i 
miljöbalkens 7 kap. 18 b § att bevilja dispens från strandskyddet. I byggnämndens beslut 
motiveras beslutet med att nybyggnationen inte bedöms ha en avhållande effekt för 
allmänhetens tillgång till området. Likaså bedöms inte byggnationen strida mot strandskyddets 
syfte samt att särskilt skäl föreligger då marken redan är ianspråktagen på ett sätt så att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18 c §. Detta med 
anledning av att det på fastigheten redan finns befintlig bebyggelse samt att fastigheten ligger 
emellan två bebyggda fastigheter. Byggnadsnämnden beslutar också att tomtgränsen ska vara 
tydligt avgränsad i enlighet med Miljöförbundet Blekinge väst som givits ärendet på remiss. 
Länsstyrelsen har avstått möjligheten att överpröva beslutet.  

3.3.1.3 Särskilda kommentarer – Ärende 6 

 
Ärende 6 har överstigit de initiala 10 veckorna i handläggning. Handläggare har per delegation 
beslutat om förlängd handläggningstid med ytterligare 10 veckor på grund av utredningsbehov. 
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Detta i enlighet med PBL 9 kap 27 §. Beslut togs inom 7 veckor av den förlängda tiden. Således 
är de lagstadgade kraven om handläggningstid uppfyllt.  

3.3.1.4 Handläggningstider från mars till augusti 2017.  

Som del av revisorernas utökning av granskningen följer en kvantitativ analys av samtliga 
bygglov som beviljats mellan 16 mars 2017 och den 18 augusti 2017. Syftet med analysen är 
att undersöka andelen bygglov som handlagts inom det lagmässiga kravet på 10 veckor samt 
nämndens målsättning om 8 veckor. Urvalet omfattar 108 bygglovsansökningar. Resultatet av 
analysen redovisas i diagrammen nedan. Det vänstra diagrammet omfattar samtliga bygglov 
inom urvalet. Det högra diagrammet är justerat för att exkludera icke representativa 
bygglovsansökningar. Fyra bygglov är däri exkluderade. Två av dessa är exkluderade för att 
de också omfattade strandskyddsdispens samt ett fall av byggnation på område vilket var 
under planläggning. Beslutet att vila ärendena bortom de lagstadgade 10 veckorna var enligt 
intervju för att underlätta för den sökande. Istället för att ge avslag på ansökan inom 10 veckor 
gavs ett beviljande efter det att strandskyddsdispens och detaljplan beslutats. Detta för att 
undvika en ny kostsam och tidskrävande process för den sökande. Det fjärde bygglovet avsåg 
en ansökan som inkommit efter det att byggnationen genomförts. Således påverkades inte 
den sökande av den förlängda handläggningstiden. 
 

Antal ärende över/under 10 respektive 8 veckor - Ojusterat Antal ärende över/under 10 respektive 8 veckor - Justerat 

 
Den genomsnittliga handläggningstiden var ca 36 dagar för samtliga granskade 
bygglovsansökningar. Justerat för representativa bygglov är handläggningstiden 27 dagar.  
 
I 14 av de studerade 108 bygglovsansökningarna har handläggaren begärt in komplettering 
av bygglovsansökningen. Det tog genomsnittligen 13 dagar för handläggaren att begära in 
komplettering. I två fall där nämnden inte klarat handlägga ärendet inom 10 veckor har 
kompletteringar begärts. I samtliga andra fall där kompletteringar begärts hade handläggning 
inom 10 veckor klarats av även om mätningen av tid istället inletts vid ansökningsdag.  
 
Granskningen visar vidare att det saknats mottagningsbevis för 31 ansökningar. För åtta av 
dessa har dock bygglovsbeslut fattats inom en vecka.  

3.3.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det inom handläggningen i grund och botten finns ett gott arbetssätt 
för bygglovsprocessen vilket baseras på erfarenhetsutbyte och kompetens. Trots detta 
framkommer det i stickprovskontrollerna och i den kvantitativa granskningen att det saknas 
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mottagningsbevis i 23 fall samt att nämnden vid sex tillfällen inte handlagt ärendena inom 10 
veckor. Detta är krav enligt plan och bygglagen. Vi menar att dessa brister kan bottna i att 
nämnden inte tillämpar ett dedikerat verksamhetssystem för bygglovshanteringen. Vi anser att 
ett sådant system kan utgöra ett kvalitetssäkrande verktyg för bygglovsprocessen. Det är en 
brist att nämnden i dessa fall inte säkerställt att de lagmässiga kraven uppfyllts.  
 
Vi noterar att det genomsnittligen tar 27 dagar för nämnden att besluta om ett bygglov samt 
att det genomsnittligen tar 13 dagar att begära in kompletteringar. Det är vår bedömning att 
detta är tillfredsställande för en kommun av Karlshamns storlek baserat på våra tidigare 
erfarenheter samt en rimlighetsbedömning.  
 
Av stickprovskontrollen gör vi ytterligare en bedömning;  
 
Avseende stickprovsärende 2 är det noterbart att ärendehanteringen har varit vilande på 
begäran av byggnadsnämnden. Detta på grund av att det inte fanns ett markupplåtelseavtal 
mellan kommunen och den sökande. Det är för bygglovsprocessen inget hinder för den 
sökande att äga marken på vilken bygglov är sökt. Det är därmed vår bedömning att nämnden 
inte borde ha vilat ärendet för beslut. Ärendet var vilande i mer än ett års tid. Nämnden har 
således inte handlagt ärendet inom den lagstadgade tidsbegränsningen. Vi menar att 
nämnden i detta avseende brustit i handläggningen.  

3.4. Plan- och bygglagens krav – planprocessen 

3.4.1. Iakttagelser 

Planenheten använder sig till stor utsträckning av checklistor och mallar för handläggningen 
av detaljplaner. Däribland tillämpas checklistor för detaljplaner som handläggs genom såväl 
standardförfarande som för utökat förfarande. Checklistorna omfattar de arbetsuppgifter som 
ingår i de olika skedena av detaljplaneprocessen. I kommentarer tydliggörs vad som praktiskt 
ska genomföras samt vilken dokumentation som krävs för respektive arbetsmoment. 
Checklistornas indelning omfattar:  
 

 Planbesked 
 Startskede 
 Programskede (utökat förfarande) 
 Samrådsskede 
 Granskningsskede 
 Revidering efter granskningstiden (utökat förfarande) 
 Antagandeskede 
 Laga kraft 
 Övrigt 

 
Planenheten har därtill utarbetat checklistor för förhandsbesked och planbesked.  
 
Handläggarna tillämpar mallar som stöd för flertalet moment i detaljplaneprocessen. Detta 
omfattar bland annat:  
 

 Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning  
 Beställning av fastighetsförteckning 
 Beställning av grundkarta 
 Granskningsbrev 
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 Granskningsutlåtande för såväl standard- som utökat förfarande 
 Kungörelse om laga kraft 
 Kungörelse om samråd 
 Meddelande om antagande 
 Planbeskrivning 

 
Det framkommer av intervju mallarna upplevs vara ett gott stöd för handläggningen av 
detaljplaner. Likaså förenklar dessa mallar för nyanställda att komma in i arbetet.   
 
Planhandläggarna träffas regelbundet för diskussion i syfte att skapa samsyn inom enheten. 
Dessa möten hålls veckovis. Handläggarna granskar också varandras planhandlingar i 
kvalitetssäkrande syfte.  
 
En tidplan har upprättats för detaljplanerna. Tidplanen omfattar samtliga detaljplaner som för 
närvarande handläggs. För respektive pågående detaljplan är det inkluderat datum för beslut 
om planuppdrag, när de förväntas vara klara samt vilken handläggare som är ansvarig för 
planen. Det framkommer vid intervju att handläggarna kontinuerligt rapporterar tidsåtgången 
för respektive detaljplan av faktureringsmässiga skäl. Denna rapportering ger enheten också 
kunskap om hur tidskrävande detaljplaner av olika slag är.  
 
 

Krav enligt PBL  Ärende 1:  
Mörrums centrum 

Ärende 2: 
Del av Asarum 11:7 

1. Begäran om planbesked  ✓ ✓ 
2. Grundkartor och fastighetsförteckning ✓ ✓ 
3. Dokument som styrker samråd med berörda ✓ ✓ 
4. Info kring betydande miljöpåverkan ✓ ✓ 
5. Samrådsredogörelser ✓ ✓ 
6. Kungörelse, granskning och utställning av förslaget ✓ ✓ 
7. Info om kungörelsen till kända sakägare ✓ ✓ 
8. Utställning av planförslag för allmänheten ✓ ✓ 
9. Granskningsutlåtande ✓ ✓ 
10. Datum för antagande samt laga kraft  ✓ ✓ 
11. Meddelande om antagande till berörda ✓ ✓ 
✓ = Uppfyllt, (✓) = Delvis uppfyllt, X = ej uppfyllt 

 
Som del av granskningen är ett stickprov genomfört av två detaljplaneprocesser. Elva moment 
har identifierats som av särskild vikt utifrån plan- och bygglagen. En beskrivning av respektive 
moment är beskrivet i bilaga 2.  
 
Stickprovsgranskningen har avsett detaljplan Mörrum 73:1 och 73:4 (Mörrums centrum) samt 
del av Asarum 11:7. Syftet med detaljplan avseende Mörrum 73:1 och 73:4 är att förtäta den 
västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra för bland annat bostäder, kontor och handel, 
vård och förskola. Syftet med detaljplanen Asarum 11:7 är att skapa en byggrätt för industri- 
och handelsändamål med möjlighet till verksamhetsanknutet upplag och kontor. Detaljplanen 
möjliggör en utbyggnad av verksamheten på ett kontrollerat sätt med hänsyn till det 
angränsande riksintresset för kommunikationer.  
 
Stickprovsgranskningen visar att stadsbyggnadsavdelningen på samtliga punkter har uppfyllt 
kraven som granskats i enlighet med plan och bygglagen.  
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3.4.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att byggnadsnämnden följer plan- och bygglagen avseende 
detaljplaneprocessen. Vi lutar vår bedömning dels på stickprovskontrollen som inte påvisar 
avvikelser från plan- och bygglagens krav. Därtill ser vi att det finns ett metodiskt arbetssätt 
genom ett stort omfång av stöddokumentation i handläggningen av detaljplaner.  

3.5. Samverkan för planprocessen 

3.5.1. Iakttagelser 

Den nu gällande översiktsplanen antogs 2015. Detta är utgångspunkten för planeringen av 
kommunens utveckling avseende detaljplaner samt mark- och exploateringsfrågor. 
Översiktsplanen har utarbetats i bred samverkan med kommunens verksamheter. Av intervju 
framkommer att det är planerat att utarbeta en markstrategi för översiktsplanen.  
 
Planenheten anordnar träffar med andra funktioner på kommunen fem gånger årligen vid så 
kallade planplan-möten. Vid dessa möten inkluderas utöver planhandläggarna även gata/park-
enheten, miljöförbundet samt mark- och exploatering. Vid mötena lyfts frågor som har 
påverkan på samtligas verksamheter. Detta är ett samverkansforum för diskussion, 
information och samordningen av de planerade förändringarna. Dels har nya detaljplaner 
direkt inverkan på andra kommunala verksamheter för behov av utökat gatu- och vägnät, VA-
ledningsnät samt fiberutbyggnad, och dels för synkronisera exempelvis planerat investerings- 
och underhållsåtgärder.  
 
Det framkommer av intervju att det inom kommunen upplevts som att det funnits ett 
nämndstänk med långa kommunikationsvägar. Byggnadsnämnden har tidigare varit en mer 
utpräglad utförarnämnd. Detta har inte varit önskvärt. Det framkommer att nämnderna aktivt 
arbetar för att bryta sådana stuprörseffekter. Detta exemplifieras med 
samhällsbyggnadsförvaltningens samarbete med avdelningen för tillväxt och utveckling samt 
avdelningen för mark och exploatering vilket tidigare inte upplevdes vara optimalt. I syfte att 
integrera dessa funktioner med samhällsbyggnadsförvaltningen genomfördes en 
organisatorisk förändring. Den nya organisationen tog sin form i maj. Det framgår att den nya 
organisationsstrukturen upplevs ha förbättrat samverkan för bland annat planprocessen. Det 
har underlättat för planhandläggarna att enheterna är organisatoriskt samlade. Därtill är 
stadsarkitekten efter organisationsförändringen tillika exploateringschef. Detta anses förbättra 
möjligheten för byggnadsnämnden att arbeta mer långsiktigt med det strategiska arbetet med 
utvecklingen av den kommunala marken.  

3.5.2. Bedömning 

Det är vår bedömning, beaktat genomförda organisatoriska förändringar, att det finns en god 
samverkan för planprocessen.  

3.6. Kommunikation och information till allmänheten och uppföljning av servicenivå 

3.6.1. Iakttagelser 

Bygglovsenhetens huvudsakliga kommunikation med allmänheten sker genom direktkontakt. 
Handläggarna har telefontider fyra dagar i veckan där allmänheten kan ställa frågor om 
bygglovsplaner och ges råd om ansökningsprocessen. Bygglovsenheten uppmanar också 
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allmänheten via hemsida att på förhand skicka in skisser eller bilder på vad som önskas 
genomföras i syfte att bättre kunna svara på frågor. Även i handläggningen av ärenden är det 
av vikt för bygglovsenheten att kommunikationen med den sökande är tydlig. Det är 
exempelvis viktigt att ett avslag inte överklagas på grund av att den sökande inte förstår 
handläggarens beslut. Det framförs vid intervju att handläggarna därtill har anordnat 
workshops och andra publika arrangemang i syfte att involvera invånarna i kommunen i syfte 
att säkerställa allmänhetens intresse för verksamheten.  
 
Kommunen tillämpar ett mötesforum för företagare som vill etablera eller expandera sin 
verksamhet kallat Företagslots. Företag ges här möjligheten att presentera sina planer för ett 
flertal tjänstemän vid ett och samma tillfälle. Från kommunens sida är trafikingenjör, VA-
ingenjör, mark- och exploateringsingenjör, gatu- och parkchef, bygglovsarkitekt 
representerade samt representant från Logistik Karlshamn. Syftet med dessa möten är att 
underlätta handläggningen ärenden som kräver kontakt med flera tjänstemän. Möten anordnas 
månatligen.  
 
Det framkommer att planenheten utvecklat den del av kommunens hemsida som de har 
rådighet över i syfte att vara mer informativ. Samtliga pågående detaljplaner ges en egen sida 
med möjlighet att se handlingar. Därtill ställs detaljplaner ut för allmänheten på såväl 
kommunhuset som på kommunens bibliotek. Planenheten har vid ett flertal tillfälle anordnat 
medborgardialog genom ”gåturer” där allmänheten ges möjlighet att ta del av nya detaljplaner 
på plats. Likaså har planenheten informerat och varit tillgängliga för frågor och synpunkter på 
citygallerian. Av intervju framkommer att dessa typer av informering främst sker för planer med 
större inverkan på allmänheten. Exempelvis informerades översiktsplanen om på detta vis.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har även kommunens kommunikationsenhet till stöd för 
verksamheten. Detta exempelvis för pressmeddelanden. Därtill har stadsarkitekten en viktig 
roll för informationen till allmänheten. Stadsarkitekten informerar kontinuerligt hos föreningar, 
företag, skolor och vid allmänna tillställningar om utvecklingen i kommunen.  
 
Såväl bygglovsenheten som planenheten har därtill lagstadgade krav på utställning av förslag, 
informering om antagande och andra beslut i enlighet med plan- och bygglagen. Dessa är 
inkluderade i den stickprovskontroll som redovisas i 3.3 och 3.4.  
 
Av intervju framkommer att synpunkter och kritik huvudsakligen inkommer via telefon eller 
mail. Inkomna ärenden hanteras främst av den handläggare som synpunkten avser alternativt 
fördelas till handläggaren med bäst insikt i ärendet. Ärenden hanteras främst genom 
direktkontakt med synpunktslämnaren. I sådana fall där det är påkallat träffas handläggare 
med synpunktslämnaren. Vid veckomöten lyfts inkommen kritik och går genom hur denna ska 
hanteras. På grund av förändrade kommunikationsmönster är också kommunen aktiva på 
sociala medier. Stadsbyggnadsavdelningen har som rutin att besvara frågor och synpunkter 
som inkommer via Facebook och Twitter så skyndsamt som möjligt.  
 
Byggnadsnämnden genomför inte egna uppföljningar av hur nöjda brukare är med 
handläggningen av bygglovs- och planprocesser. Nämnden förlitar sig på de 
brukarundersökningar som genomförs av SKL och Svenskt näringsliv. Kommunen ingår däri i 
SKL:s mätning Insikt vilken genomförs vartannat år. Insikt är en undersökning som riktar sig 
mot företag i kommunen. Insikt levererar inte nöjdhetsmätning avseende planprocesser. Enligt 
den senast tillgängliga undersökningen, 2015, visar att kommunens nöjd-kund-index var 72 
procent. Resultatet var jämförbart med 2013 års mätning. De tillfrågade företagen var som 
mest nöjda med serviceområdet bemötande där 76 procent av sökande företag upplevde att 
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de var nöjda eller mycket nöjda. Lägsta betyg fick kommunen för serviceområde effektivitet 
med 63 procent nöjda brukare.  

3.6.1.1 Uppföljning av stickprovsbygglov 

Som en del av stickprovskontrollen har samtliga sökande kontaktats för att följa upp deras 
upplevelser av bygglovsprocessen. De sökande gavs fem frågor att besvara. De ombads 
värdera sina svar på en fem-gradig skala (1-5) där en femma innebär att den sökande anser 
att hanteringen av frågan var utomordentligt och en etta på motsvarande sätt representerar ett 
undermåligt hanterande. Frågorna som ställdes var;  
 

1. Hur upplevde du bemötandet med kommunen gällande din bygglovsansökan? 
2. Hur väl fungerade kommunikationen mellan dig och bygglovshandläggaren? 
3. Hur upplevde du handläggarens tillgänglighet vid frågor rörande ditt bygglov? 
4. Hur lätt var det att hitta information och blanketter för att söka bygglov? 
5. Hur upplevde du handläggningstiden av din bygglovsansökan? 

 
Det bör tilläggas att resultatet baseras på ett litet urval. Det går därför inte att dra långtgående 
slutsatser avseende urvalets representativitet för samtliga sökande av bygglov i kommunen.  
 

 
 Kundnöjdhetsmätning – Ärenden i stickprovskontroll 

 
Det som går att utläsa av resultatet är att de åtta sökande som ingår i stickprovskontrollen är 
att nöjdheten är högre bland frågorna 1-3. Avseende bemötande, kommunikation och 
tillgänglighet ges handläggarna överlag ett högt betyg. Det är ett något sämre resultat 
avseende enkelheten i att hitta information och ansökningsblanketter. Avseende 
handläggningstid är resultaten ytterligare något lägre.  
 
Kommentarer vid samtal inkluderade att det var krångligt att hitta rätt på kommunens hemsida. 
Däribland att blanketterna inte var logiskt placerade på hemsidan. Det framkommer i 
sakgranskningen att stadsbyggnadsavdelningen inte har de inte har möjlighet att påverka 
placeringen av dessa på kommunens hemsida. Det ansågs vidare att personalomsättning 
skapade förvirring i ett fall. På fråga fem som avsåg nöjdhet med handläggningstid var svaren 
förhållandevist diametrala. Det vill säga att bygglovsenheten gavs antingen ett högt betyg eller 
ett lågt betyg. Endast en tillfrågad gav nöjdhetsbetyg två eller tre. 

3.6.2. Bedömning 

Det är vår övergripande bedömning att nämnden tillförsäkrat goda kommunikationsmöjligheter 
och forum för kontakten med allmänheten vilket också bekräftas av samtal med de sökande 

4,25 4,25 4,38

3,88
3,50

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

fråga 1 fråga 2 fråga 3 fråga 4 fråga 5

Nöjdhet - Skala 1-5

221



 
 
 

18 

av bygglov i stickprovskontrollen samt intervjuer avseende planprocessen. Däremot framförs 
det också i våra samtal med bygglovssökande att det finns en utvecklingspotential i 
kommunens hemsida. Vi instämmer i denna kritik.  
 
Vi noterar att nämnden inte genomför egna uppföljningar av kundnöjdhet utan förlitar sig på 
externa parter. Det är vår bedömning att nämnden med fördel själva kan ta initiativ till 
kundnöjdhetsmätningar. Detta för såväl bygglovs- som planprocessen.  

3.7. Intern kontroll 

3.7.1. Iakttagelser 

Byggnadsnämnden beslutar årligen om en internkontrollplan som del av verksamhetsplanen. 
Internkontrollplanen består av vilken rutin eller system som kan kontrolleras, kontrollmoment, 
kontrollansvarig, frekvens, metod, mätperiod och vem resultatet ska rapporteras till. Därtill är 
en riskbedömning inkluderad för varje kontrollmoment. Denna är uppdelad i risk och 
sannolikhet. Den sammanlagda värderingen av området utgörs av risk multiplicerat med 
sannolikhet.  
 
I verksamhetsplanen är åtta kontrollmål beslutade om. Tre av dessa är kommunövergripande: 
 

 Säkerställa lönekostnader och arvoden 
 Säkerställa att representation blir korrekt hanterad enligt gällande rutiner 
 Direktupphandling 

 
Utöver dessa har nämnden beslutat om tre kontrollmål:  
 

 Rättssäker myndighetsutövning 
 Beslut i nämnden enligt regelverken 
 På ett säkert sätt hantera situationer som upplevs som hotfulla 

 
De sista två kontrollmålen ingår i den förvaltningsövergripande kontrollplanen: 
 

 Kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 Kontroll av åtgärder för att minska sjukfrånvaro 

 
I byggnadsnämndens resultatrapport för 2016 redovisas utfallet av den interna kontrollen. 
Internkontrollplanen 2016 omfattade sju internkontrollmål varav fyra är antagna av 
byggnadsnämnden. Enligt uppföljningen framgår det bland annat att:  
 

 Det under kontrollmål ”rättssäker myndighetsutövning” framkom att felaktig fakturering 
rättats genom införande av en andra kontroll av avgiften.  

 Det under kontrollmål ”beslut i nämnden enligt regelverken” vilket mäts genom antal 
överklaganden vars utfall inte helt varit i linje med byggnadsnämndens beslut. 
Uppföljningen visade att åtta överklaganden utav 17 inte överensstämde med 
nämndens beslut. Sju av dessa var delvis förändrade beslut.  

 Det under kontrollmål ”På ett säkert sätt hantera situationer som upplevs som hotfulla” 
varit två tillfällen under 2016 där personal känt sig hotade.  

 
Utöver internkontrollplan utgörs en stor del av det interna kontrollarbetet av sådana aktiviteter 
som avser kontroll av handläggares beslut, samsynsguide och möten vid vilka handläggare 
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gemensamt gör bedömningar av inkomna ärenden vilka har redovisats tidigare i denna 
rapport.   

3.7.2. Bedömning 

Det är vår bedömning, av vad vi kan se, att det finns en tillräcklig systematik i 
internkontrollarbetet. Detta såväl i den interna kontrollplanen som i den löpande interna 
kontrollen inom ramen för verksamheten.  
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4. Sammanfattande bedömning 

Det är vår sammanfattande bedömning av det i huvudsak finns en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av plan- och bygglovsprocesserna. Vi menar dock att det finns utrymme för 
förbättring inom bygglovsprocessen i syfte att säkerställa följsamheten gentemot plan- och 
bygglagens krav. Vi anser därtill att uppföljningen av kundnöjdhet samt kommunens hemsida 
kan utvecklas.  
 

Revisionsfråga Svar 
Finns det en tydlig organisation 
och ansvarsfördelning? 

 

Ja. Vi noterar särskilt att det genomförts 
organisatoriska förändringar i syfte att säkerställa en 
effektiv kommunikation och samverkan.  
 

Uppfyller miljö- och 
byggnadsnämnden plan- och 
bygglagens krav rörande 
bygglovsprocessen? 

 

Delvis. Stickprovskontrollen och den kvantitativa 
granskningen visar att mottagningsbevis inte skickas 
ut i tillfredsställande utsträckning i förhållande till 
kravet i plan- och bygglagen. I 23 av 104 granskade 
bygglov saknades mottagningsbevis. I övrigt 
uppfyller nämnden de lagstadgade kraven enligt 
stickprovskontrollen.  
 

Hur många bygglov tar mer än 8 
respektive 10 veckor att 
handlägga under en given period? 
 

I sex av 104 granskade ärenden beslutades ej 
bygglov inom det lagstadgade kravet om 10 veckors 
handläggningstid (justerat utfall). I ytterligare fyra fall 
(10/104) uppfylldes inte nämndens målsättning om 
åtta veckors handläggningstid. Den genomsnittliga 
handläggningstiden uppgår till 27 dagar (justerat 
utfall). Det tar genomsnittligen 13 dagar för 
handläggare att begära in komplettering.  
 

Uppfyller byggnadsnämnden plan- 
och bygglagens krav rörande 
detaljplaneprocessen? 

 

Ja.  

Finns en tillräcklig planering, 
styrning och uppföljning? 

 

Ja. Planering sker veckovis inom bygglovsenheten 
och kontinuerligt internt samt vid planplan-möten 
inom planenheten. Styrningen utgår ifrån den av 
kommunfullmäktige beslutade Kompass Karlshamn. 
Uppföljning sker löpande genom en omfattande 
intern kontroll.  
  

Bedrivs planprocessen med 
erforderlig samverkan?   

 

Ja. Samverkan i planprocessen är tillfredsställande 
såväl kommuninternt som externt gentemot företag 
och kommuninvånare.  
 

Finns en fungerande 
kommunikation/information till 
allmänheten?  

 

Ja. Däremot anser vi att det finns utrymme för 
förbättring av kommunens hemsida mot bakgrund av 
resultatet av kontakt med bygglovsansökande.  
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Finns en systematisk uppföljning 
och utvärdering avseende 
nämndens kommunikation och 
servicenivå? 

 

Delvis. Nämnden genomför inga egna uppföljningar 
av servicenivå för bygglov utan förlitar sig på 
undersökningar som genomförs av SKL. Dessa 
inriktar sig på företag. Planprocessen ingår inte i 
Insikt.  

Har byggnadsnämnden en 
tillräcklig intern kontroll inom 
bygglovs- och planområdet? 

 

Delvis. Vi anser att den interna kontrollen skulle 
kunna stärkas av ett ändamålsenligt verktyg för 
bygglovsprocessen. Detta ur ett kvalitetssäkrande 
perspektiv.  

 

4.1. Rekommendationer  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi byggnadsnämnden:  
 

 Att säkerställa att mottagningsbevis skickas till den sökande för bygglov i enlighet med 
plan- och bygglagens krav.  

 Att säkerställa möjligheten att följa upp handläggningstiden i bygglovsprocessen.  
 Att genomföra uppföljande kundnöjdhetsmätningar utöver de mätningar som 

tillhandahålls av SKL.  
 Att införskaffa en bygglovsmodul till verksamhetssystemet. 
 Att göra kommunens hemsida mer användarvänlig för sökande av bygglov.  

 
 

Karlshamn den 15 september 2017 

 

 
Linus Aldefors   Malin Lundberg  
EY    EY 
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Bilaga 1 - Källförteckning 

 
Intervjuer: 
 

 Kommunchef/Samhällsbyggnadsförvaltningschef – Daniel Wäppling 
 Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt – Emina Kovacic 
 Bygglovshandläggare – Pär Jansson 
 Bygglovshandläggare – Jonas Ronsby 
 Planarkitekt – Jeanette Conradsson 
 Planarkitekt – Anna Terning 
 Bygglovshandläggare – Sofi Ridbäck (telefonintervju) 

 
Dokument: 
 

 Byggnadsnämndens reglemente 
 Kommunstyrelsens reglemente 
 Karlshamns kommuns mål och budget 2017 
 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2017 
 Byggnadsnämndens internkontrollplan 2017 
 Byggnadsnämndens protokoll 2017 
 Kommunstyrelsens protokoll 2017 
 Utdrag från Ephorte – Bygglov 2016-17 
 Styrdokument Kompass Karlshamn 
 Måluppföljning VP 2017 byggnadsnämnden 
 Uppföljning av byggnadsnämndens internkontrollplan 2016 
 Checklistor, mallar och tidplaner för planprocessen 
 SKL – Insikt 2015 (Karlshamns kommun) 
 Organisationsschema samhällsbyggnadsförvaltningen 2017 och 2014 
 Stickprovsdokumentation för bygglovsärenden, se bilaga 2 
 Stickprovsdokumentation för planärenden; Mörrums centrum och del av Asarum 11:7 
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Bilaga 2 - Krav utifrån PBL 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som krävs enligt PBL rörande de dokument som 
ska finnas och den information som ska ges i respektive detaljplansärende. 
 

1. Begäran om planbesked – av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda 
planläggning, tidpunkt då planläggningen ska ha lett fram till besked samt skälen för 
kommunen att inte inleda planläggning, om beskedet är negativt. 

 
2. Grundkartor och fastighetsförteckning – av fastighetsförteckningen ska framgå vilka 

fastigheter som är berörda samt eventuell berörd samfälld mark samt allmänna 
vattenområden. Vidare ska framgå vilka som är ägare till fastigheter, mark och 
vattenområden. 

 
3. Dokument som styrker att samråd har skett med berörda, samt under vilken tid samråd 

har genomförts. Vid enkelt planförfarande är kraven på samråd inte lika omfattande. 
 

4. Information om planen medför betydande miljöpåverkan. Om detta är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning ha genomförts. 

 
5. En samlad redogörelse av alla kommentarer som inkommit under samrådet. 

 
6. Förslaget till detaljplan som tagits fram efter genomfört samråd ska kungöras och 

ställas ut för granskning under minst tre veckor. Av kungörelsen ska framgå vilket 
område som avses, om förslaget avviker från översiktsplan, vilken mark som kan 
komma att tas i anspråk, var förslaget finns tillgängligt och hur lång granskningstiden 
är, att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden, 
till vem synpunkter ska lämnas, att den som under granskningstiden inte har lämnat 
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

 
7. Meddelande om innehållet i kungörelsen ska skickas till kända sakägare. Vidare ska 

förslaget till detaljplan och samrådsredogörelse skickas till länsstyrelsen samt de 
kommuner som berörs.  

 
8. Kommunen ska under granskningstiden hålla förslaget tillgängligt för alla som vill 

granska det. Krav på utställning av planförslaget finns inte då det rör sig om enkelt 
planförfarande. 

 
9. Granskningsutlåtande – av utlåtandet ska det framgå en sammanställning av de 

synpunkter som inkommit samt en redovisning av kommunens förslag med anledning 
av synpunkterna. 

 
10. Datum för antagande samt laga kraft ska antecknas på planhandlingarna. 

 
11. Meddelande om antagande ska ha skickats till berörda samt övriga som under 

granskningstiden skickat synpunkter. 
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Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som krävs enligt PBL rörande de dokument som 
ska finnas och den information som ska ges i respektive bygglovsärende. 

 
1. Skriftlig ansökan om bygglov – ska innehålla ritningar och beskrivningar av vad som 

ska göras 
 

2. Förslag på kontrollansvarig ska finnas, dock med undantag för mindre ändringar eller 
tillbyggnader av exempelvis en- eller tvåfamiljshus.  

 
3. Vid ofullständig ansökan ska nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom 

angiven tid. 
 

4. Att höra grannar och andra berörda - om ansökningen avser en åtgärd som innebär en 
avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område 
som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte är en 
sådan åtgärd som avses i PBL 9:31 a § 1, ska byggnadsnämnden underrätta kända 
sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. 
 

5. Handläggning ska ha gjorts inom tio veckor efter att fullständig ansökan inkommit. 
Förlängning får ske men då ska sökanden informeras om detta innan de första tio 
veckorna löpt ut. 

 
6. Mottagningsbevis ska skickas när fullständig ansökan inkommit, innehållandes 

information om handläggningstider, vad som händer om beslut inte fattas inom 
stipulerad tid samt möjligheterna till rättslig prövning av beslut. 
 

7. Expediering och kungörelse av beslut – av ett bygglov ska framgå vilken giltighetstid 
lovet har, om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka 
som är kontrollansvariga och att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta 
åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked. Lovet ska också innehålla 
villkor och upplysningar. Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska tillsammans med 
en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges sökande och 
annan part om det inte är uppenbart obehövligt och dem som lämnat synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda. Beslutet ska kungöras genom ett meddelande i Post- och 
Inrikes Tidningar.  
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Bilaga 3 ärenden i stickprovsgranskningen 

Bygglovsärenden:  
 

Ärende 1 Asarum 5:85 Tillbyggnad av enbostadshus med uterum 

Ärende 2 Karlshamn 5:5‐5:9 Nybyggnad av spolplatta, tankstation och container 

Ärende 3 Hällaryd 2:8 Rivning av garage samt nybyggnad garage med uterum 

Ärende 4 Karlshamn 5:23 Uppförande av glasskiosk 

Ärende 5 Tränsum 6:26 Nybyggnad av fritidshus 

Ärende 6 Tararp 3:21 Nybyggnad av kupol med enbostadshus samt nybyggnad carport 

Ärende 7 Sandvik 1:20 Nybyggnad av plank och stödmur 

Ärende 8 Elleholm 43:7 Nybyggnad av enbostadshus 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-10-09 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 2017-10-23 18 
 
 
Handlingar för kännedom oktober 2017 
 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Delårsbokslut januari-juni 2017 - Miljöförbundet Bl Väst 
2 Delårsbokslut 170630 
3 Delårsrapport och bokslutsprognos- Räddningstjänsten Västra Blekinge 
4 Dom 2017-10-02 – Detaljplan Asarum 1:4 och 1:13 m fl 
 
 
 
Förslag till beslut
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07

Sid 12(53)

KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

-9- 25,NK zma n _
»2..Q./..?/..Z..4.«.:éZ.

§ 45 Delårsbokslut för januari - juni 2017 med tillhörande
bokslutsprognos, dnr. 2017  /  2503

Beslut

Förbundsdixektionen beslutar att fastställa bilagd delårsrapport för perioden 1 januari  »  30 juni

2017 med tillhörande bokslutsprognos.

Motivering

Bilagd delårsrapport för perioden januari  -  juni 2017 med tillhörande bokslutsprognos bedöms

uppfylla kraven i lag (SFS 1997:614) om kommunal redovisning.

Bakgrund

Enligt gällande lagstiftning om kommunal redovisning ska kommunalförbund minst en gång Linder

året upprätta en delårsrapport. Denna ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret.

Direktionen har beslutar att delårsrapporten ska upprättas för perioden januari -juni.

Bilaga:

Delårsbokslut för januari  — juni 2017 med tillhörande bokslutsprognos

 V Karlshamn kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn

Kommunstyrelsen, Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström

Kommunstyrelsen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg

Lars Borg, ekonomikontoret Sölvesborgs kommun

 

Revisorerna:

Lars-Inge Kjellberg, Vinkelgatan 2613, lgh. 1001, 374 38 Karlshamn

Maurirs Rehn, lvlarietorpsvägen 30, 293 72 jämshög

Sune Joelsson, Trapetsvagen 7643, 294 95 Sölvesborg

PWC: Anna Hilmarsson, Stortorget 2, 371 34 Karlskrona

Utdragsbestyrkande  
å?

i

i
i

E
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07

Sid 13(53)

Bilaga § 45

  Miwérbundet Blew

Delårsrapport januari  -juni  2017

och

bokslutsprognos för 2017

JusIeran n Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum

2017-09-07

Sid 14(53)

å

ä
T DELÅRSRAPPORT _L~’\_N»_IUNI 2017 1(13)

 Miljéfdrbunclet Blekinge

   

Innehållsförteckning i

Inlednmg... ,2
Ekonolniskt resu1t:\t.,......................

Resultettrfiiknmg .. u.:
Balansxéüuxhxg .... .. 3   

Prognos rm helåret 2017

Balanskravet.

Féxvalmingsbg-1' els

 
 

 
 

 

 

   

 

Uppfiljnmg av ;nål  amagna  1 verl:s:u1111etsp1a.n 2017.... 4

Ekonmmsk resultatredomsnjng.............. .,.6

Venksarnhetens [es111t.medoV1sL11ng ........ ,. 9

Noter till M1.1]éiFdIbLu1dets delårsbokslut 2017-06-30. .. 10

Redovisningsprinciper 13

Siul;I'1'énv3.to 15 ‘

x

iw
'x

i

\
i
\

\
i

Panama: Telefon nun Ermnll
Miljfif6rBuud:t Elckingc Vhil M56-J6‘ 10 um 5-194 55 nliljukmInrct@ll1Zljwnn solvcsbmgsa
194 so Sfllvtxborg Organ Puslyrn Weir

111000-I54-I 39 3117— 7  vvxvwuuljovlwlsu

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGEVÄST

Förbundsdi

Justerandes sign

/,r

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07
rektionen

Sid 15(53)

IEELARSRAPPORTJAN-JUNIZO172(13)

  MiljölörlytlncletB9<lflgv

Inledning
Enllgt gällande lagstlflznilig om kommunal redovrsnmg skakamrnunzrlförbmrd minst engång
under året upprätta en delårsrapport. Denna ska omñnttcr mmst hälften och högst två trediedelar
ev räkenskapsåret

Förblmdsdnrelztranen har beslutat att delårsrapport skall upprättas För perroden
l 1anuer1- 30 nun.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning
Intäkterna uppgick under förstahrrlvñxet ull 5265 tkr (4559 tkr år 2016). Detta är 677 tkr högre än
vid motsvrrznnde tidpunkt Öregâende och 29 tkr högre frn vJd sam budgeterats. De åtgärder'
sam vldtogs inför2017 för' att n-å budgeterade intäkter har därruecl gett förväntat resultat.

Personalkostnaderna för peuodtm ligger 166 tkr lägre än budgatamt. DeLta barer huvudsakligen
på att det har uppstått kortare vaknnser vid personalüllsáttnlrlgnr.

Övriga kostnader ligger 490 tkr lägre än budgeterat, men beräknas öka under rtndra halvåret bland
annat beroende på att det ñrms behcv av att köpa konsult mter inom system- och
verksamhetsutveckling smut för det systematiska arbetsmil arbetet,

Perioden som helhet uppvisar ett positivt resultat på 758 tkr(-396 tkr år2016), till r'
verksamhetens intäkter nåsrpt högre än budget:-rat samtidigt sam [iv-riga kostnaderna ligger
betydligt läge än budgets; Al.. Aven Personalkostnaderna lägre budget

Förbundets eamñiga frnnnsrella må) klaras under' det förstahalvzhet 7.017.

 

   

De flnansiella :nålen

I Intäkterna skall minst uppgå till kostnaderna.

0 Ett eget kapital skall trllskapas motsvarande mrnst2 “/u ärlrgen :av kommunbrdraget,

i Förbundet ska Uli minst 50 'Vu finansieras via avgftsintäkter.

vustumm Tzlelon Tclemx [Hymn
M.iljfil(1rl.mnd:1 Blekinge Vñsl n4:6—167 70 04.16-194 56 mibwkeulm mgmiuuvunsalvashmg se
194 so sakveslmg Uxgnl‘ Pustglra Web

222000-1614 :en un, www.nu'l;ovuLs:

Utdragsbestyrkande

 

l

234



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07
Sid  16(53)

DELÅRSRAFFORTJAN-JUNI 2017 3(13)

Miljöiörbundet E 

Balansräkning

Vid periodensslutElms ett egetkaprtali förbundet om  5 757  tkr (3 S19  tkr).

Ingen ökning :w avsättningzu har hokfönngsmäasrgt gjoits mdex âret. Den knlkyhsrade ökningen
som sker varje nzånad :rån pexsolialoxnkosumdspéléigget redovisas l stället löpandesom en
kortfrlstig skuld.

Prognos för helåret 2017

Prognosen för helåret  2017  ett positivt resultat om 244 tkr, Vilket  203  tkr bättreän

budgeterdt. Personalkostnaderna förväntas sammantaget uppgåtillbudgeterat belopp,  14  968 tkr.
Även verksamhetens intäkter förväntas för he  .  bli i enhghet med budget, 10 473 tkr
Prognosen base-Las på attvakanta nånsin kan tillsatta:och att sjukskuv1'\Ll1gsI:;11en inte ökar
i' fört med första halvåret.

Övriga kostnader förväntas bli  3  206  du att järl-rföra med budgeterade 3  406  tkr. Ambitionen är
att under året upphandlaettnytt verksamhetssystein. Då de få verksdmhetssystern som finns på
marknaden som anpassade för .\‘fl1l]v':)]10nL'flI, mte Varit :Tdrdiguwecklade har fÖKbUHdEt avvaktar

upphandlingen. Upphandlmgsarbetethzr PålJÖIyJtS.

   

 

Gällande lvlrljöförbundetslllL-üislellâ mål, rnognomn attsamtliga mål kommer att uppnås för
helåret.

Dilekuonen beslutade8 december 2016 attdel aviåtsreáovnslung för  2015  fastställt resultat,

motsvarande kostnaden för en insp rtjänst, ska användas får attunder  2017  göra en tillr lg
personellfö t-"arlmmg. I  detfallovan ende pmgnos om ett posxtivtresultatpå  Z44  tk ör
helhet  2017  blir utfallet,behöver inte tillgängllggjanda medel från  2015  '› resultat förbrukas
2017.

    
  

Balanskravet
Exügt ymgm:-:~ex\ {in helåret 20W KDXXXXUH vsrksunhetax :attgöra ett pcsxtivt msoliai am  244  th»
Det indikerarattkommunallagens krav på att intakterna under budgetåret ska överskrida
kostnaderna, detvillsäga balanskmvet, beräknas kunna iunehfillas

Förvaltningsberättelse

Under perioden har förbundetrelzxyterat Hem kompetenta  m  arbetare för att täcka upp för de
medarbetare som valt att vidare fill andra ;arbetsg1va1e,föüdraledigheter, tjänstledighet och
syukskrzvrmxgar. Ett start ansvarstagande och ett lint samarbete rnêlian befmthg och ny personal
har bidragitullen  posmv  utvec1;l1ng av verksamheten.Dettasamticllgt som den  höga

personølomsätüiixigei: tidvis varit krävande lör delar av personalen.

Sjuk: waxon för törstalmalvâret var 7,2 %, en halvermg iänuförl: med rnøtsvarande period  2016,
då 511 trånvaron var  14,7  “/0. Limghds frånvaron hm minsk.1l.t1in  12,7  ‘Yatill3,7  °/n. Förbundet

arbetar 1§O11tLnL\El’1lgt 'r attåstadkomma en så god atbetsrrxiljö som mdjligt, för att  mmska  den
zirbêtsrebtemde ohälsan yttexllgaxe

  
   

 

I'\7niltll‘rKs Tdelnll Tdzfnx E-lllilil
Miljofirbumlcl Blflnngc Vast mss-w  m 045mm 56  miljnkmIImelf(_flnLiljnVniLinlvesborgsc
m: sa Sölvesborg o: g.m~ Pnsiglrn Walt

2220004644 39311777 wwIvmiIjovnsl.s:
l
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum
2017-09-07

Sid l7(53)

DELAMMPPORTJAN-_TUIJI2017 4(13)
i
l

V
Miljölörbundet Bl 

Uppföljning xiv mål antagna  i  verksamhetsplan 2017

DlIElÃUDDEH har beslutat om ett antal mål 1'6; verksamheten 2017.

l. Verksamheter med en årlig tillsyns- eller konlrollavgzñ som films upptagna i
fiirbundets tillsyns- ochkontzrollplan för 2017, ska ha minst en lillsynsinsals under
âret. Mâlvärde 80 %, riktptuikt  minst  40  %  fäista lmlvåret.

2, Antalet avslutade ärenden imder ett verksamhetsår ska vara större än eller lika med
antalet påbörjade ärenden.

3. Andel tillstânds- och mnnälimigsñrenden med met än 6 veckors handJägg-nirzgstid från
kompletta handlingar i ärendet. Målvärde <5 %.

4. Alla nyregistrerade Iivsmedelsverksmnlxeter ska inspekteras inom åtta veckor från av
verksamheten angivet standzfum. Málvärde 90 %.

5. Avsluta minst S0 "/u av öppna] o1jeavski1ja1'%i1’enden under âret. Mâlvärde 80  %,
riktpunkt 40  %  första halvåret.

Verksamhetsmål ett uppnås för första halvåret. Totalt hacle 45 % av de vetlzsamhetet som
rinna upptagna i förlnmdets tillsyns- och konlxmllplau ['01 2017  hatt minst en hllsyns- eller
konüollinsats uncler pexioden. Inom nälllöskycldsomtådet hade man vid periodens slut lnspektemt
sammanlagt  49  "/u av de verksamhetec som llggål' X plan för 2017. För lantbruk va: smittan 40 “/o.
Inomh§.lsms1:/cldshl[synen har tlárbundet Linder flera åt hatt svårigheter att nå uppsatta mill. Viss
1‘esL1rsomflytmiug tillsammans med en ttllfzllllg personell förstärkning inom hllsynsonnådet har
bsdtagit du att 47 "/o av vetksamhete-tnai årets tillsynsplan hat haft minst en tillsynsinsats vid
peilcdexxs slut, Inom hvsmedelskontxollen hade totalt 4-3 “/n av vmksamhetema hall' Ininst en
konltollinsats, Prognosen är att müet uppnis även För helâtet.

UlZÖVEJ. de planeiade üllsyns- och kcnuollinsatser som hm' gencnnfjtts under första halvâxet ha;
yttetligme 79 stycken lnspeknonet utförts. Deb på betintliga vetksamhetex där ett tillsynsbesöl:
umnföi' tlllsylmplanen l1=11 bs-dötnts motiverat, men även pånystznxtade alm nytlutzamna
vad: amhetet. Störst andel av dessa inspektioner har utföi ts inom livsmedelskonliollen. H51 hur
man inspekterat  65  styckm vmksamlueter utöver den planerade kontrollen

 

Verksamhetsmål :vi: uppnås för Ersta lnrlvâret. lCvDten mellan avslutade och påbönade
'Lue-uden unde! perioden 67/33, vilket innehåll sitt det under peuodenhax 'avslutats flex ärenden

md som har öppnats och att antalet öppna ;trenden dlirmed inte Öklll, Pmgnnsan är  :m: målet
uppnås även föt helåret.

Verksamhetsmål tre Ilppnås för första halvåret. Sammanlagt har tvi Lyckan av totalt 191
stycken anmälningar eller tlllstånds anden haft en handläggnuigstid påöver sex veckor, vilket
motsvara:  1  %  Uppfc':lj11mgen görs på avslutade ärenden.

 

Putladrrss Tuerun Tele mr E-mail
Miljarmbmxdutulakingc Vim 0455467 70 0450-191 56 :Hillnkmlomeiálnllüuvustsulvcsbnrgsu
294 so Sdlvtsbmg crux Pnrlglm wu-

122000-I544 ann nu. wwvuniljovn;Lsn

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Förbundsdirektionen Sammahtrédesdamm
2017-09-07

Sid l8(53)

DELÅRSRAPPORT _TANJUNI 2017  5(15) v]

Miljt'n[drbuncJetBle1< Vast 

VErks:llnhetsrm'll fyra lnppnás inte fullt ut underperiuden. Av  11  st/Cken registxexade
hVSlTlEd5l§VEIk§:1Il'Il'l.5tEIhfldé mo awaken blmt inspekterade mom åtta Veckor efter zegjsttenngen,
det vill säga  82  % (mâlvli: de 90 Vu). Övriga två vezksanxheter hal bllvzt inspekterade, men mte
inom utsatt nd. Förlzlam-lgen tlll detta Eu: att Vissa hvsmedelsverlcsamheter som zegstlelas berinvs
spoxadlekt beroende pclvärlel och ellel med äppemd endast på helgen Efiersozn I\/filjéfbzbmxdet
göl kontrollerna omllnält, händer det att kontmllen fördxöjs trots försök all mspektlon då
inspektörerl kommmer ml  en  stängd verksamhet.

Verksamhetsmål fem uppnås  inte  för perioden.  Av  total: 39 öppna oljeavskzlialärendelu har
11stycken klumslt avslutas, det VLU säga 28  %  (liktplulktl hållande till målväxcle 45 °/n). Dock
hal Sarlrltllga ärenden gåtts igenom och l Heta fall har åtgärder vidtagits föl att  driva  blender

Prognosen 511 att  målet uppnås förhelåret

 

Överprövsulde beslut. Uncle: pelioclen ha: sam.\“nanlz1gl:21 stycken överklagade äxenden avgjorts
1överprövmlde instans. 18 av dessahal avglorts t1llI\/fl1jC'>f5£bLu1cIe1:s fördel. De övexptövade
ärenden som inte evgjoxts till fES:bundeI:s rörde] xedovlsas löpande ull Dueknonen.

För att1mderl1e15IetZO17 klara ett lika hm ekonoxmskt och verksallnhetsméissigt utfall som Llndel
f61staha1v;-hat och (lämnad Llppnå plognustlcelat lesultat, ll: det avgölande att  vi  lyckas bal-låna
befinthg personal, llksam art Ham tills-ärm eventuella Vakanser med kompetenta ersätt >e och att
sj11ksL;dvningstalsn far el att minskA Ella;  km  hållas stabilapå frälsta halvül-ets nivå. Förbundet
ä: även beteende av at ázendemstxäzrmmgen g. lande ansöknmgs- och anmälnlngsälenclen ligga'
på minst  samma  mvâ som Llnder :hets inledning.

 

 

Postad; rss Tzldnn Tal: lax mum
M'xlmfbrLvxuld::I Bldmlg: Van 0455-157 70 0456-194 56 Ilnlmkmxlurmflllxlljovusi sulvnslmrg an
294 so 551V :slam-g Organ‘ Pustglrn Web

zzzcuc-1 el.: 39 .11 l'7  — 7 Ivwwnlihowbtsc

Justerandes sign/ Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET  BLEKINGE  VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbun  dsdirektion en Sammafltrédesdflum
2017-09-07

Sid 19(53)

nELAPsmPPoRT JAN-JUNI 2017 6(15)

 Miljtififirbufiet Ble?«:\r1g~

Ekonomisk resultatredovisning

Milififéirbundet Blekinge väst Resultaträkning

Belupp  i  flcr

Budget Z01 7 Jan-juni Jan-juni  Pragn  us

W 1°17 2015  2017

Verkamnheteus intäkter l m  473 5  266 4 559 10 473

Verksiunhelens pasonalknstnad a- 2 -14 963 -7 318 _7 479 _14 953

Vaksanllietens övriga kosmada" 3 -3 406 -I 213 _1 318 _3 105

Avduivnlngm _ 1  00 0 0  _100

Finansnettn 3  1  3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -8 001 -3263 _4 207 77 798

Kouununbidrag 4  021  3 81,_ g m

Karlshmnn 4  103

0lafstrm1 1  708

Sölvesborg 2  231

8  0-I2

ÅRETS RESULTAT 4 41 758 -396 24!!

rmumm Tnenw E»Innil
Mlljhffirltundslnlelungc Vhsl 0456494 56 IniHokmllm':l@nnflowsl.sulV=sbo(g_so
19430 Sölvesborg Pnslgiro Wu;

3911 I7 7 wwwmlljavaslsa L

J  usteran :£ Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

,Ä

J  usterandes sign  i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07

].‘,ELARSRAPPORT_TAN-_IUNI 2017 7(13)

Milüörbundet B$e§<ix1q2\/as?J T.

II/Wjfiférbundet Blekinge väst Kassañödesanalys

Belopp i  Llu'

Nm  Delârs  per  Bokslut

2017-06-30 2016-12-31

DEV LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 75 8 785

Justering få: nv- och nedskrivuingar 0

Ej rdrelsepflverknnde pester 5 -3 -Z

MEDEL FRÅN VERKSAIVIHEFEN FÖRE

FÖRÃNDRWG AV RGRELSEKAPITAL 754 783

Olmlng/lmnsknillg av kortfiisliga fordringar -94 -214

Mlnsknins/iiknin av kwrtfiistiga skulden' 3  456 468

MEDEL FRANDB\I LÖPANDE VERKSAMIHETEN 4  17.5 1 036

INVESTERINGS VERKSAIVEHIETEN

Förvärv av materiella m11aggningsL'l11gfinga1' 0 0

MEDEL INVESTERINGS VERKSA1\/JHETEN 0 0

Fl'NANSI.ERINGSV]H{KSAM}IET

Nyupptngun lån

MEDEL FRÅN FlIVU\NSIERI1\IGSVERKSAM'H.E'I'EN 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -I 17.6 1 oss

Likvida medel  vid  årets början 8  147 7 111

Iilivlllaunulel  vid  årets slut 12  273  8  147

run nam: 'melon Tdrfn: E-Iunll
Jviiljiifiuhundnzl Bldungc Vñst  D456-J67 70 0455-191 55 m1'ljo4;mllnrc1((]x1\1lJovmsl snlveslmrg u:
294 uu Sfilvcslmrg 0rI_(.I\r Pumgro vm,

2122000-16-M .19 31 17 —7 www miljavrwl se

Utdragsbestyrkande

 

Sid 20(53)
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Justerandes sig '
/

Å  Ö  "

2017-09-07

1:ELARSRAF1'-‘ORT_IA.N—_IUNI 2017 8(13)

Mlljö1örbunclet 1"' 

Miljöförbundet Blekinge  Väst  Balansräkning

Nat Delñrs Bokslut

2017-0630 2016-1131

TILLGÅNGAR

Maskiner ach inventarier D 0

SUMÃMA MATERIELLA ANLMFGNINGSTTLLGANGAR 0 0

Vilrdepapper, andelar n bosladsmttel*

Andm l2h1gfi'istiga forth ingar

SUMMA FINANSIELLA  ANLAGGNDTGSTILLGANGAR 0 I]

SUMMA  ANLÄGCiNTbIGSTILLGÅNGAR 0 0

Fdflfltl

Kormistign fordringar 6  795) 705

Kassa  och bank 7 12 273  E  147

SUMJVIA OMSATTNINGSTILLGANGAR 13 072 8 B52

SUIVHVIA TILLGÅNGAR 13 072  E  852

EGET KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget kapital vid äreks början s 4  999  4  214

Perimlms resultat 75  8  735

S'U]\rIMA EGET KAPITAL 5 757 4 999

Pensioner nth liknmule lTn'plIktelsar 5  818 811

SUM}/LA AVSÃWMNGAR 818 821

Lr"mgfi'istiga län 0 u

SUIVIMA LÅNGFRISIIGA SKULDER 0 O

KmtüistLga skulder 9  6  498  3 D32

SUMMA KOR'I'FR.1S’1‘1GA SKULDER 6  498 3 032

SULHWÄ EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER 13 072  8  8_5_2_

;hmmm mera.. Teltlzx r: mall
MuI_iufammum ElLl:im_1v: van 0450-157 70 0455-191 56 miI)ukanInrel@JInha\ran1,§ulv:shnI 51‘ w
194 so  Sdlvcubnng 0rg.Iu' Pamiro Wall

221000-[MA 1931 17- 7 \v\\1v.Iu.i[jn$'asls=

Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektion

rt?

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

e n Sammanträdesdatum

20 l 7-09-07

Sid 2263)

DELARSRAFPORT_TAN—_TUNI 2017  9(13)

Mlllolorbundet Blekinge v’.-:5

Verksamhetens resultatredovisning

Ivüllöförbtmdets dueküon ha: beslutat  om ett antalVerksamhetsmål.

1. Vezlisanmheter med en årlig tlllsyns- eller kcntrollavglft som :Elms upptagnax förbundets

till ns- och kuntrollplan IE; 2017 ska  lm  :nam: en tlllsynsinsats under âret
Ivlálväxcle 80 ‘‘/a,riktpunktZ  40 “/n.Utfallför penoden  45  %.

2. Antalet :avslutade ärenden unde: ettverksamhetsår ska vara större än eller hka med antalet

påbörjade ärenden Under pemoden 1121' 2662 stycken äleuden avslutats och
2004 stycken ärenden öppnats, dv s avslutade  >  öppnade ärenden.

3_ Andel lillslzånds- och anIn'aJ.nu1gsZ1'xe11deu med mer än 6 veckors ha11dll‘1gg1u.ngsI:id

kompletm handlingar  I  ärendet. Inlålvärde <5 °/n.Ulilallför perioden 1 °/-.\

4. Alla nyregistrerade lwsmedelsvexksamhetei ska mspektems mom åttaveckor från av

verksarrflhelzen mg-ivet startdatlun. Milvéxde  90  7/0.Utfall81  D/e.

5  Avsluta minst SO %  av öppna ol;eavskll1axätendex1 under året. I\‘I§lVL'u'de E0 %.

F_il:tpL1I1l~:t 4-0 ‘‘/a.Utfall28 °/n.

O1/zrpmmrie bwin!

Andelen övelp vade beslut som avgiorts  ml  förbundets fétdel. Utfallfö: peuoden S6 °/o (76 °/n)

avg;ord.a till mlhö rbundets fördel.

Postmiresx Tnlnfm Tzlzfax E—mnl.I
IvIHj6t'r31hun:Jn:1 Eldning: wa 0455-J67 70 0456-194 se  Iluljukuntumrrjmlflj nwsunlvcsborg n:
194 sn Sblvssbm g Drum Pnflyrn Web

L 211000-1544 :y n 17 — 7  wmvnu'ljavIuLsc

Justerandes  sign  Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 
 

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum
20  1 7-09 -O7

S  id 23 (5 3)

i
x
\
lx

\

i
EELARSRAE->I>ORT_TAN—_TUNI 2017 10053

^ r  ’  _ '_ _ '  ,  , 1
Mz[Jo1[orbunJet BM  4 f  »t .

Noter  till  Miljöförbundets delårsbokslut 2017-06-30

1. Verlmunhølens hlüücten' (tkr)

l)__17-Défl 3016-Oéfl
Tillsy1'mIVgifier 5  148  4  458

Slntslzixlmg  u  övrigt 118 131

5  266  4  589

2. Pera'olmlkas:tIl:ulel' (tkr)
_2_D 7-06-30 2! 5-06-30

Lön fix‘ nrbetad tid 4  620 4 S57

Lön for ej arbetnd lid 673 523

Knsuuarlersersämxingar 58 67

Saciala zlvgifier 1  674  1  644

Pmsionskusrnader __ Z92 __ 377_

7  318 7 479

w

3.  Övriga Kuslnmlel' (um)

2017-06-30 2016-06-30

LOW“ °  SW* 299 299
Hyra uvbilar uch invsnmria‘ §0 95

Köp av tjänster 419 537

I\/Iateflel ng u;

Kmsavg mg 92

Mcxl Iemsa vs 27 55

Nedskrivningar  fordringar 0 7 g

Pmtu lg 21 i
Drivmedel 14 17

Annmser D 7:

Övriga kostnader 0 0 ‘

1  213 13 17 ‘

Telefnn 'Ialeføx E-mnll K
. 0-us-m7 7n 0455-190 55 .m5ukmuum@mixium¢,sa1mbmg su \
294 su Sfilvnsborg omm Pnslmiru Web

zzzonn-1544 39 11 x7— 7 \vwwlnxljovayt.xc i
g j

i
Justerandes ign Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

//C5)

au:

2017-09-07

]T;ELARSP.APPOR.T_TAJ\I—_TI.JNI 2017  11(13;

Miliölörlaundet BM: 

Periodens resultat

Bnlnnskrilvel (enligt kommunallagen  S  kap 5§) medibr att resultatet skall  justmis för
mxlisutiollsvixlstar och -für lustar, verksmlhetex' lne.d"medvetel ach tydligt

giorda m.'Sfltlningar" ñmnruñrkm i det egna kapitalet kan ñwinräknas. Årets  vinst  avseende

försäljningar  nv  explonterings— och flitidsfnstigxeter betmktas som reavinster.

2017-06-3  2  @§-06-3§

Pa'io(le1ls'1esIIllnl 758 -396

Juxtermgar (renvinster mm) O 0

Justerat resulrnr 753 -3 96

Ej rii:-elyeknpltnlpfiverkmule utgifter-

Ingmuy uppgifilw hämtats Rån KPA. Förändringar avser' mindre löpande inbetalningar till  KPA.

Kortfristiga fordringar

l0_1_7:Q.5-_-39 fl1Ji'05- 19
Kundfm'(lJ'ingm‘ 623  5  556

statsbidrag

Manu; 71 4 7

Inlzrlmsfurdrlngur I05 7.59

ÖvrigL MW 74
799  3  916

Likvida  medel

Llkvlda  medel  finns på korrunuueils lmicenrkaztn,  Till  knnto finns  m  ltrerlltlimil  på 1mkr.

s Eget lmpitnl

;O17-06-30 }_0_15~06-30

Ingående  eget  kapital 4  999  4  214

Periodens resultat 758 -395

Utgående  eget  kapital 5  757 3 H19

Pnsmdrei: 'ülrfun Telefax' Luma
M.iljMx‘>rbumlc1 El.:l.'u\ge Väst MSE-I 57 70 ms 5-194 5.5 miljakmmrcigumunvun salvcslmrg n:
294 su Sölveshm g orgm Pungm Web

2Z2UDfl<l5<H 1931 114 \vwW.milmvasLsn

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid 24(53)

s

 

 
 

 

i

i
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum
2017-09-07

Sid 25(53)

DELARSRAPPORTjA.N—_TUNI 2017 12(13;
  

Miljé1[érbL1ncJet Blew M

9  Kortfristiga skulder

 

:om-ägo Z016-06-30

Saneslerlimeslculd  o  komp inkl PO 677 721

Pellslmlsslmld iudivniueu del ink] lifinexkntt. 481 468

Skattc- och nrbetsgivnrnvgiñ 501
Levezaulürsskulden' 561 235

Övriga kmtfistiga skulder 672 47.1

Förullmetaldn inläkter upplupna kostnaden' 4  007 3 772

6 498  6  U8

\
\
\
\
l
x
J

pannan: Tultlnn Telrfnx E—m:lLl
MiuM‘5l‘lnIm(c1 Hldtingu Vis! 0450-157 70 0455-194 5a uüüøkøntøreiqpnüljøwn salvcshnrgsc
294 m) Sblvcslmtg Urg.m- I’n.vI.1lI‘n Web

212000») {:44 .9911 17  — 7  \VWWJIIiIjnVn§L\'lJ

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖFIBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

/(Q:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07
Sid 26(53)

DELARSFAPPORTJANJUNI2017 um)

Miiiöiorbunået 

Redovisningsprinciper

Redovisningsprincipei är delårsrapporten 1stortdesamma som vid Lippmttzuidet av
årsredovisningen. Iviilibförbundet följer den kouununalra redovwningslcagsn avseende de
avsnitt som behandlar arszedovisningen (kap 3,  4,  5,  7  och 8) samt de reiçonunei-idgüoner som
givits ut.

De periadxseungzr som gjOItS vid daláisresultat har inte bøkförts 1 skonomisystemet utan
uppgifterna hanteras i sidosystei-n.

 Avsüttnihgar; Ingen förändring :iv paisiaiisavsättiungar hm‘ pfwp förbundets zivsättnmgnr
under pøiioderi. Den kalkyler ade ökningen av dei-ina post bnlxfors lopande, i likhet med tidigare
delårsrapporter, som koitfxisng skuld. (Dmkiassificering ska i samband med årsboksiut.

Sernesteriöiieskiüci: ingen beräkning sker per den  30  jun). nian det sker först vid ñisbokshit.
Däremot har en icailçyieiaci Ökning på 25 rig har belastat 1ESLllt.1tEL'.

 I’ILu1dfordIing.ar, Fordringar äldre :in 180 (lagar klassificeras son-i os _ra_

 

Sjukfrånvaro
2016  2016 2017
iieiii- 1 jan-30 juni 1  man  iLLlLi

ELQZHÃUVQAO i “/a :iv s.1mm:a.n— m

lagd ordinarie arbetstid m6 %  1477 %  7'2 %

Syuk.fl5.nvamförkvinnor 14,3 u/n 1912 0/0 92 n/a

S1u.k1'1 ânvaro törmän i i i

Sitdrfrånvaro  < 29  51 i i ,i

4,_J
S” “’='“’“ 30 *49 al' 1411 U/G  17,6 "/0 7,7 %

Sjukfrånvaro 50» i 1. i

Smkfrâiivaro  > 60 dagareilsi  *á 1, ,K

rneI 1 %  av total Sillkfrånvâirc
{_J

W Uppgifterna avseende sinicfråiivaion lämnas eudastförförbundets to mit och förkvinnan, då
uppgifterna i annatfullkan hániäias tillenskilda individer eniigr SFS  1997:614  Itkap.  1:1§

Pnsunirrss Tcierun Telemx E—mm1
lwllljmrbundnl Elckmgv: vast M55»! a7 70 0-45 5-194 56 Iniljukuntm u(@nulyvvnit snlvesborg. su
:94 80 snivulmig Organ Pnstaznz wph

znooowm 393117-7 wwwxlliljnvaslst

Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

SekreterareUnderskrifter

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

á

2017-09-07

Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den  7  september 2017

klockan 13:00- 15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid 1(53)

Sammanträdet inleddes med en kort presentation av de nya miljö- och

hälsoskyddsinspektörerna.

Sonja Lundh (s), ordförande

Johnny Andreasson (s)

Andreas Brovall (e)

Göran Svensson (s)

Magnus Gärdebring (m)

Lena Sandgren (s) i Bodil Ericsson (L) frånvaro

Ronny Berggren(c)

Hillevi Colliander (s), deltog §§  42-45,  §§  48-49 samt §§ 51-52

Anneli Rosenqvist (s)

Rolf Persson (s)

Marianne Eriksson (m)

LeifNilsson (s), deltog §  47

Eva-Lena U1vsfa'1t(mp), torn kl 15:00

Johanna Randsalu, förbundschef

Susanne Pehrson, adm ass

Jonas Engzell, ekolog, deltog § 47

Sofia Engzell, avdelningschef, deltog §  44

Per-Ola Persson, avdelningschef, deltog 'g' 51

Johan Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog §§ 42 - 50

Anders Grundkvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog §§ 42  — 50
Oscar Franzén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog §§ 42 - 50
Andreas Bjäre, rnjljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog §§  42 -50

Ronny Berggren (c)

MiljöförbundetBlekinge Väst torsdagen den 21 september 2017

 
Utdragsbestyrkande

Para grafer 42-45

47-49

51-53
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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. 
 

247



 
 
 
- 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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Q  Räddningstjänsten
,A2 Västra Blekinge D I” rt 2017 07 31

e arsrappo -  -

Beslutad: 20l7—09~13 §77O

$§RvALTN:NG§3ERA?TEL§E

Direktionen avlämnar härmed delårsrapport för perioden

2017-01-01 -- 2017-07-31.

Delårsrapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, tSEK.

11 Verksamheten
Kommuner skall ha en räddningstjänst för att kunna utföra räddningsinsatser i samband med bland

annat bränder, översvämningar, ras, skred, trafikolyckor, tågolyckor och utsläpp av olja eller kemikalier

på land eller i inre vatten.  I  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor definieras vad som utgör en

räddningsinsats och enligt lagen skall en kommun "ansvara för en räddningsinsats endast om detta är

motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för

insatsen och omständigheterna i övrigt."

För kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström samordnas ansvaret i kommunalförbundet

Räddningstjänsten Västra Blekinge. Vi arbetar utifrån visionen:

"Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt".

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas

av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.  I  förbundsordningen anges att Räddningstjänsten

ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor.

Förbundet ska också utöva den tillsyn som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och

explosiva varor och även pröva tillstånd enligt samma lag.

I  lag om skydd mot olyckor anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande

verksamhet och räddningstjänst. Utifrån förbundsordningen och de nationella målen har

Räddningstjänsten fastställt en vision, en verksamhetsidé samt verksamhetsmål i

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är antaget av kommunalförbundets direktion.

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål som årligen fastställs i en verksamhetsplan.  I

verksamhetsplanen anges årets prestationsmål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för

kommuninvånaren.Denna verksamhetsplan skall vara ett styrande dokument för Räddningstjänsten

under år 2017. Här anges vilka aktiviteter och projekt, utifrån ett antal fokusområden, som kommer att

genomföras under året och som kommer att utveckla verksamheten.

2
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”x Räddnängstjänsten
Västra Blekinge u

Delarsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §770

 

1.2 Kommurâalförburadeâs medfiemmaa’
Kommunalförbundets medlemmar är Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner och

medlemmarnas andel i förbundet fördelas enligt följande:

Karlshamn: 57,80%

Sölvesborg: 24,90%

Olofström: 17,30%

Förbundet styrs av en förbundsdirektion bestående av nio ordinarie ledamöter, med personliga

ersättare, varav tre ledamöter från respektive medlemskommun.

3
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Räddningstjänsten
:.47 Västra Blekinge

Verksamhetsplanens prestationsmål delas in i förebyggande verksamhet respektive skadeavhjälpande

verksamhet. Vid sidan av verksamheterna finns även interna stödprocesser som arbetar med ekonomi,

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 20l7—O9—l3 §77O

personal och driftfrågor för att verksamheten skall kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

Under året arbetar verksamheterna med löpande arbetsuppgifter men med speciellt fokus på de

planerade aktiviteter som beskrivs och definieras i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen för 2017

beslutades av direktionen i december 2016 och innehåller totalt 27 aktiviteter som skall genomföras

under året för att uppfylla verksamhetsmålen. Åtta av dessa aktiviteter är kopplade till tre övergripande

mål för hela verksamheten. De övergripande målen är jämlikhet, samarbete mellan administrativa

funktioner i länet samt införande av ett femte skiftlag.

Äøáa 2.1 jämlikhet
Forskning visar på att det finns vinster med en

jämlik arbetsplats. Framför allt påverkas

arbetsmiljön positivt. Räddningstjänsten Västra

Blekinge ska under 2017 påbörja ett arbete med

jämlikhetsfrågor. Arbetet kommer att fortgå

under flera år, med målet attjämlikhetsfrågor ska

integreras som en naturlig del i organisationen.

Inspiration väcktes på Räddningstjänsten Syds

konferens där de berättade om sitt

jämställdhetsarbete "En brandstation för alla".

Det visade sig i våra diskussioner, efter

konferensen, att det även finns attityder och

värderingar som vi måste arbeta med i vår

omfinisation.

Aktivitet Status 2017-07-31

Aktivitet 21,2

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer att Slutförd

bedrivas systematiskt och målinriktat. Ett första

steg i arbetet är att utforma och genomföra en

enkätundersökning. Syftet med enkäten är att

visa var organisationen står i dessa frågor.

Arbetet ska vara klart 2017-08-31.

4

Prognos 2017-12-31
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Räddningstjänsten
Västra Blekinge 

Akiiviiet 2.12

Genomföra en föreläsning som inspirerar samt

väcker och ökar medvetandet i dessa frågor.

Arbetet ska vara klart 20l7—O6~30.

Aktivitet 2.1.3

Under 2017 ska en ny värdegrund tas fram.

värdegrunden ska beskriva värdeord med

tillhörande förklaring. Arbetet ska vara klart 2017-

11-30.

Mål 2.2 Samarbete meâäan administrativa

funktioner i länet

De administrativa funktionerna inom

räddningstjänsterna i länet skiljer sig till viss del.

Olikheter finns avseende exempelvis rutiner och

funktionernas roller.  I  syfte att skapa en

effektivare administrativ organisation i länet, med

ambitionen att använda kompetensen optimalt

och eventuellt kunna göra ekonomiska

besparingar, är ett första steg att utreda

förutsättningarna för samarbete mellan

förbundens administrativa funktioner.

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 20l7—O9—13 §77O

Slutförd “T?

En givande och

gripande föreläsning

som väckte många

tankar och aha-

upplevelser. Ett viktigt

budskap från

föreläsningen var att

jämlikhet innebär att se

till alla människor och

att behandla alla

människor med samma

respekt, oavsett vad

man själv har för

tankar, för alla

människor har samma

rätt att leva  ~  inte bara

existera.

Pågår

Arbete med

framtagning av

värdeord pågår där

samtlig personal är

involverad.

5
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Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Aktivitet  2.2.1

Räddningstjänsten ska senast 2017-03-31 ta fram

en Verksamhetsbeskrivning för den administrativa

verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen ligger

till grund för fortsatt utredning om gemensamma

administrativa tjänster med Räddningstjänsten

Östra Blekinge.

Aktivitet  2.2.2

Räddningstjänsten ska senast 2017-05-31 ha

genomfört en utredning tillsammans med

Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende

förutsättningarna för samarbete kring

gemensamma administrativa funktioner.

Mål 2.3 Införande av ett femte skiftlag

Aktivitet  2.3.1

Underjanuari månad, senast 2017-01-31, ska

projektledare utses av ledningsgruppen.

Aktivitet  2.3.2

Projektledaren ska senast 2017-02-28 redovisa en

handlingsplan för ledningsgruppen.

Handlingsplanen ska bl.a. innehålla tidsplan,

sammansättning av arbetsgrupp samt

riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Aktivitet  2.3.3

Projektledaren skall senast 2017-10-09 redovisa

ett beslutsunderlag till ledningsgruppsmöte.

Beslutsunderlaget ligger till grund för

ledningsgruppens beslut om införande av ett

femte skiftlag, rekrytering av fyra brandmän samt

som underlag för samverkansmöte 2017-10-17.

6

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §770

Slutförd

Slutförd

Slutsats av utredningen

är att det inte är

genomförbart förrän

förbunden blir

sammanslagna till ett

räddningstjänstförbund

i Blekinge. Inga

samordningsvinster

kan uppnås förrän det

finns ett gemensamt

systern för ekonomi-

och personalhantering

samt en direktion.

Slutförd

Slutförd

Påbögad
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~  Räädninqstjänsten
Västra Blekinge Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 20l7—O9—l3 §770

Förebyggande verksamháart
I verksamhetsplanen för den förebyggande verksamheten definieras tre mål med tio aktiviteter

kopplade till målen. lVlålen är effektivisering och utveckling av tillsynsverksamheten, kommunicera med

rätt målgrupp på rätt sätt samt att utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att

förebygga olyckor.

?t/Zål 3.1 .Effektivisering och Lrtvecldäng av

*tillsynsverârsamheten

Räddningstjänsten ska utöva tillsyn för att tillse

att verksamhetsinnehavare och fastighetsägare

efterlever Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

(LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor (LBE). Inträffande händelser, tips

från allmänheten samt tidigare tillsynsteman tas i

beaktande då ett nytt program för tillsyn skapas.

Aktivitet

Aktiviâei 3.1.1

Den förebyggande verksamheten har vuxit snabbt

och antalet tillsynsförrättare väntas totalt under

2017 uppgå till 11 personer. För att hålla en jämn

och likvärdig kvalité mot medborgarna ska

insatser göras för att likrikta tillsynsverksamheten

för att i större omfattning göra denna oberoende

av förrättaren avseende bedömningar och

metodik. Kortare möten ska erbjudas samtliga

tillsynsförrättare minst en gång per månad i

samband med tjänstgöring som ett forum för att

lyfta frågor och förmedla information.

Aktivitet 3.1.2
En instruktion för tillsynsprocessen ska tas fram

som tydligt beskriver hanteringen av ett

tillsynsärende samt hanteringen av och

förutsättningarna för förelägganden. En del i

dokumentet ska även behandla förutsättningar

och riktlinjer för brandmän under dagtidsvecka.

Instruktionen ska vara klar senast 2017-03-31 och

därefter implementeras i verksamheten.

7

Status 2017-07-31 Prognos 2017-12-31

Påbörjad 0 o

Spontana möten

med

tillsynsförrättarna

hålls löpande varje

vecka. Till hösten

ska ett möte per

beredskapsvecka

planeras in med

brandmännen som

utför tillsyn. Till

hösten kommer

även planerade

möten för samtliga

tillsynsförrättare

genomföras

löpande.

Påbögad

De dokument som

beskriver

hanteringen av

tillsynsärenden och

rutin för

förelägganden ska

utvecklas framöver

och göras mer

utförliga. Eftersom
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Räddningstjänsten
i' *spå Västra Blekinge

Airtivitet

Under 2017 ska minst 200 tillsyner genomföras

(LSO och LBE). Uppföljning ska ske på samtliga

tillsyner. Klart 20l7—l2—31.

Aktivitet  3.2.4

Under 2017 ska minst ett förläggande upprättas.

Klart 2017-10-31.

Mål 3.2 láommunicera med rätt målgrupp på

rätt sätt

Räddningstjänsten ska kommunicera med de som

bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner i

syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera

olyckor. Räddningstjänsten ska aktivt arbeta med

att kommunicera med kommuninvånarna via olika

sociala medier och genom fysiska möten.

Aktivitet  3.2.1

Räddningstjänsten ska upprätthålla sin närvaro på

sociala medier (Facebook) och hemsida. Senast

2017-06-30 ska Räddningstjänsten börja använda

Instagram för mer informell kommunikation med

kommunmedborgarna. Minst två inlägg ska göras

varje vecka i sociala medier och minst ett inlägg

per vecka ska göras på hemsidan.

Aktivitet  3.2.2

Kommunikationsgruppen ska mötas minst två

gånger under 2017 för planering och utvärdering

av räddningstjänstens kommunikationsarbete,

särskilt aktiviteterna på de digitala plattformarna.

Klart senast 2017-10-31.

Aktivitet  3.2.3

Under 2017 ska Räddningstjänsten delta i minst

en nationell informationskampanj. Klart senast

2017-12-31.

8

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 20l7—O9—l3 §77O

denna fråga

kommer att bli

aktuell igen då

femte skiftet införs

anses det lämpligt

att avvakta vidare

arbete tills det

arbetet är färdigt.

Påbögad

Tillsynerna utförs

fortlöpande under

hela året och

avstämning

kommer att göras

på möte i oktober.

Ej påbörjad

Påbögad

Påbögad
\./'

Ej påbörjad
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. Räddningstjänsten
Västra Blekinge _,

Delarsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §77O

Mål33

De som bor, vistas och verkar i förbundets

medlemskommuner bör ha grundläggande

kunskap om hur de skyddar sig mot brand och

andra olyckor. Räddningstjänsten arbetar

kontinuerligt med att genomföra utbildningar i

syfte att stärka den enskildes förmåga att

förebygga olyckor.

Ami:/itet  3.3.1

Samverkan ska ske tillsammans med berörda Påbörjad

aktörer angående förutsättningarna för fortsatt

utbildningsdag för årskurs sju i Karlshamn och Räddningstjänsten,

Sölvesborg. Klart senast 2017~O6—30. polis och fältgrupp

(Karlshamn) har

träffats i frågan och

utbildningen

genomförs i

Karlshamn i höst,

dock komprimerad.

Aktivitet  3.3.2

Räddningstjänsten ska under 2017 erbjuda alla Påbörjad i:

elever i åk 4 en anpassad utbildning med brand,

trafik och/eller drunkning som ledord.

Utbildningen ska utvärderas efter halvårsskiftet

och samtliga utbildningar ska vara klara 2017-10-

31.

2.3  Skadeavhjälpande verksamhet
Inom verksamheten har fem mål definierats. Målen är utökad operativ Iedningssamverkan i Blekinge

län, utveckling av ledningsförmågan i förbundet, samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge

och andra blåljusaktörer, länsgemensam planering inför skogsbrand samt en handlingsplan för fys och

hälsa. Till målen har totalt tio aktiviteter kopplats.

Mål 4.1 Utveckla förmåga och organisation på

RCB-nivå i Blekinge län

Utredning om en gemensam operativ

ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes

under år 2016. Utredningen konstaterade att

samarbetet mellan de båda kommunalförbunden

i Blekinge bör utvecklas. Framtidens olyckor

liksom erfarenheter av större händelser i landet

möts på effektivast sätt med en stärkt

ledningsstruktur. Samarbetet mellan de båda

räddningstjänstförbundens RCB-funktioner ska

stärkas utifrån förbundens befintliga

organisationer för att lägga en grund för fortsatt

samarbete i framtiden.

9
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Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Aktivitet

Airtivitet  4.1.1'

Räddningstjänsten har senast 2017-06-01

tillsammans med Räddningstjänsten Östra

Blekinge infört en utvecklad operativ

ledningsorganisation med respektive RCB-

funktion i Blekinge län.

Mål 4.2 Uti/tackling av ledningsförmågan i

förbundet

För att Räddningstjänsten skall kunna genomföra

insatser på ett så bra och effektivt sätt som

möjligt krävs väl utbildade och övade befäl. Precis

som för brandmännen krävs kontinuerlig övning

för att upprätthålla förmågan. Under 2017

fortsätter Räddningstjänsten att skapa

förutsättningar för ökad ledningsförmåga i

förbundet. Detta görs genom nedanstående

aktiviteter.

Airiivitet

En övergripande övningsplan ska skapas för

samtliga ledningsnivåer (SL, IL, RCB). Denna ska

tydliggöra vilka förmågor som avses övas, hur de

ska övas samt ansvariga för respektive övning.

Planen ska sträcka sig över en treårsperiod och

redovisa antalet timmar som ska läggas på

respektive övningsmoment. Klart 2017-10-31.

Aktivitet  4.2.2

Minst en kaderövning ska genomföras för

samtliga styrkeledare (hel- och deltid). Klart 2017-

10-31.

Aktivitet  4.2.3

Under året ska IL och RCB genomföra

gemensamma övningar vid två tillfällen (två

halvdagsövningar). Syftet med övningarna är att

öva förmågan ledning och/eller samverkan för de

olika ledningsfunktionerna. Respektive

övningsledare beslutar om typ och omfattning av

övning. Klart 2017-10-31.

Aktivitet  4.2.4

IL och RCB ska genomföra minst tre

orienteringsövningar på riskobjekt eller

skyddsvärda objekt i förbundet. IL och RCB

ansvarar själva för genomförandet samt att

övningarna dokumenteras i Daedalos. Klart 2017-

10-31.

10

Status 2017-07-31

Ej påbörjad

Ej påbörjad

Ej påbörjad

Påbögad

En gemensam

övning har hittills

genomförts.

Påbögad

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §77O

Prognos 2017-12-31
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Räddningstjänsten
Västra Blekinge a

Delarsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §770

Aktivitet  4.2.5

Två befälsträffar skall genomföras där möjlighet Påbörjad

ges att informera/utbilda samtliga befäl i aktuella

ämnen. Befälsträffarna genomförs lämpligtvis vår

och höst. Klart 2017-10-31.

Mål 4.3 Samövningar med Räddningstjänsten

Östra Blekinge och andra aktörer

Övningar med realistiska scenarier är en viktig del

i räddningstjänstens förberedande verksamhet

innan olyckor. Insatsövningar, som övar hela

insatsen med åtgärder i alla nivåer från enskild

brandman till räddningsledning, skapar en helhet

för alla personalkategorier. Behovet av att öva

komplexa insatser med styrkor från de båda

kommunalförbunden i länet ökar i takt med att

samarbetet mellan organisationernas operativa

verksamhet utvecklas. Det finns även ett stort

behov av att öva samverkan med andra

blåljusorganisationer, myndigheter och aktörer i

syfte att förbättra förutsättningarna att

genomföra effektiva insatser i samverkan.

Aktivitet  4.3.1

Räddningstjänsten ska senast 2017-12-31 ha Ej påbörjad

genomfört fyra insatsövningar i samverkan med

Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett

överenskommet scenario.

Aktivitet  4.3.2

Räddningstjänsten ska senast 2017-12-31 ha Ej påbörjad

genomfört två insatsövningar i samverkan med

ambulans och polis utifrån ett överrenskommet

scenario. Kommer ej att

genomföras i år.

Mål 4.4 Gemensam planering för skogsbrand i

Blekinge län

Samarbetet mellan länets båda

kommunalförbund kan förbättras inom en rad

områden. Ett utökat samarbete är en

förutsättning för att möta de händelser som

organisationerna kan ställas inför. Skogsbranden i

Västmanland är ett aktuellt exempel som visar att

stora olyckor kräver samverkan. För att öka

förmågan inför och vid skogsbränder krävs

gemensam planering och samverkan kring egna

och andras resurser, vilket slutförs under år 2017.

Samarbetet kring händelsetypen skogsbrand bör

fortsätta att utvecklas även under år 2018.
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Aktivitet 4.4.1

Räddningstjänsten ska senast 2017-05-31, Slutförd

tillsammans med Räddningstjänsten Östra

Blekinge, upprätta en gemensam

skogsbrandsplan som även innehåller nödvändiga

förteckningar av egna och andra samverkande

organisationers resurser.

Mål 4.5 Handlingsplan för 'fys och hälsa

Vårt uppdrag är att utföra räddningsinsatser på

ett så säkert sätt som möjligt. För att lyckas med

det är det viktigt att våra medarbetare har en god

fysik och orkar med de utmaningar de möter.

Utryckningspersonalens fysiska hälsa säkerställs

idag genom arbetsprov med EKG-registrering,

hälsokontroll och rullbandstest. Kraven för att få

tjänstgöra som rökdykare är tydliga enligt AFS

2005:6. Samma tydlighet finns inte för personer i

utryckningstjänst som inte tjänstgör som

rökdykare.

Aktivitet  4.5.1

Senast 2017-06-30 ska Räddningstjänsten Västra Slutförd \,
Blekinge ha tagit fram en handlingsplan för fys

och hälsa. Handlingsplanen ska beskriva hur

räddningstjänsten arbetar för att säkerställa att

medarbetarna har en god fysisk hälsa. Planen bör

även kunna användas som handledning för

uppföljning och åtgärder vid icke godkända

kontroller, en s.k. rehabiliteringsutredning och en

plan för återgång i arbetet. Den plan som togs

fram 2016, avseende rutiner och krav vid

nyanställning, och den plan som tas fram 2017

utgör två delar av samma plan.

2.4 Övriga händelser
Under våren utbildades och tillfördes organisationen ny RiB-personal. Trots detta har det varit svårt att

upprätthålla full beredskap vid några stationer, dock under begränsad tid. Detta är en situation som

förbundet inte tidigare har drabbats av. Det är fortfarande svårt att rekrytera RiB-personal i den

omfattning som behövs. Det nya avtalet för RiB-personalen, RiB 17, har tyvärr skapat oro och missnöje

bland personalen och till en del bidragit till bemanningsproblemen.

Direktionen beslutade under våren att processen med att bygga en ny brandstation i Karlshamn ska

påbörjas. Frågan är nu lyft i Blekinge Väst vid två tillfällen och processen fortsätter. En möjlighet till

samlokalisering med verksamheter inom Karlshamns kommun diskuteras, vilket kan innebära

ekonomiska fördelar som gagnar våra medlemskommuner.
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Genom ett samarbete mellan räddningstjänsterna Västra och Östra Blekinge vikarierar Magnus

Kärvhag som räddningschef för Melissa Millbourn under hennes föräldraledighet.
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Första delen av 2017 uppvisar förbundet ett negativt resultat på 2 898 kr vilket är en minskningjämfört

med budgeterat resultat för samma period.

Utfall Budget Utfall

17-01-01 - 17-01-01 - 16-01-01 - 16-01-01 -

17-07-31 17-07-31 16-07-31 16-12-31

Verksamhetens intäkter 2 276 3 027 3 042 5 280

Verksamhetens kostnader -32 005 -29 607 -28 659 -49 738

Avskrivningar -1 890 -2 146 -2 058 -3 429

Nettokostnader -31 619 -28 726 -27 675 -47 887

Medlemsavgifter 29 002 29 002 28 000 48 000

Finansiella poster -281 -277 -89 -146

Jämförelsestörande post 0 0 0 0

Periodens resultat -2 898 -1 236 -33

Verksamhetens intäkter har minskat med 752 tkrjämfört med budget. Detta beror främst på en lägre

intäkt för automatlarm, hyresintäkter samt intäkter för uthyrd personal och utbildningarjämfört med

budget. Förbundet har sålt en lokal under året som tidigare inbringat en hyresintäkt, dock har

kostnaden för lokalen inte kunnat motivera att behålla den och därför såldes den.

Verksamhetens kostnader är 2 398 tkr högre än budgeterat. Liksom många andra år redovisar

förbundet ett underskott vid delårsbokslutet som delvis beror på den höga semesterlöneskuld som

uppkommer då semester som är uttagen ijuli och augusti ännu ej är avräknad.  l  årets delårsbokslut

påverkar semesterlöneskulden resultatet negativt med uppskattningsvis 1,2 Mkr. Årets

pensionsavsättningar har blivit högre än budgeterat på grund av att pensionsskulden förra året

minskade. Detta har även fört med sig en högre beräknad särskild löneskatt för pensionerna.

Kostnader för avskrivningar följer budgeten relativt väl. De investeringar som är planerade under 2017

är ännu ej inköpta. De två investeringar som släpat efter från 2016, en släckbil samt slangtvätt är ännu

inte tagna i bruk per 2017-07-31 och har därför inte hunnit skrivas av enligt plan.

Finansiella poster för förbundet består i huvudsak av ränta på pensionskostnader (208 tkr) samt ränta

för den ombyggnad som gjorts på den nya brandstationen i Svängsta. Förbundet har en upprättad

avbetalningsplan med Karlshamns kommun över 15 år för renoveringen och en annuitetsrånta läggs

på amorteringen. Per sista juli har förbundet betalat 73 tkr i ränta till kommunen. Förbundet har inga

upptagna lån och därmed inga väsentliga andra räntekostnader.
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3.1 Investeringar
Årets investeringsbudget har förändrats under innevarande år. På direktionsmötet i april togs ett

beslut att revidera investeringsbudgeten med plan fram till 2020 på grund av en ändrad strategi i

investeringen av fordon beroende på de långa leveranstider som gäller vid inköp.

Den släckbil som stod med i 2016 års investeringsbudget är levererad under året men har inte tagits i

bruk ännu vid delårsbokslutet. Arbetet med slangtvätten har fortskridit under 2017 och investeringen

aktiveras i augusti 2017.

Investeringar

Utfall Budget Plan

17-07-31 2017 2018 2019 2020

Räddningsmateriel 285 185 115 80

Släckbil 4500 4500

Räddningsbåt

Hävare

Insatsledarbil 1 200

Räddningsbil 2 000

Tankbil 2 700

Besiktningsbil

Ledningsbil 700

FIP-bil 600 600

FIP-bil 600

Slangtvätt

Räddningsbåt

Summa 0 2 285 4  085 6 515 5180

Ovanstående budget och budgetplan beslutades av direktionen i april 2017.

3.2 Finansiella mål
I  december 2016 beslutade direktionen om ett finansiellt mål för förbundet där nivån för det egna

kapitalet "ska lägst motsvara två gånger självrisken i medlemskommunerna då staten täcker

kostnadskrävande resurser. Självrisken baseras på kommunernas sammanlagda skatteunderlag för

föregående år, multiplicerat med 0,02%" (RVB §718 2016). Detta beskrivs också i de riktlinjer för god

ekonomisk hushållning som beslutades i december 2016. En sådan uträkning resulterar i att nivån för

det egna kapitalet 2017 ska vara 4,6 Mkr.  I  framlagt delårsbokslut har förbundet ett eget kapital på 3,9

Mkr vilket är under nivån för målkapitalet. Enligt framlagd prognos ser vi att resultatet för helåret

förmodas bli -2 625 tkr vilket ger ett eget kapital på ca. 4,2 Mkr. Förbundet kommer att arbeta aktivt

under hösten/vintern 2017 för att förbättra det prognostiserade resultatet och komma till det resultat

om -1 350 tkr som beslutats av direktionen för 2017. Vi bedömer därmed att vi kan uppfylla vårt

finansiella mål till årsskiftet.
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Det andra målet innebär att kommunalförbundet årligen ska göra fullständiga avsättningar till

pensionsskulden i balansräkningen, enligt beräkningar från pensionsförvaltare.  I  dessa beräkningar ska

försiktighetsprincipen vara gällande. Målet är uppnått på delår och prognostiseras att bli uppnått på

helår. Avsättning har gjorts enligt underlag från KPA, försiktighetsprincipen är beaktad.

3.3 Pensionsavsättning
Förbundet har bokat upp pensionsavsättning i enlighet med beräkningar från KPA. Vi erhåller

beräkningar och prognoser från KPA två gånger per år och följer löpande utvecklingen av

pensionsskulden.  I  dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning av pensionsmedel vilket innebär

att de framtida pensionsutbetalningarna måste finansieras med återlånade medel, d.v.s. i den löpande

verksamheten.
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4, Personal

4.1 Antal anställda

17-07-31

Antal anställda Totalt

Förtroendevalda 21

Tjänstemän 20

Brandmän heltid 24

Räddningstjänstpersonal i beredskap 103

Räddningsvärn 10

178

kvinnor

kD\ll—l\J

0

24

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §77O

16-07-31

Totalt kvinnor

21

17 6

24 1

103 6

9 0

174 22

Den rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap som genomfördes under våren resulterade i

nio nya medarbetare, varav en kvinna, till förbundet. Totalt antal anställda har inte ökat till antalet pga

uppsägningar. På tjänstemannasidan har vi tre vikarier pga föräldraledigheter. En medarbetare har

rekryterats till räddningsvärnet.

4.2 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro redovisas ej uppdelat på kön pga att antal anställda i gruppen understiger tio och därför

kan hänföras till enskild individ.

Sjukfrånvaro 2017-07-31

Total Långtidssjuk-

sjukfrånvaro/ frånvaro/

Ord. arb.tid Tot sjukfrånv.

29 år eller yngre 1,55% 0,00%

30-49år 3,14% 21,03%

50 år eller äldre 2,53% 62,50%

Samtliga anställda 2,73% 30,84%

2016-07-31

Total

sjukfrånvaro/

Ord. arb.tid

1,24%

1,67%

5,34%

2,47%

Långtidssjuk-

frånvaro/

Tot sjukfrånv.

0,00%

50,39%

50,19%

46,27%

Förbundet har hittills under 2017 haft en lägre långtidssjukfrånvaro jämfört med samma period under

2016. Detta är positivt och vi hoppas på att kunna minska sjukfrånvaron ännu mer.
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So Förbundet i siffror
Arbetet med att förbättra den interna uppföljningen av verksamheten pågår löpande. En tydlig och

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna överblicka och analysera verksamheten och hjälpa

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det har varit en svår process att hitta relevanta nyckeltal både

för vårt interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra med andra, men vi har valt att fortsätta att

arbeta med de nyckeltal som tagits fram.

5.1 Ekonomiska nyckeltal

Kommunalförbundet i siffror

17-07-31 16-07-31 16-12-31

Antal invånare 63 115 61638 62 799

Periodens resultat (tkr) -2 898 236 -33

Totala medlemsavg /  inv (kr) 460 454 773

Resultat exkl. avg /  inv (kr) -456 -461 -733

Självfinansieringsgrad (%) 7 8 10

Solididet (%) 11 18 21

Folkmängd i delårsbokslut är hämtad från SCB, per halvårsskifte.

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader,

avskrivningar och finansiellt resultat. Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

5.2 Verksamhetstal

Stöd till enskilda 17-07-31 16-07-31 16-12-31

Tillsyn enl LSO,st 24 20 37

Tillsyn enl LBE, st 31 38 65

Extern utbildning 66 79 92

Insatser vid oönskade händelser

Brandlarm, st 105 108 209

Räddningslarm, st 115 126 183

Automatlarm, ej brand 111 145 276

Övrigt 125 111 212

Totalt 456 490 880

Antal faktiska larmtimmar 2 725 2 965 5 571

Analys och utredning

Insatsutvärderingar 1 1 1

Olycksförloppsutredningar 1

Återkopplingar till enskild 1 2 10

Brandlarm innefattar brand i byggnad och brand ej i byggnad. Räddningslarm innefattar olyckor med

farligt gods, utflöde, trafikolycka, stormskada, vattenskada, djurräddning, IVPA och länspumpning.
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?âesâaätat
Nedan presenteras resultaträkning för delårsperioden samt budget och prognos för helåret 2017. Som

jämförelse visas även resultaträkning för hel- och delårsperiod 2016.

17-01-01- Budget Prognos 16-01-01- 16-01-01-

17-07-31 2017 2017 16-07-31 16-12-31

Verksamhetens intäkter 2 276 5 190 3 990 3 042 5 280

Verksamhetens kostnader -32 005 -50 754 -52 613 -28 659 -49 738

Avskrivningar -1 890 -3 679 -3 239 -2 058 -3 429

Nettokostnader -31 619 -49 243 -51 862 -27 675 -47 887

Medlemsavgifter 29 002 49 718 49 718 28 000 48 000

Summa bidrag 29 002 49 718 49 718 28 000 48 000

Ränteintäkter O 7 O 2 7

Räntekostnader -281 -481 -481 -91 -153

Resultat förejämförelsestörande poster -2 898 1 -2 625 236 -33

Jämförelsestörande post 0 O 0 0 0

Periodens resultat -2 898 1 -2 625 236 -33

I  prognosen för 2017framgår att resultatet för helåret förväntas bli 2 626 tkr sämre än budgeterat. Det

är framförallt pensionsavsättningarna som ökat kraftigt och som kommer att sluta på en betydligt

högre siffra än budgeterat, enligt prognos ca. 600 tkr mer. Intäkterna förmodas inte uppnå budget,

främst beroende på lägre intäkter från automatlarm, uthyrning av personal samt hyresintäkter och

intäkter för utbildningar. Intäkten för slangtvätt är vid delåret betydligt lägre än budget p.g.a. att en av

kunderna valt att tvätta hos ett annat förbund. Kommer kunden tillbaka kan intäkten eventuellt komma

upp i nivå med budget, men det är inte troligt.

Avskrivningarna beräknas bli något lägre än budgeterat då såväl släckbilen som slangtvätten tas i bruk

senare än beräknat.

Direktionen har tagit ett beslut i oktober 2016att förbundet skulle göra ett negativt resultat på 1 350

tkr som skulle resultera i en minskning av det egna kapitalet. De extra kostnaderna består av ett antal

åtgärder för att bibehålla kompetensen och en god arbetsmiljö. Åtgärderna är av engångskaraktär,

bl.a. i form av utbildningar. Under hösten kommer förbundet att arbeta aktivt för att nå det resultatet.

6.1Balanskrav och god ekonomisk hushållning
Av kommunallagen framgår att vi ska ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att intäkterna ska

vara större än kostnaderna. Detta ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där periodens

resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett balanskravsresultat, se not 5. Periodens resultat enligt
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balanskravet uppgår till -3 017 tkr. Det innebär att förbundet inte uppfyller kommunallagens krav på

ekonomi i balans.  I  avstämningen mot balanskravet har resultatet påverkats av en realisationsvinst som

uppkom då flera fullt avskrivna anläggningstillgångar såldes.

I  prognosen för helår redovisar räddningstjänsten en förlust med 2 626 tkr. Förbundet fick enbart

kostnads- och lönetäckning i 2017 års budget, trots uppvisande av tillkommande kostnader om totalt

1 350 tkr, och var medvetna om att det skulle krävas hårt arbete för att hålla den snäva budgeten.

Direktionen tog ett beslut om att ta de extra kostnaderna trots detta och finansiera det med

förbundets egna kapital, men det gav ytterst lite utrymme till oförutsedda kostnader eller minskade

intäkter. Trots en prognostiserad förlust har förbundet ett stabilt eget kapital och bedömer att det

finansiella målet, om ett eget kapital på 4,6 Mkr för 2017, uppnås.

Sett över tiden kan det konstateras att verksamheten följer budget över åren, frånsett påverkan av

organisationsomställning och de jämförelsestörande poster som ligger utanför förbundets kontroll.

Förbundet bedömer därmed att mål med god ekonomisk hushållning, både finansiella och

budgetmässiga, uppfylls genom fortsatt arbete.

6.2 äâommünalförbundets förväntade framtida Lrtijecâtläng

Behovet av en ny brandstation i Karlshamn är sedan tidigare väl känt. Förbundet ser med glädje på den

process som nu pågår. En ny brandstation kommer att skapa en bra arbetsmiljö för personalen samt

vara en tillgång för hela förbundet.

Utvecklingen av förbundet påverkas i hög grad av hur rekrytering av RiBnpersonal kommer att lyckas

framöver samt att kunna behålla den personal som finns i organisationen. Inuläget klarar förbundet

den beredskapsnivå som är fastställt i handlingsprogrammet, men om den negativa trenden fortsätter

kommer det att bli svårt att hålla nuvarande beredskapsnivå på vissa stationer.

Riskbilden i samhället förändras löpande. T.ex. ökar användningen av elbilar och gasbilar vilket

påverkar vilken utrustning som räddningstjänsten behöver. Kommunernas utveckling påverkar också

riskbilden.

Det kommer att vara en utmaning framöver för räddningstjänsten att hålla jämn takt med förändrad

riskbild och i vissa fall ökade risker vilket innebär att förbundet inte kommer att kunna bibehålla

nuvarande ambitionsnivå. Ambitionsnivån behöver höjas framöver vilket kan innebära ökade

kostnader.
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Restaåtaträ
2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

Alla belopp i tkr Not 2017-07-31 2016-07-31 2016-12-31

Verksamhetens intäkter 1 2 276 3 042 4 650

Verksamhetens kostnader 2 -32 005 -28 659 -48 883

Avskrivningar av anläggningstillgångar 3 -1 890 -2 058 -3 536

Verksamhetens nettokostnader -31 619 -27 675 -47 769

Medlemsavgift Räddningstjänst 29 002 28 000 48 000

Finansiella intäkter 0 2 75

Finansiella kostnader -281 -91 -305

Resultat före extraordinära poster -2 898 236 1

Jämförelsestörande post 4 0 0 0

Periodens resultat 5 -2 898 236 1

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Periodens resultat -2 898 236 1

Justering för av- och nedskrivningar 3 1 890 2 058 -4 650

Justering för realisationsresultat 5 -119 -5 -529

Ökning/minskning av pensionsavsättning 8 -842 -2 043 -1 416

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 -791 -156 -344

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 9 -1 201 -1 241 1 078

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 961 -1 151 -5 860

Investeringsverksamheten

Förvärv av maskiner och inventarier 3 0 0 -1 877

Försäljning av maskiner och inventarier 5 119 5 529

Investeringsbidrag

Kassaflöde från investeringsverksamheten 119 5 -1 348

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

Årets kassaflöde -2 952 -1 146 837

Likvida medel vid periodens början 16 519 15 682 15 682

Likvida medel vid periodens slut 13 567 14 536 16 519
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Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Balansräknng

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

Summa  materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Likvida medel

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital

Periodens resultat

Summa  eget kapital

Avsättningar

Pensionsskuld

Summa  avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa  skulder

SUMMA  EGET KAPITAL  OCH SKULDER

Not

3

6

7

8

9

22

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §77O

2017-07-31 2016-07-312016-12-31

18 511

18 511

2 368

13 567

15935

34 446

6 827

-2 898

3 929

17 583

17 583

1 863

11 071

12934

34 446

13 254

13 254

2 738

14 536

17 274

30 528

6 860

236

7 096

16 114

16 114

7 318

7 318

30 528

13 760

13 760

2 926

16 519

19 445

33 205

6 860

-33

6 827

16 741

16 741

9 637

9 637

33 205
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 Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-0913 §77O

Tälläggsüppäysnångar
Delårsrapporten är upprättad  i  enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer

från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas

nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för en

anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 5-15 år

Fordon 5-10 år

Maskiner och inventarier 3-10 år

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande tillgångarnas nyttjandeperiod men någon

uppdelning i komponenter har ej gjorts.

Avsättning för pensionsskuld

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp

eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser särskild ålderspension för brandmän i

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA årligen via

en försäkringslösning. Årets avsättning har minskat i enlighet med beräkning från KPA. Liksom

föregående år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid värdering av pensionsskuldsavsättning i

bokslutet.

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende särskilda pensioner till förtroendevalda eller anställda.

Leasingavtal

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej redovisas separat.

Systemdokumentation och behandlingshistorik

Dokumentation är nästan slutförd men är per bokslutsdatum ej komplett vilket innebär ett avsteg från

kommunala redovisningslagen.
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Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Verksamhetens intäkter

Not 2

Not 3

Försäljning, taxor och avgifter

Hyror och arrenden

Övriga ersättningar

Försäljning av anläggningstillgångar

Utbildning samt försäljning av tjänster

Verksamhetens kostnader

Inköp av förbrukningsmateriel

Konsulttjänster inkl revision

Lokalkostnader inkl hyra

Hyra av anläggningstillgång

Kostnader för arbete

Diverse övriga kostnader

sammanslagning av posterna

Kostnader för arbetskraft

Lokaler

Övrigt

Maskiner och inventarier

Anskahfningsvärde

Ing anskaffningsvärde

Inköp

Försäljning/utrangering

Utg anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar

Ing. ack avskrivningar

Försäljning/utrangering

Periodens avskrivningar

Utg ack avskrivningar

Bokfört värde

Avskrivningstid:

17-01-01-

17-07-31

1 093

91

48

119

926

2 277

17-01-01-

17-07-31

1 346

211

2 291

149

26 245

92

30 334

17-01-01--17-07-31

Budget

23 851

2 323

3 432

29 606

Ej ägda

fastigheter

5 677

1 930

l671

9 278

-5 574

-21
-5 595

3  683

5-15 år

24

Utfall

26 245

2 291

1 798

30 334

Inve nt

verktyg

9 445

9 445

-7 123

-239

-7 362

2 083

3-10 år

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13 §770

16-01-01-

16-07-31

l 420

267

6

0

1 349

3 042

16-01-01-

16-07-31

1 309

159

2 383

138

22 776

1 894

28 659

Budget

80,6

7,8

11,6

Bilar

Fordon

36 050

63

36 113

-26 137

-l 629

-27 766

8 347

5-10 år

16-01-01-

16-12-31

2 690

438

3

0

2 001

5 132

16-01-01-

16-12-31

2 701

288

4 288

283

38 935

3 243

49 738

Andel av total

Utfall

86,5

7,6

5,9

Totalt

51 172

1 993

1 671

54 836

-38 834

-1 889

-40 723

14 113
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Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not  8

Not 9

Räddningstjänsten
Västra Blekinge

Jämförelsestörande post

Balanskravsutredning

Periodens resultat enligt resultaträkning

Realisationsvinster

Realisationsförluster

Periodens resultat enligt balanskrav

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Interimsfordringar

Övriga fordringar

Eget kapital

Ingående eget kapital

Periodens balanskravsresultat

Belopp vid periodens utgång

Avsättning för pensioner

Ingående avsättning

Pensionsutbetalningar

Nyintjänad pension

Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt

Övrigt

Utgående avsättning

17-01-01-

17-07-31

0

0

17-07-31
-2898
-119

0
-3017

17-07-31

17-07-31

6 827

-1347

5  480

17-07-31

16741
_412
842

208

164

0

17 543

Delårsrapport 2017-07-31

Beslutad: 2017-09-13§770

16-01-01-

16-07-31

O

0

16-07-31
236
-5
0

231

16-07-31

16-07-31

18 157

-429

988

89
-399

-2292
16 114

16-01-01-

16-12-31

O

O

16-12-31
-33

-146
0

-179

16-12-31

16-12-31

6860
-33

6827

16-12-31

18157
-757

1500

150
-276

-2 033

16 741

Pensionsavsättning avser särskild ålderspension och skuld till redan pensionerade samt
särskild löneskatt.  I  delårsbokslutet har avsättningen bokats enligt erhållen skuldberäkning
från KPA per 2017-06-30.Därefter har beräknad avsättning förjuli månad lagts till den
bokförda avsättningen.

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Källskatt och sociala avgifter

Särskild löneskatt

Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder

Semesterlöneskuld inkl upplupna soc avg

25

17-07-31

4 328

1 662

327

129

615

4 010

11 071

16-07-31

549

1 519

258

155

776

4 061

7 318

16-12-31

3 968

1 381

249

O

1 263

2 797

9 658
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Räddningstjänsten Västra Blekinge

Revisorerna

Till kommunfullmäktige i medlemskommunerna

För kännedom till direktionen i

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Utlåtande avseende delårsrapport 2017

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål direktionen beslutat om i budget- och verksamhetsplan. Bedömningen avser mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad rapport.

Vi bedömer:

att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i
övrigt

att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2017

att det prognostiserade resultat delvis är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt

att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i
verksamhetsplanen 2017. Av aktiviteterna bedöms 21 vara påbörjade eller avslutade, medan sju ej är

påbörjade eller bedöms kunna avslutas i tid.

Karlshamn 2017-09-18

Revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge

Lisiana NurhadiAnn-Britt BorgströmIvan Todorov
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Granskning av delårsrapport  2017

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat för-

bundets delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-07-31. Uppdraget ingår som en

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning:

o Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte

kommer att uppfyllas för år 2017.

0  Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-

nås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultat delvis är förenligt med de finansiella mål som

direktionen fastställt. Enligt prognosen uppfylls inte det finansiella målet där eget kapital

lägst ska motsvara två gånger självrisken i medlemskommunerna då staten täcker kost-

nadskrävande resurser, 4,6 mnkr. Prognosens resultat uppgår till —2,6 mnkr vilket ger ett

eget kapital på cirka 4,2 mnkr.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-

rade utfall är delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i verksamhets-

planen 2017. Det finns totalt 28 aktiviteter kopplade till verksamhetsmålen. Samtliga ak-

tiviteter följs upp i delårsrapporten. Av aktiviteterna bedöms 21 vara påbörjade eller av-

slutade medan  7  ej är påbörjade eller bedöms kunna avslutas i tid.

September  2017 2 av 7
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Granskning av delårsrapport 2017

2. Inledning

2.1. Bakgrund
Kommuner, landsting och kommunalförbund är skyldiga att minst en gång om året upp-

rätta en särskild redovisning (delårsrapport) för Verksamheten från årets början och i re-

visorernas uppgift ingår att granska förbundets delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbun-

dets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2.2. Syfte och revisionsfifigor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken

skall biläggas delårsrapporten i samband med behandlingen i medlemmarnas fullmäktige.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o  Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

o  Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att

uppnås?

2,3. Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

o  Kommunallag (KL), kap 9:9 a

o  Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

o  Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport

o  Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

o  Direktionens anvisningar avseende delårsrapport

2.4. Avgränsning och metod
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

o  översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-07-31,

o  förvaltningsberättelsens innehåll,

September  2017 3 av 7
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Granskning av delårsrapport  2017

o hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga

mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information

som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter

kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-

sed i övrigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och vikarierande ekonom.
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Granskning av delårsrapport  2017

3. I  akttagelser och bedömningar

391., Lagens krav och god redovisningssed

3.1.1. Ialcttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari  — juli. Resultatet för perioden

uppgår till -2,9 mnkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning

och kassaflöclesanalys.

Översiktlig förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som in-

tráfat under eller efter delårsperiodens slut. Det gäller till exempel svårigheten att re-

krytera RIB -personal  .

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet

beskrivs. Det pågår en process att undersöka förutsättningarna att bygga en ny räddnings-

station.

En samlad, övergripande redovisning av förbundets investeringsverksamhet framgår av

förvaltningsberättelsen. Investeringsbudgeten reviderades i april  2017 och uppgår till

2 285 tkr för år 20171. Av beloppet avser 2,0 mnkr en räddningsbil med beräknad leverans

hösten 2017.

En redovisning av hur helårsprognosenjörhåller sig till den budget somfastställtsjör

den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till -2 625 tkr.

Direktionen beslutade i oktober  2016  att förbundet år  2017 skulle göra ett negativt resul-

tat på -1  350  tkr? Enligt beslutet ska det negativa resultatet minska eget kapital.

En bedömning av balanskravsresultatet lämnas i not. I och med årets prognostiserade

resultat förväntas förbundet inte redovisa en ekonomi i balans för år 2017. Idelårsrappor-

ten beskrivs att förbundet under hösten kommer att arbeta aktivt för att nå det resultat

som direktionen beslutat, det vill säga -1 350 tkr.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Räkenskaperna

omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation.

Vissa andra upplysningar

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.

Det framgår att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut.

1 RVB  § 745/2017-04-12
2RVB §  708/2016-10-O6
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3.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte

kommer att uppfyllas för år 2017.

3.2. God ekonomisk hushållning
3.2.1. Iakttagelser
Finansiella mål

Direktionen har antagit finansiella mål för god ekonomisk hushållning.3 I delårsrapporten

görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställts för år 2017:

Måluppfyllelse, förbundets

bedömning

Finansiella mål, fastställda av

direktionen

Det egna kapitalet ska lägst

motsvara två gånger självrisken i

medlemskommunerna då staten

täcker kostnadskrävande resurser.

Självrisken baseras på

kommunernas sammanlagda

skatteunderlag för föregående år,

multiplicerat med 0,02 %. Det egna

kapitalet ska således vara 4,6 mnkr

för år 20 17 .

Förbundet ska årligen göra

fullständiga avsättningar till

pensionsskulden i balansräkningen,

enligt beräkningar från

pensionsförvaltaren.

Prognos 2017

Prognosens resultat uppgår till

-2,6  mnkr vilket ger ett eget

kapital på cirka 4,2 mnkr.

Prognosen pekar på att målet inte

kommer att nås.

Prognosen pekar på att målet

kommer att nås.

fåvsättning har gjorts enligt

underlag från KPA.

Av redovisningen framgår att ett av två finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.

Mål för Verksamheten

Direktionen har antagit mål för verksamheten i verksamhetsplanen som beslutades i de-

cember 2o16.4 Verksamhetsmålen är indelade i övergripande nivå, förebyggande verk-

samhet och skadeavhjälpande verksamhet. Det finns totalt  28  aktiviteter kopplade till

verksamhetsmålen. Samtliga aktiviteter följs upp i delårsrapporten. Redovisningen görs

utifrån en prognos av helårsutfallet.

Overgripande nivå

Tre mål med åtta aktiviteter. Av aktiviteterna bedöms samtliga vara påbörjade eller avslu-

tade.

Förebyggande verksamhet

Tre mål med tio aktiviteter. Av aktixdteterna bedöms åtta vara påbörjade eller avslutade.

Skadeavhjälpande verksamhet

3 RVB §  718/2016-12-06
4 RVB §  723/2016-12-06
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Fem mål med tio aktiviteter, Av aktiviteterna bedöms fem vara påbörjade eller avslutade.

Av aktiviteterna bedöms 21 vara påbörjade eller avslutade medan 7ej är påbörjade eller

bedöms kunna avslutas i tid.

3.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultat delvis 'ar förenligt med de finansiella mål som

direktionen fastställt. Enligt prognosen uppfylls inte det finansiella målet där eget kapital

lägst ska motsvara två gånger självrisken i medlemskommunerna då staten täcker kost-

nadskrävande resurser, 4,6 mnkr. Prognosens resultat uppgår till -2,6 mnkr vilket ger ett

eget kapital på cirka 4,2 mnkr.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-

rade utfall är delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i verksamhets-

planen 2017. Det finns totalt 28 aktiviteter kopplade till verksamhetsmålen. Samtliga ak-

tiviteter följs upp i delårsrapporten. Av aktiviteterna bedöms 21 vara påbörjade eller av-

slutade medan 7 ej är påbörjade eller bedöms kunna avslutas i tid.

2017-09-18

Jörn Wahlroth Caroline Liljebjörn

Uppdragsledare Projektledare

September 2017 7  av  7
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge
PwC
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Sid 1 (4)

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr P 1940-17
Mark- och milj ödomstolen 2017-10-02

meddelad i

Växjö

KARLSHAMNS KOMMUN

KOMMUNKANSLIET

PARTER M 2017 -10- na

DNR ....
1.Jessica Antoine

Gröna Vägen 7

374 52 Asarum

2. Mattias Perätalo

Gröna Vägen 7

374 52 Asarum

Motpart

Karlshamns kommun

374  81  Karlshamn

ÖVERKLAGAT BESLUT
Karlshamns kommuns beslut den  20  mars 2017, se bilaga 1

SAKEN -
Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum) i Karlshamns kommun

DOMSLUT

Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandena.

D0k.Id 415402
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 81 Kungsgatan 8 0470-560 100 0470-560 125 måndag - fiedag

351 03 Växjö E-post: mmd.vaxjo@dom.se 0850046500
Www.Vaxj otingsratt.domsto1.se
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM
Mark- och milj ödomstolen

Sid 2
P 1940-17

BAKGRUND

z  Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun (kommunen) beslutade den  20  mars

a  72017, §  27, att anta detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum) i

Karlshamns kommun. Syftet med detaljplanen är bl.a. att möjliggöra utveckling av

Asarums centrum längs med Storgatan.

Länsstyrelsen i Blekinge län (länsstyrelsen) beslutade den 6 april  2017  (dnr 404-

1518-17) att enligt 11 lcap. 10  §  plan- och bygglagen  (2010:900), PBL, inte

överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Jessica Antoine och Mattias Perätalo har nu överklagat kommunens beslut till mark-

och milj ödomstolen.

YRKANDEN M.M.

Jessica Antoine och Mattias Perätalo yrkar att mark- och miljödomstolen ska

upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Till stöd för sitt yrkande anför de i

huvudsak att det inte ska vara tillåtet att bygga bostads- eller flervåningshus på

fastigheten Asarum 1:4, med anledning av att det kommer medföra full insyn på

deras fastighet, Asarum  1:48.

DOMSKÄL

Frågan z' målet och mark- och miljödomsrolensprävningsram

Av  13  kap.  17 §  PBL framgår bl.a. att mark- och milj ödomstolen endast ska pröva

om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden

har angett eller som framgår av omständigheterna. Om domstolen vid en prövning

finner att beslutet strider mot en rättsregel, ska beslutet som huvudregel upphävas i

sin helhet.

Domstolens överprövning innebär i första hand en kontroll av om kommunens

beslut ryms inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt bestämmelserna

i PBL och de krav som kan ställas på beslutsunderlag och beredningsförfarande.

x
4
l
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Sid  3
VÄXJÖ TIN GSRÄTT DOM P  1940-17
Mark- och miljödomstolen

Överprövningens omfattning är alltså beroende av utformningen av de

bestämmelser som det överklagade beslutet grundas på. Den materiella prövningen

av ett överklagande stannar i många fall vid en prövning av om beslutet att anta en

detaljplan ligger inom ramen för det handlingsutryrnrne som de materiella reglerna

ger kommunen. Om kommunens beslut ryms inom detta handlingsutrymme,

kommer de avvägningar som en kommun gjort mellan olika samhällsintressen inte

att bli föremål för överprövning. Som huvudregel ska domstolens prövning grundas i

på vad klaganden angett, men det bör vara möjligt för domstolen att i uppenbara fall

på eget initiativ (ex oflicio) ingripa mot beslut som har fattats i strid mot någon

rättsregel (se t.eX. prop. 2009/102215 s. 88 samt MÖD  2012:31  och MÖD  2014:  12).

Mark- och miljödomstolen konstaterar härvid också  — vilket nämnts ovan - att

länsstyrelsen enligt 1 l kap. PBL beslutat att inte överpröva kommunens beslut att

anta den nu aktuella detaljplanen.

Tillämplig reglering

Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen

av mark. Vid prövningen av ;frågor enligt PBL ska vidare enligt 2 kap. 1  §  hänsyn

tas till både allmänna och enskilda intressen.

Enligt 2 kap. 5  §  PBL ska vid planläggning bebyggelse och byggnadsverk

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till b1.a. människors

hälsa och säkerhet.

Av 9  §  samma lag framgår att planläggning av mark- och vattenområden inte får

ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan

påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller

betydande olägenhet på annat sätt.

I 4 kap. 36 § PBL anges vidare att en detaljplan ska vara utformad med skälig

hänsyn till befintliga bebyggelse; äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan

inverka på planens genomförande.
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__ _ Sid 4
VÄXJO TINGSRATT P 1940-17
Mark- och milj ödomstolen

DOM

Mark- och miljbdomstolerzs  bedömning

Det s.k. omgivningskravet i 2 kap.  9  §  PBL innebär att en prövning ska göras av de

allmänna och enskilda intressen som gör sig gällande i det enskilda ärendet, varvid

samtliga relevanta omständigheter ska beaktas, t.eX. bebyggelseområdets karaktär i
1
J.

och förhållandena på orten (se tex. prop. 1985/86:1 s. 483 f. och MÖD 2013:1).

Jessica Antoines och Mattias Perätalos fastighet gränsar till fastigheten Asarum 1:4.

Det saknas anledning att ifrågasätta att den planerade byggrätten på den senare i

fastigheten riskerar medföra olägenheter för Jessica Antoine och Mattias Perätalo i

form av ökad insyn, vilket kan komma att i viss utsträckning störa deras hemfrid,

integritet och privata sfär. Mot bakgrund främst av att fråga är om ett redan

tätbebyggt område kan denna olägenhet dock inte anses betydande i den mening

som avses i 2 kap.  9  §  PBL.

Vad Jessica Antoine och Mattias Perätalo anfört är heller inte tillräckligt för

slutsatsen att kommunen i aktuella hänseenden skulle ha gjort en orimlig avvägning

mellan de allmänna intressena och motstående enskilda intressen samt motstående

enskilda intressen sinsemellan. Vad Jessica Antoine och Mattias Perätalo anfört

utgör sammanfattningsvis inte tillräckliga skäl för att upphäva detaljplanen.

Överklagandena ska därför avslås.

HUR  MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den  23  oktober 2017.  
Jesper Blomberg

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jesper Blomberg, ordförande, och

tekniska rådet Kent Svensson. Föredragande har varit beredningsjuristen Johanna

Forsberg.

i
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Bilaga: 'i

PROTOKOLL sid  1  av  3Karlshamns
k Kommunfullmäktige

Ommun 2017-03-20
V 
VÄXJÖ TJNGSRÄTI'

INKOM:  2017-05-04 Plats och tid Rådhussalen, klockan  17:00  -  19:00 MÅLNR: P194047

AKTBIL: 3
Beslutande: Marie Sällström Ordförande '

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)
Kenneth Hake 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)
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S)

Mano Hakimy Ledamot (S)
Gertrud Ivarsson Ledamot (C)

Marco Gustavsson Ledamot (C)
Paul Hedlund Ledamot (L)

Magnus Gärdebring Ledamot (M)
Per Erlandsson Ledamot (M)

Magnus Sandgren Ledamot (M)

Claes Mårlind Ledamot (M)
Bärthil Ottosson Ledamot (M)

Cecilia Holmberg Ledamot (M)
Anders Englesson Ledamot (MP)

Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP)

Anna Atmander Ledamot (MP)

Per Atmander Ledamot (MP)
Johanna Karlsson Ledamot (MP)

Tor Billing Ledamot (SD)
Tommy Strannemalm Ledamot i (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)
Tommy Larsson Ledamot (V)
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Närvarande

ersättare:

Övriga:

Utses attjustera:

Paragrafer: §§ 22 - 42

Justeringsdatum: 2017-03-24

Sekreterare ..........................................................  ..

Jens Odevall

Ordförande .......................................................... ..

Marie Sällström

Justerande ..............................................................................................................  ..

Cecilia Holmberg Sofie Dahlqvist

Anslag/Bevis

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2017-03-24 _
Datum då anslaget sätts 2017-03-24 Datum då anslaget 2017-04-16

upp:
Förvaringsplats för

protokollet:

Underskrift:

Siri Näslund  (S), Ingvar Andersson  (S), Katrin Johansson  (S), Patrik

Karlshamns 2av3

Kommunfu mäktige

_ M  ( kom m U n 2017-03-20
m»

LSHAMN

Tjänstgörande ersätter

ersätta re: Inger Löfblom Sjöberg (S) Suzanne Svensson

Roland Ohlsson (S) Sara Sakhnini (S)
Anneli Bengtsson (S) Kerstin Gustafson (S)

Fredrik Nilsson (S) Anki Hansson (S)
Carl-Eric Birgersson (M) Carin Erlandsson (M)
Anna Kälvestam (M) Marco Paulsson (M)
Britt Kilsäter (M) Elin Petersson (M)

Engström  (S), Kerstin Linde  (S), Torgny Lindqvist  (S), Lena Häggblad  (C),

Bodil Ericsson  (L) och Karin Johansson  (V).

Daniel Wäppling, kommundirektör
Samuel Henningsson, VD NetPort

Cecilia Holmberg (M) och Sofie Dahlqvist  (S)

tas ner:

Rådhuset

.  -  .  .  -  . .-
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Kommunfullmäktige

kommun 2017-03-20
        
I
.f11.',”®
KARSHAMN

§  27  Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum) - beslut om antagande

2015/2105 g

Kommunfullmäktiges beslut

att anta förslaget till detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 rn fl [Asarums centrum), enligt
5 kap 27  §  plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning J*

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för nägra
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse
och förtätning. Gäng- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som
Storgatan ges en annan utformning.

Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, behövs därför inte.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016  § 185, att granskning skulle
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 - 30 november 2016. Totalt
inkom 15yttranden under granskningstiden, vilka finns ätergivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2016—12~0 6.

Beslutsunderlag

l-\

BN  protokollsutdrag 201 7-02-0 1
2 Tjänsteskrivelse
3 Granskningsutlåtande Asarum 1-4 och 1-13mfl
4  Planbeskrivning Asarum 1-4 och 1-13 mfl
5 Plankarta Asarum 1-4och 1-13
6  Samrådsredogörelse Asarum 1-4 och 1-13mfl.
7 Markteknisk undersökningsrapport Ramböll 2016-09-06
8 Bullerberäkning Storgatan och Granvägen Asarum
9 Storgatan Asarum gestaltningsförslag
10 Asarum centrum -förstudie för utveckling
11 Fastighetsförteckning Asarum 1-4 och 1-13 mfl kontrollerad 161010
12 Beslutsunderlag för MKB Asarum 1-4och 1-13 mfl

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
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DV  427  '  Producerat av Domstolsverket  -  2014-07 i

 

än

Bilaga 3,

SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING  FÖR  HUR MAN  ÖVERKLAGAR -  DOM lMÅL  SOM HAR  ÖVER-
KLAGATS TILL  MARK- OCH  MILJODOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-

stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och

rniljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
ratt.

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och

miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen.

För att ett överklagande ska kunna tas upp

krävs att Mark- och miljööverdomstolen låm-
nar prövningstillstånd. Det görs om:

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av

det slut som mark- och miljödomstolen har

kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går

att bedöma riktigheten av det slut som mark-
och miljödomstolen har kommit till,

3.  det år av vikt för ledning av råttstillåmpningen
att överklagandet prövas av högre rått, eller

4. det annars firms synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det år därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och  mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

uppgifter om:

1. den dom som överklagas med angivande av

mark- och rniljödomstolens namn, datum för

domen samt målnummer,

2. den ändring av mark- och miljödomstolens

dom som klaganden vill få till stånd,

3. grunderna (skålen) för överklagandet,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

5. de bevis som åberopas  och  vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.

Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ ärendet, kan sådant delgivningssått
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och

miljödomstolen. Adress  och  telefonnummer
finns på första sidan av domen.

www.domstol.se
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-10-09 Dnr: 2015/116 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

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

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-10-23 19 
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden - Mattias 
Lidehäll (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Mattias Lidehälls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasie-
nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterat 2017-09-29 begär Mattias Lidehäll (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Avsägelse från Mattias Lidehäll (S) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan
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_. KARLSHAMNS KOMMUN
Karlshanm 2°‘7‘°9'” KOMMUNKANSLIET

2017 -1U- U 5

aw/5///5

Jag lämnar härmed mitt uppdrag som ersättare i Gymnasienämnden i Karlshamns kommun.

3;»
Mattias Lidehäll (S)
730807-7895
Hinsegatan 14

37433 Karlshamn
0760-842587
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