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oförutsedda utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra Stadsvapnet i Karlshamn AB att omgående förvärva 
Kreativum i Blekinge AB för ett belopp om 820 kronor 
 
att föreslå kommunfullmäktige medge Stadsvapnet i Karlshamn AB att ge nödvändigt 
ägartillskott till Kreativum i Blekinge AB 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S), Gertrud Ivarsson (C), Paul Hedlund 
(L), Anders Englesson (MP), Magnus Gärdebring (M) och Tommy Strannemalm (SD) att 
utgöra styrelse i Kreativum i Blekinge AB. Per-Ola Mattsson (S) utses till ordförande och 
Annika Westerlund (S) utses till vice ordförande 
 
att utse Lars Beckman till lekmannarevisor 
 
att utse Marie Sällström (S) till ägarombud. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under en tid fört samtal med Kreativum samt gjort en utredning om hur 
företag i regionen ser på Kreativums roll som ett utvecklingscenter. Kommunen bedömer 
Kreativums verksamhet som så betydelsefull att ett fördjupat kommunalt engagemang i 
verksamheten är befogat. För att säkerställa att Kreativum fortsätter att utvecklas krävs 
andra ägare med möjlighet att tillskjuta olika former av resurser, både personella och 
ekonomiska. 
 
Kreativum Science Centers verksamhet består i att bedriva utbildning och 
utställningsverksamhet där man stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen 
inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap. Verksamheten omfattar 
pedagogisk verksamhet riktad mot såväl skolelever och lärare som en bred allmänhet, 
inkluderande funktionsnedsatta. Inom ramen för verksamheten erbjuds också 
lärarfortbildning. Dessutom bedrivs utställnings-, kurs-, konferensverksamhet med mera.  
 
I syfte att utveckla Kreativums fortsatta verksamhet föreslås att kommunfullmäktige 
uppdrar Stadsvapnet att omedelbart förvärva samtliga aktier i Kreativum i Blekinge AB till 
ett pris om 2 kronor per aktie. Därutöver behöver Stadsvapnet göra ett aktieägartillskott 
till Kreativum för att verksamheten ska kunna fortsätta. Aktieägartillskottet, som bedöms 
uppgå till 5 000 tkr, finansieras inom ramen för de koncernbidrag som finns att tillgå inom 
bolagskoncernen.  
 
Efter att de omedelbara åtgärderna genomförts är syftet att en ideell förening ska bildas för 
att handha Kreativum. I den föreningen ska ett breddat ägande sökas, genom andra 
offentliga aktörer. I bolagsstyrelsen ska sökas personer som kan bidra med specifikt 
kunnande inom teknik, digitalisering och liknande områden. Samverkan med företag och 
institutioner i regionen eftersträvas. Karlshamns kommun ska inte vara huvudägare eller 
utöva det dominerande inflytandet. Varje medlem ska utifrån sin medlemsandel och sitt 
användande av verksamheten betala en årlig medlemsavgift. Ambitionen är att den ideella 
föreningen ska bildas och vara i drift under 2018.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Om inte den föreningen efter två år lyckats få extern finansiering eller medlemmar som 
bidrar med minst halva driftnettot ska frågan om föreningen ska inleda en avveckling av 
verksamheten initieras. 
 
Närmare frågor om föreningsbildning, breddat ägande med mera överlåts till Stadsvapnet 
samt Kreativums styrelse att hantera utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2017-12-07 
Utredning Kreativums framtid - Samuel Henningsson, Net Port Science Park 
Resultatrapport 2017-10-31 Kreativum 
Balansrapport 2017-10-31 Kreativum 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Stadsvapnet i Karlshamn AB  
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-12-07 Dnr: 2017/3340 
 

 
Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen   

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 283 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 4 

 
 
Förvärv av Kreativum i Blekinge AB 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra Stadsvapnet i Karlshamn AB att omgående förvärva 
Kreativum i Blekinge AB för ett belopp om 820 kronor 
 
att föreslå kommunfullmäktige medge Stadsvapnet i Karlshamn AB att ge nödvändigt 
ägartillskott till Kreativum i Blekinge AB 
 
att utse Per-Ola Mattsson (S), Annika Westerlund (S), Gertrud Ivarsson (C), Paul Hedlund 
(L), Anders Englesson (MP), Magnus Gärdebring (M) och Tommy Strannemalm (SD) att 
utgöra styrelse i Kreativum i Blekinge AB. Per-Ola Mattsson (S) utses till ordförande och 
Annika Westerlund (S) utses till vice ordförande 
 
att utse Lars Beckman till lekmannarevisor 
 
att utse Marie Sällström (S) till ägarombud 
 
att den nya bolagsstyrelsen för Kreativum ska arvoderas i enlighet med bestämmelser om 
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under en tid fört samtal med Kreativum samt gjort en utredning om hur 
företag i regionen ser på Kreativums roll som ett utvecklingscenter. Kommunen bedömer 
Kreativums verksamhet som så betydelsefull att ett fördjupat kommunalt engagemang i 
verksamheten är befogat. För att säkerställa att Kreativum fortsätter att utvecklas krävs 
andra ägare med möjlighet att tillskjuta olika former av resurser, både personella och 
ekonomiska. 
 
Kreativum Science Centers verksamhet består i att bedriva utbildning och 
utställningsverksamhet där man stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen 
inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap. Verksamheten omfattar 
pedagogisk verksamhet riktad mot såväl skolelever och lärare som en bred allmänhet, 
inkluderande funktionsnedsatta. Inom ramen för verksamheten erbjuds också 
lärarfortbildning. Dessutom bedrivs utställnings-, kurs-, konferensverksamhet med mera.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-12-07 Dnr: 2017/3340 
 

I syfte att utveckla Kreativums fortsatta verksamhet föreslås att kommunfullmäktige 
uppdrar Stadsvapnet att omedelbart förvärva samtliga aktier i Kreativum i Blekinge AB till 
ett pris om 2 kronor per aktie. Därutöver behöver Stadsvapnet göra ett aktieägartillskott 
till Kreativum för att verksamheten ska kunna fortsätta. Aktieägartillskottet, som bedöms 
uppgå till 5 000 tkr,  finansieras inom ramen för de koncernbidrag som finns att tillgå inom 
bolagskoncernen.  
 
Efter att de omedelbara åtgärderna genomförts är syftet att en ideell förening ska bildas för 
att handha Kreativum. I den föreningen ska ett breddat ägande sökas, genom andra 
offentliga aktörer. I bolagsstyrelsen ska sökas personer som kan bidra med specifikt 
kunnande inom teknik, digitalisering och liknande områden. Samverkan med företag och 
institutioner i regionen eftersträvas. Karlshamns kommun ska inte vara huvudägare eller 
utöva det dominerande inflytandet. Varje medlem ska utifrån sin medlemsandel och sitt 
användande av verksamheten betala en årlig medlemsavgift. Ambitionen är att den ideella 
föreningen ska bildas och vara i drift under 2018. Om inte den föreningen efter två år 
lyckats få extern finansiering eller medlemmar som bidrar med minst halva driftnettot ska 
frågan om föreningen ska inleda en avveckling av verksamheten lyftas till 
kommunfullmäktige. 
 
Närmare frågor om föreningsbildning, breddat ägande med mera överlåts till Stadsvapnet 
samt Kreativums styrelse att hantera utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2017-12-07 
Utredning Kreativums framtid - Samuel Henningsson, Net Port Science Park 
Resultatrapport 2017-10-31 Kreativum 
Balansrapport 2017-10-31 Kreativum 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Stadsvapnet i Karlshamn AB  
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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Kreativums framtid 
En utredning som bygger på intervjuer och insamlat 
material 
 
 
2017-11-30 
NetPort Science Park 
Samuel Henningsson 
 

  

8



1 

 

 

 

Bakgrund ............................................................................................................................. 2 
Historien om Kreativum ........................................................................................................... 2 

Sammanfattning ................................................................................................................ 3 
Förslag till beslut ........................................................................................................................ 4 

Personer som intervjuats ............................................................................................... 5 

Kreativums position ......................................................................................................... 6 
Idag ................................................................................................................................................. 6 
Framtiden ..................................................................................................................................... 6 
Framtidsutmaningarna ............................................................................................................ 7 

Branschorganisationen Svenska Science Centers .................................................... 8 
Vad är ett Science Center? ........................................................................................................ 8 
Vad gör Svenska Science Centers? ......................................................................................... 8 
Science Centers i världen ......................................................................................................... 9 
Vad är Svenska Science Centers syn på Kreativum? ......................................................... 9 

Turism ................................................................................................................................10 
Kreativum som besöksmål ................................................................................................... 10 
Betydelse för lokal handel .................................................................................................... 10 
Vilken ekonomisk påverkan har turismen på Karlshamns kommun? ..................... 11 

Näringslivets syn på Kreativum ..................................................................................12 
Styrkan med dagens Kreativum .......................................................................................... 12 
Kreativum som en Blekingefunktion ................................................................................. 12 
Morgondagens Kreativum .................................................................................................... 12 
Utvecklingsidéer ...................................................................................................................... 13 
Detta kan företagen bidra med............................................................................................ 14 

Skolans syn på Kreativum ............................................................................................15 
Vad är Kreativums främsta fördelar? ................................................................................ 15 
Vad är nackdelarna utifrån skolans perspektiv? ........................................................... 15 
Skolans behov och utmaningar ........................................................................................... 15 
Om det blir en fortsättning med Kreativum .................................................................... 16 

BTH:s syn på Kreativum ................................................................................................17 

Det offentligas synlighet på Kreativum .....................................................................19 
Arbetsförmedlingens syn på Kreativum ........................................................................... 19 
Ungdomsrådets synpunkter ................................................................................................. 20 

Ekonomi och finansiering .............................................................................................21 
Kreativums ekonomiska status vad gäller balansräkningen ...................................... 21 
Finansieringsnivå idag och i möjlig framtid .................................................................... 22 
Investeringsbehov................................................................................................................... 22 
Förslag på organisationsstrukturer med för- och nackdelar...................................... 23 

9



2 

 

 

Bakgrund  

Historien om Kreativum 

Idén om att starta ett science center i Karlshamn föddes i början av 90-talet och 
började bearbetas i Kreativt Forum 1994. När Facit gick i konkurs 1993 fanns 
det ett förslag att köpa Halda-fabriken, när inte det var möjligt så försökte en 
grupp personer köpa lokstallarna i det skick som lokstallarna då befann sig i, 
budet var 70 000 kr. Men här hade redan kommunen andra planer vilket gjorde 
att det som skulle bli Kreativum etablerade sig i Strömma. Under 1995 hölls 
presentationer om det som skulle bli ett science center för Blekinges 
kommuner. I början av 1996 bildades en styrgrupp och Kreativt Forum beslöt att 
göra en förstudie med bidrag från bland annat Nyföretagarcentrum, EU och 
Länsstyrelsen. Förstudien blev klar i april 1997 och visade på positivt intresse 
från näringslivet, skolor och Blekinge Turism.  

I juni 1997 anslog EU:s strukturfonder 6,3 Mkr och Länsstyrelsen 7,1 Mkr till 
projektet, på villkor att näringslivet medverkade med 5 Mkr. I juli 1997 bildades 
Kreativum i Blekinge AB. Mer om bakgrundsfakta finns i bilaga 1. 

1997-04-08 lämnades en rapport från förstudien om Kreativum. Det som då var 
högst upp i sammanfattningen av rapporten var 

”Kreativum är ett gemensamt projekt för näringslivet och samhället. Syftet är att 
stärka och utveckla näringslivet för att uppnå ökad tillväxt och minskad 
arbetslöshet”. Vidare så beskriver man den höga arbetslösheten bland 
ungdomar som ett stort problem som det behöver tas krafttag för att lösa.  

Med andra ord så stod samhället för likande problem för 20 år sedan som idag, 
dock har det funnits både bättre och sämre perioder under dessa 20 år. Man 
kan ju med all rätt ställa frågan om inte Kreativum gjort någon nytta? Vissa svar 
på detta finns i utredningen 

Intressant är att det fanns ett starkt intresse och stort engagemang från 
näringslivet då liksom nu. Man såg då att Kreativum kunde bli ett tillskott för 
turismnäringen, vilket stämmer med hur det blev. Men det som starkt färgar 
tillblivelsen av Kreativum är en kärna av eldsjälar som satsade på att detta 
skulle lyckas och så blev det också. 

Tidiga beräkningar visade på att det behövs 75 000 besökare för att 
verksamheten skulle bära sig. Vilket stämmer ganska bra med den brist som 
finns idag. Skillnaden mellan 48 000 besökare och 75 000 besöker som betalar 
fullt inträde är den summa som i stort sett saknas. 

Det har byggts ett vetenskapligt kapital under 19 år där skolorna och 
utbildningen är en viktig infallsvinkel. Kreativum är en viktig infallsvinkel vad 
gäller att få fler människor till kommunen och regionen. Ett återkommande ord 
är kompetensförsörjning. 

Det har redan från början funnits kopplingar till IVA 
(Ingenjörsvetenskapsakademin) 
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Sammanfattning  

 

På uppdrag av kommunledningen i Karlshamn har jag (Samuel Henningsson) 
intervjuat ett antal personer om vad deras syn är på Kreativum. Några har 
intervjuats utifrån att man har en historik att berätta, övriga utifrån att man 
representerar olika företag eller organisationer som borde ha synpunkter på 
Kreativums framtid. Till övervägande del är samtliga respondenter positiva och 
ser ett behov av ett science center. Några är lite reserverade men om beslutet 
blir att Kreativum 2.0 blir av ställer man sig bakom och vill vara med och forma 
en sådan framtid.  

Samtliga intervjuade är överens om att det behöver göras ett lyft av Kreativum 
både i form av renovering men också att hitta en väg framåt vad gäller 
innehållet vilket behöver speglar regionens behov på ett tydligt sätt. Då handlar 
det om att Kreativum är platsen där företagen i regionen visar vad man kan och 
gör men också en plats för rekrytering av medarbetare både på lång sikt, (att få 
unga att välja yrken inom teknik och naturvetenskap) men också att skapa 
intresse bland befintliga gäster på Kreativum för sina företag.  

När företagen i västra Blekinge skall rekrytera ny personal är det ett plus att 
kunna erbjuda ett science center antigen på plats eller i närheten. 

Det framkommer med stor tydlighet att Kreativium är en angelägenhet för hela 
Blekinge och sydöstra Skåne. Det måste bli fler företag från östra Blekinge som 
syns på Kreativum men även från sydöstra Skåne. Finansiering från en framtida 
regionkommun är viktig för att markera att det är en angelägenhet för hela 
länet. Kreativum har en roll som besöksmål, ett av sex besöksmål i länet och 
som dessutom är ett av två besöksmål som är öppet året runt. 

Branchorganisationen Svenska Science Center ser Kreativum som en viktig 
enhet bland 18 andra science centers i landet. ”Kraetivum har en entreprenöriell 
styrka vilket inte alla science center har lika väl utvecklat. Vidare så har 
Kreativum en styrka i de kontakter man har med näringslivet.” 

Skolans syn på Kreativum i dess nuvarande form är inte lika positiv i alla 
stycken, inte av kompetensbrist utan snarare att skolan inte ser på vilket sätt 
man samverkar mest optimalt. Om det blir en framtid för Kreativum så är det 
viktigt att det utvecklas ett starkt samarbete och att skolans behov från förskola 
och upp i åren kan tillgodoses i större omfattning är idag. 

BTH ser Kreativum som en viktig funktion både vad gäller innehåll men också 
som plattform mellan högskolan och näringslivet. Kreativum passar in i BTH:s 
profil. Kreativum har en viktig funktion som fungerar bra idag men som har en 
stor utvecklingspotential i framtiden.  

Arbetsförmedlingen ser en styrka i att det finns ett science center i Blekinge och 
även här ser man en framtida utvecklingspotential, kopplat till att förklara 
näringslivets behov av teknik och naturvetenskap. 

Ungdomsrådet säger i en slutkommentar ” Plockar man bort Kreativum, har vi 
inget att plocka in. Kreativum kan inte ersättas.” 
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Förslag till beslut 

Med ledning av vad majoriteten av de som intervjuats har sagt och med stöd 
från olika dokument om science centers nationellt och i Europa framgår det 
med tydlighet att Kreativum fyller ett behov i kommunen men också i regionen. 
Näringslivet i form av de större företagen ser ett behov av Kreativum och är 
också villiga att bidra med engagemang, montrar och personal.  

Förslaget är att Stadsvapnet AB köper Kreativum AB enligt förslaget längre ned 
i detta dokument. Om beslutet blir som förslaget behöver man sedan utreda vad 
som är den mest effektiva organisationsformen men även det finns det skrivet 
om under rubriken Finansiering. 

Förslaget till åtgärd innebär att någon annan än de intervjuade och utredaren 
förväntas basfinansiera Kreativum, vilket måste respekteras.  

Förslaget måste vägas i relation till andra behov och äskanden. Det är tydligt att 
många skulle vara intresserade av att engagera sig vid en fortsättning av 
Kreativum vilket är ett viktigt State ment som flera gjort. 
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Personer som intervjuats 

Kommunledningen ställde frågan till mig (Samuel Henningsson) om jag kunde 
göra en utredning baserat på intervjuer med ett antal utvalda personer. 
Utredningen skall ge svar på frågorna, behöver vi Kreativum i framtiden? Om 
svaret är ja, hur skall då Kreativums framtid se ut? Vilket är behovet av 
finansiering? Hur ser en framtida organisation ut? Under perioden slutet av 
oktober till 29 november har olika personer intervjuats och rapporten är svaret 
på intervjuerna. Min rekommendation bygger på vad respondenterna sagt och 
utifrån de svaren har jag sedan gjort ytterligare efterforskningar för att få fram 
ett underlag som politiken i Karlshamn kan fatta beslut om.  

Under utredningens gång har olika personer och organisationer som har 
kontakter med eller förväntas ha kontakter med Kreativum identifierats. 

De flesta intervjuer har gjorts en till en, några få har gjorts i mindre grupp. 
Upplägget har varit att föra ett samtal i syfte att få respondenternas syn på 
behovet av Kreativum. 

Konkret skall Kreativum läggas ned eller utvecklas? De svar som 
respondenterna givit har sedan arbetats in under rubrikerna nedan utan att man 
kan följa exakt vad var och en sagt. Peter Luke, Stefan Sandberg och Jonas 
Knutsson har varit referensgrupp och haft möjlighet att läsa utredningen och 
tycka till om densamma. 

Följande personer har intervjuats: 

Peter Luke, AAK 

Stefan Sandberg, Södra Cell 

Jonas Knutsson, Volvo Cars 

Helena Titz, Arbetsförmedlingen 

Jennifer Tonlist, Karlshamns kommun / ungdomsrådet 

Britt–Louise Ek, Karlshamns kommun / Lärcenter 

Christine Sundberg, Carendi Svenska Science Center 

Eva Petersson, BTH 

Peter Mattisson, CIMON- koncernen 

Mattias Nygren, The Station 

Patric Håkansson, Karlshamns kommun / Utbildningsförvaltningen 

Peter Enckell, Kreativt och Tekniskt Forum 

Lena Axelsson, Visit Karlshamn 

Curt Bergman, Kreativt och Tekniskt forum 

Anders Jansson, Kreativt och Tekniskt forum 

Lotta Dahl, Hotell Karlshamn 

Tina Ivarsson, Kreativum 
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Kreativums position  

Idag 

Kreativum är idag ett etablerat science center i Karlshamn, 
men även sett ur ett regionalt och nationellt perspektiv är 
Kreativum ett av Sveriges mellanstora science center med 
lång och gedigen erfarenhet.  

Verksamheten har under åren utvecklats, framför allt vad 
gäller samverkan med olika organisationer och företag såväl 
nationellt som regionalt och lokalt. Ett tydligt engagemang 
för kompetensförsörjning med inriktning på naturvetenskap 
och teknik har drivit fram nya samverkanspartners.   

Kreativums styrka i dag är kombinationen av 
kompetensutvecklingsinsatser, betalande gäster och 
konferens. Konferensverksamheten är 
marknadsföringsplatsen. 

Det finns idag ett väl fungerande samarbete med offentliga verksamheter, 
storföretag, små- och medelstora företag, högskolor och universitet. Nationella 
aktörer såsom Plast- och Kemiföretagen, Sveriges Ingenjörer, Vetenskap och 
allmänhet, Swedsoft m.fl. ger resultat i form av pedagogiska program (Draken 
Berta – kemi), ForskarFredag & Forskar Grand Prix m.m. som når elever och 
pedagoger från förskola till gymnasium. Flera aktiviteter riktas också till 
allmänheten.  

Tillsammans med BTH har fortbildningsprojekt för pedagoger genomförts i ett 
antal kommuner, vilket också kommit Karlshamn till del och stärkt Kreativums 
position som fortbildare. Verksamheten har idag avtal med ett antal kommuner, 
både i och utanför länet, som omfattar besök för elever. Det finns stor potential 
att ytterligare utveckla denna verksamhet. Skolverkets bedömning av 
verksamheten är fortsatt god med höga kvalitetspoäng, vilket gör Kreativum till 
en relativt stark aktör i förhållande till sin storlek nationellt sett. 

Turismen är fortsatt viktig för regionen, Kreativum är inte störst men stärker 
näringen genom att vara ett av de besöksmål som är tillgängligt året runt.  

Framtiden 

Kreativum har många möjligheter och utmaningar vilket kommit fram under 
intervjuerna. Det finns ett starkt engagemang för Kreativums framtid och många 
idéer har kommit fram under utredningen där en del finns invävt i texten och 
andra samlade under rubriken ”lista på vad som skulle kunna innefattas i 
Kreativum 2.0”. 

En fråga som kommit upp vid mer än ett samtal är att utveckla Kreativum till 
platsen för ungdomar med särskilda behov. 

En annan grupp är ungdomar med särbegåvnigar, även dessa skulle kunna 
finnas på Kreativum.  
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Framtidsutmaningarna 

Den allt mer urholkade nationella finansieringen är en utmaning, där flera 
insatser nu görs av branschföreningen. Regioner och kommuner runt om i 
landet står idag för en stor del av finansieringen, i snitt utgörs största 
bidragsdelen av kommunala bidrag. Riktlinjerna i Norge är att 35% ska vara 
nationellt finansierat och 20% regionalt finansierat, samt 10% från näringslivet 
och resten egna intäkter.  

En långsiktig finansiering behöver planeras och genomföras i flera steg. Ett 
kommunalt ägande är ett första steg för att kunna arbeta vidare med olika 
lösningar.  

För att möta behovet av kompetensförsörjning i regionen behövs ett utökat 
samarbete med fler företag och organisationer. Ett väl utvecklat science center 
kan bidra till stadens attraktivitet, både gällande boende och för företag att 
verka i. Hur bygger man in en kontinuerlig utveckling som följer 
teknikutvecklingen och låter besökarna träna sina förmågor inom 
naturvetenskap och teknik?  

Genom att utveckla anläggningen och innehållet i programverksamheten kan 
ett stärkt besöksmål växa fram, lärandet blir allt viktigare även på fritiden. Hur 
kan man låta kommunens invånare ta större del av verksamheten och också 
forma program som utvecklar förmågorna och kunskapen?  

En stärkt organisation ger också förutsättning att samverka internationellt med 
andra science center i större utsträckning.  

Kan skolan i större omfattning samverka med Kreativum för att behålla och 
utveckla kompetenser?  

Redan idag sker en relativt bred samverkan med högskolor på olika plan. Kan 
man utveckla den ytterligare genom att samverka när det gäller laborativa 
miljöer?  

Det framkommer till och från att entréavgiften är hög. Viktigt att marknadsföra 
årskort, vilket gör frekvensen på besök mer intressant, men det kräver också 
fler besökare för att klara ekonomin. Det är viktigt att Kreativum är till för alla. 
Möjligheten att använda olika fonder för att kunna sälja årskorten/erbjuda 
årskort till alla ungdomar i kommunen behöver utredas vidare. 
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Branschorganisationen Svenska Science Centers 

 

Svenska Science Centers (SSC) är en branschorganisation som företräder, 
främjar och utvecklar branschen med 19 science centers från Malmö i söder till 
Luleå i norr. Svenska Science Center främjar och utvecklar branschens 
gemensamma intressen genom att; väcka intresse för naturvetenskap, teknik, 
matematik hos barn, ungdomar och allmänhet; verka för samarbete mellan 
svenska science centers; och företräda medlemmarna i branschens angelägna 
frågor. Svenska Science Centers bildades 2004 och har idag 19 
medlemscenter. Arbetet leds av en styrelse och en VD. 

Vad är ett Science Center? 

Till medlem kan antas varje svensk institution som bedriver en verksamhet som 
inryms inom följande kriterier: 
• Har en permanent anläggning med verksamhet året om, med egen personal   
  och egen driftsbudget. 
• Erbjuda interaktiva utställningar och metoder. 
• Har en pedagogisk plattform som utgår från det entreprenöriella lärandet. 
• Erbjuda ämnesövergripande program för skola, förskola och allmänhet. 
• Skapa tvärvetenskapliga upplevelser med fokus på naturvetenskap, teknik och 
  matematik. 
• Bedriver kompetensutveckling för pedagoger inom skola och förskola. 
• Ha väsentlig del av verksamheten som vänder sig till allmänheten. 
• Vila på vetenskaplig grund. 
• Vara öppet forum för aktuell debatt och vetenskapsdialog. 
• Arbeta med hållbar samhällsutveckling, med fokus på integration, miljö och   
  mångfald. 
• Arbeta med framtida kompetensförsörjning och breddad rekrytering. 
• Samarbeta med omgivande samhällsaktörer. 

Vad gör Svenska Science Centers? 

De 19 medlemscentren är tillsammans en viktig nationell resurs och SSC tar ett 
samordnande ansvar att föra dialog med politiker, beslutsfattare och media. 
SSC och medlemmarna inbjuder till och deltar i möten med externa parter, 
både nationellt och regionalt för att bevaka och utveckla branschens 
intressen. SSC samordnar också aktiviteter, exempelvis under 
Almedalsveckan. 
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SSC inbjuder varje år alla medlemmar till två möten, ett årsmöte på våren och 
ett höstmöte. För att stimulera till ökat utbyte och samverkan även mellan 
medlemscenters läggs mötena vid olika centers i landet. Nätverkande och 
erfarenhetsutbyte sker både på chefsnivå och mellan andra funktioner, 
exempelvis mellan pedagoger. Alla medlemmar arbetar nu med det 
gemensamma utvecklingsprogrammet Science Centers som strategisk resurs 
för utbildning, tillväxt och hållbar samhällsutveckling 

Science Centers i världen 

Antalet science centers ökar över hela världen och idag finns det fler än 3 000 
anläggningar. Verksamheten växer i till exempel Norge, Storbritannien, Indien, 
Kina och Sydkorea där de väljer att prioritera satsningar på science centers 
som viktiga mötesplatser. Allt med syfte att stimulera intresse, öka kunskap om 
naturvetenskap och teknik för att locka fram nya innovatörer. 

De största nätverken är: 

NSCF Nordisk Science Center Förbund 

ECSITE   Europeiska nätverket för Science Centers och Science Museums 

ASTC   Association of Science Technology Centres 

ASPAC   Asia Pacific Network of Science & Technology Centres 

Vad är Svenska Science Centers syn på Kreativum? 

Kreativum har en entreprenöriell styrka vilket inte alla science center har lika väl 
utvecklat. Det är viktigt att den får fortsätta att utvecklas. Vidare så har 
Kreativum en styrka i de kontakter man har med näringslivet vilket också är lite 
unikt. Vidare så har Kreativum utvecklat en konferens- och eventverksamhet 
som sticker ut och som är viktig för ett science center. 

Den pedagogiska nivån, vilket skolverket bedömer är också hög och blir ett 
kvitto på att man kan bedriva lärarfortbildningar. Här ser man från Svenska 
Science Center en stor utmaning i att fortbilda lärare i programmering men 
också inom teknik och naturvetenskap. 

Kreativum så väl som andra science centers har ett behov av en stabil 
basfinansiering. Finansieringen i landet är ytterst olika där en del centers har 
stabil finansiering medan andra kämpar för sin överlevnad. 

Svenska Science Center arbetar för att riksdagen skall fatta beslut om en ökad 
finansiering som basfinansiering för att skapa stabilitet men också för att kunna 
ställa högre krav på de olika science center som finns. Höga bidragsnivåer 
ställer större krav, vilket skapar ett bättre engagemang. 

Eftersom det inte finns något annat science center i närområdet (Lund, Borås 
och Oskarshamn är närmast) anser man från branschföreningens håll att det är 
viktigt att det finns en lokalisering i Karlshamn. 
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Turism  

Kreativum som besöksmål 

Blekinge har rent generellt få besöksmål. Ett besöksmål är en plats eller en 
funktion som man åker till för att uppleva något. Kreativum är ett av Blekinges 6 
– 7 besöksmål. Att man kan bo, äta, shoppa på en plats är ”hygiennivå” men att 
ha utpekade besöksmål är viktigt utifrån turismnäringens synvinkel. 

Fyra av besöksmålen finns i Karlshamns kommun, dessa är Tjärö, Eriksberg, 
laxfisket i Mörrumsån och Kreativum. Kreativum är liksom Marinmuseet i 
Karlskrona de enda besöksmålen som är öppna året om, vilket också är viktigt 
för turism- och hotellnäringen. Kreativum fungerar bra för barn och ungdomar i 
olika åldrar vilket också är viktigt. Ytterligare en faktor är, en Exotisk värld vilken 
hänger samman med Kreativum så till vida att om Kreativum läggs ned kommer 
man att flytta en Exotisk värld till Växjö, där ägarna bor. 

När turismnäringen utvecklar något intressant för turister så får ortsbefolkningen 
också nytta av det och vice versa. 

Den totala om sättningen för turism i Karlshamns kommun uppgår till               
ca 500 Mkr. 

Betydelse för lokal handel 

Det går inte att få fram någon siffra på vad Kreativum betyder för den lokala 
handeln, men att den har betydelse är en rimlig tanke. Totalt besöker ca 28 000 
människor Kreativum årligen som turister. Mer än hälften är tillresande och gör 
större eller mindre inköp i kommunen. 

Det som går att påvisa är nyttan för hotellen i kommunen. Intervju har gjorts 
med personal på First Hotell. Där ser man en direkt nytta med att ha ett science 
center i kommunen, det säljs hotellnätter under perioden då det är sommar eller 
lov vilket gör att då är det lågbeläggning på hotellen och där ger dessa 
övernattningar ett viktigt tillskott. First Hotell Karlshamn säljer hotellpaket med 
övernattning och inträde till Kreativum. Dessa paket säljs med rabatt, men är 
viktigt som komplement vid lågsäsong. Med flera aktiviteter på en plats så 
stannar gästen fler nätter och spenderar mer pengar i kommunen på mat och 
nöjen. 

Bedömningen är att även hotell i närområdet drar nytta av Kreativums närvaro i 
form av att man t.ex. bor på Ronneby Brunn, men gör aktiviteter i Karlshamn. 

Turismnäringen ser också nyttan med att ha ett besöksmål som fungerar 
oberoende av väder och oberoende av årstid eftersom Kreativum är öppet hela 
året.  
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Vilken ekonomisk påverkan har turismen på Karlshamns 
kommun? 

Det finns ingen absolut beräkningsmetod vad gäller beräkning av det värde som 
turismen skapar, men det finns utvecklade modeller vilket Turistbyrån tagit fram 
utifrån att hitta en modell som beskriver det värde som besökare utifrån skapar 
när dom besöker kommunen. Om vi utgår från utfallet 2016 så såg det ut enligt 
följande: 

Totalt antal besökare 2016:  48 113 personer vilket fördelades på: 

• Allmänhet/betalande besökare 27 829. 

• Skola/elever 12 530. 

• Lärare, fortbildning 1208. 

• Evenemang och mässor 1820. 

• Konferens/kvällsbokningar 1838. 

 

Bedömningen för 2017 är att det kan bli något färre gällande konferenser, 
evenemang och lärarfortbildningar, vilket i sin tur beror på att det saknades 
pedagoger i början av 2017 och att det saknats säljkompetens viss del av året. 

Av de 27 829 besökarna så är det enligt tidigare beräkningar drygt hälften av 
besökarna som kommer utifrån, vilket är grannlänen, samt Danmark, Tyskland 
och Holland. Sannolikt är det 16 000 besökare som kommer utifrån enligt 
Kreativums beräkningar.  

Om vi utgår från att Kreativum har 16 000 besökare som kan betraktas vara 
turister och inte kommer för den pedagogiska verksamheten riktad direkt mot 
skolor och lärare och delar upp dem efter vad vi redan vet om besökare i 
Karlshamn så skulle ca: hälften (av 16 000) vara dagbesök. Dessa kommer 
då från närliggande områden, en ungefärlig tiomilsradie. Det innebär att de är 
svenskar. 

Resterande del av besökarna är då en mix av svenska och utländska gäster 
som övernattar. Av dessa är 75% återigen svenskar och 25% kommer från 
andra länder. 

Dygnsutlägg svenska dagsbesök = 600 kr*   

8 000 personer * 600kr = 4 800 000 kr 

Dygnsutlägg svenska övernattande gäster = 1100 kr* 

6 000 personer * 1100 kr = 6 600 000 kr 

Dygnsutlägg, snitt utländska besökare = 1085 kr (2014**) 

2000 personer * 1 085 kr = 2 170 000 kr    

Totalt 13 570 000 kr vilket är det värde som skapas för det lokala näringslivet. 

*Källa Visit Sweden: En genomsnittlig konsumtion om 1 085 svenska kronor för 
samtliga utländska besökare. 

**Källa: HUI/Tourism in Skåne ”Regionala turismeffekter i Skåne län 2016” 
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Näringslivets syn på Kreativum  

 

Styrkan med dagens Kreativum 

Flera av de tillfrågade företagen använder Kreativum främst för utbildningar 
eller informationsmöten för anställda. De företag som har montrar ser att dessa 
behöver förnyas eller göras om. Det har varit och är en viktig plats för profilering 
och för rekrytering av personal.  

Det finns också en nytta i att Kreativum finns med som en ingrediens när 
företagen rekryterar från större orter och den potentielle medarbetaren 
undersöker utbudet av aktiviteter på en plats som Karlshamn då är det viktigt att 
en funktion som Kreativum finns, sedan använder man kanske inte Kreativum 
frekvent men för att attrahera fyller det en viktig funktion. 

Det visar sig att presentshopen är ett ställe man besöker för att köpa kluriga 
och intressanta presenter. 

Kreativum som en Blekingefunktion 

Kreativum är en Blekingeangelägenhet, en viktig besöksplats för barn och 
ungdomar i hela länet, men även i den funktionella regionen. Företag i hela 
länet behöver involveras och bli utställare. Det gäller både de stora företagen 
och de medelstora. 

Rätt utnyttjat så kan Kreativum vara med och sätta hela Blekinge på kartan 
utifrån ett nationellt perspektiv.  

Utifrån ett tankesätt om att det gäller hela Blekinge så blir det också en regional 
angelägenhet. Här gäller det att prata Blekinge och verka i Blekinge. 

När företagen rekryterar så är Kreativum en faktor som företagen vill ta med 
och lyfta fram för att visa på vilka möjligheter som finns i kommunen/regionen. 

Enligt företagen som finns knutna kring Techtank har visat på ett stöd för en 
fortsättning av Kreativum. 

Morgondagens Kreativum 

Kreativum kan användas för kompetensförsörjning för teknikföretag i Blekinge. 
Näringslivet måste hitta bättre format för att nå dagens ungdom, här spelar 
Kreativum en viktig roll som samlande arena för aktiviteter som exempelvis 
Möjligheternas värld, Delta projektet, Forskarfredag, Lean-production osv. I 
detta sammanhanget fyller Kreativum en viktig roll som neutral part på neutral 
mark 

Kreativum kan användas betydligt mer som platsen där företag inom teknik och 
naturvetenskap kan visa upp sig och beskriva sina produkter och processer.  
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Näringslivet har upplevt det svårt att få lärare och Syokonsulenter att engagera 
sig i företagens behov och funktion. Kreativum skulle kunna vara den neutrala 
plattformen och på det sättet hjälpa skolan med att förenkla steget mellan just 
skola och näringsliv. Nyttan med Kreativum ligger i att det skapas intresse för 
naturvetenskap och teknik. 

Önskan är ett fortsatt Kreativum för alla åldrar, men till rimligare entréavgifter, 
där minskade entréavgifter matchas mot fler besökare. Att skapa en årlig 
utbildningsdag på Kreativum för alla elever och där berätta om vad olika företag 
gör. När man sedan gått igenom skolsystemet låter man gymnasieelever med 
teknik och naturvetenskaplig inriktning göra projektarbete på Kreativum, där 
näringslivet bidrar med personella resurser. 

En del företag har engelska som koncernspråk, andra köper produkter och 
tjänster där man kommunicerar på engelska vilket kan vara svårt att få alla 
medarbetare att tala och skriva teknisk engelska. Det är svårt att köpa denna 
typ av utbildning vilket skulle kunna vara en möjlig affärsidé för Kreativum. 

Det är viktigt att Kreativum förnyas hela tiden, varje år måste man se att det 
hänt något nytt. 

Karlshamn som en stad för utveckling av spel borde också uppmärksammas på 
ett tydligt sätt. Att vara en plats där man kan både läsa, jobba och starta företag 
inom spelutveckling är viktigt för framtiden. 

Hur möter man ungdomarna och deras föräldrar kopplat till spel? Det borde 
skapas stationer för att bygga spel och förklara hur man gör och få prova på 
programmering. 

Utvecklingsidéer 

Det finns många intressanta idéer från näringslivet vilket visar på att det finns 
ett starkt engagemang för en eventuell nysatsning. Det finns ett intresse av att 
använda Kreativum som ett ”show room” för engagerade företag. Respektive 
företag visar upp sina stationer och förklarar varför det är viktigt att lära sig 
matte, engelska, svenska osv. 

Använda duktiga pedagoger på skolorna till att vara på Kreativum enligt någon 
form av schema. 

Låt det hända något intressant ”varje vecka” på Kreativum via en årsplanering. 

Det skulle vara värdefullt att få tillgång till testbäddar med teknologi för spel 
baserad på ex VR, AR och AI-teknik. Möjligheten och behovet med en plattform 
för nästa teknikområde kopplat till spel skulle absolut skapa ett stort intresse. 

VR-tekniken är på väg in i hemmen på bred front men de lite mer avancerade 
spelen och bättre VR-teknik kostar, vilket gör att med hög klass på utrustningen 
finns det möjlighet att skapa intresse. Efter VR kommer det ytterligare tekniker 
som gör att man måste ligga i framkant. 

För att kunna utveckla Kreativum krävs ett ”ansiktslyft” för att vara attraktiva. Att 
lyfta besökssiffrorna är nödvändigt både för ekonomin och intresset. En viktig 
fråga är, vad gör vi istället om vi inte satsar på Kreativum? Därför är det viktigt 
att satsa trovärdigt och långsiktigt, att tänka minst 5 år framåt löpande. 
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Innehållsribban kommer med sannolikhet att öka. Hänger inte Kreativum med 
åker målgruppen till närliggande städer och främst storstäderna. 

En annan viktig fråga är att föra in jämställdhet och jämlikhet, liksom mångfald 
som en naturlig del i integrationen. 

Detta kan företagen bidra med 

Intervjuade personer från näringslivet säger sig vara villiga att engagera sig i att 
ställa dit montrar, underhålla dessa med relevant innehåll, ställa personella 
resurser till förfogande vid olika tillfällen, skriva avtal om att göra och hålla 
detta. Vidare så finns det intresse av att både finnas med i styrgrupper och i 
några fall delta i ett styrelsearbete.  

Näringslivets insatser är material och engagemang i form av avsatt tid vilket 
både har ett värde för att driva ett framtida Kreativum men också indirekta 
pengar eftersom det inte behöver köpas in monterar i samma utsträckning. 

Viktigt att det finns förebilder typ något/några bolag som släpper ett spel som 
får status som världsledande. När detta händer skapas hypen om Karlshamn 
som spelstaden och då måste vi ha båda fötterna i startblocket. Det måste gå 
från prat till verklighet. 

 

 

 

22



15 

 

 

Skolans syn på Kreativum 

 

Vad är Kreativums främsta fördelar? 

Kreativums främsta fördelar är det kontaktnät man besitter och då främst 
kopplat till näringslivet. Det finns en trovärdighet i varumärket Kreativum kopplat 
till skolan. En annan fördel är samverkan med högskolan. Det finns ett 
engagemang kopplat mellan BTH och Kreativum som är välutvecklat och som 
också skolvärden har nytta av och skulle kunna ha mer nytta av. 

Vad är nackdelarna utifrån skolans perspektiv? 

Kreativum är alldeles för stationära i Strömma. Kreativum behöver vara mer 
uppsökande, mer proaktiva. Det finns flera pedagoger men eftersom det är 
relativt få kan det på sikt vara svårt att attrahera duktiga pedagoger. Skolan 
upplever att Kreativum mest sökt medel i fonder som är anpassade för att 
kunna söka ur, inte utifrån skolans behov. 

Skolan upplever att Kreativum inte varit lyhörda för förskolans och skolans 
resultat och därmed behov. 

Kreativums syfte är att uppmuntra elever att bli intresserade av teknik och 
naturvetenskap för att på det viset fylla näringslivets behov på sikt. Skolan skall 
uppmuntra eleverna att utbilda sig till det dom vill och skapa allsidighet. 

Skolan ser inte att det blivit fler elever till teknikprogrammet, i vilket fall är det 
svårt att se det utifrån antalet sökande i relation till andra kommuner som inte 
har något science center. Det finns betydligt fler sökande till 
naturvetenskapsprogrammen vilket skulle kunna ha haft viss inverkan. Trots 
detta upplever inte skolan att Kreativum är den motor som man önskar att den 
borde vara. 

Skall man vara riktigt krass utifrån skolans perspektiv så blir det inget ”stort hål” 
om Kreativum läggs ned. 

Skolans behov och utmaningar 

Skolans stora bekymmer i Karlshamn är skillnaden mellan killar och tjejer där 
tjejerna visar på betydligt bättre studieresultat och killarna släpar efter, vilket i 
sin förlängning påverkar hur man klarar gymnasiet. Ett annat bekymmer är de 
socioekonomiska skillnader som finns i samhället, där man tydligt ser att 
betydligt färre elever från denna grupp söker sig till gymnasiet. Skolan har stora 
behov att få stöd för dessa elever och då är inte Kreativum förstahandsvalet.  

En utmaning är att förstå varför man väljer respektive inte väljer teknik. Tittar 
man på Älmhult så har man ett testlabb på IKEA kopplat till teknikutbildningen, 
här har man ett högt antal sökande vilket gör att många intresserar sig för 
testlabbet och ser detta som en intressant möjlighet. 
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Ikea of Sweden coachar eleverna på engelska om hur man gör möbler och 
platta paket, detta för att man skall förstå att i näringslivet kan det finnas 
engelska som företags språk. En intressant fråga är hur gör man för att skapa 
samma intresse i Karlshamn som i Älmhult? Skulle t.ex. teknik i vården kunna 
vara en sådan inspiration? Eftersom teknik finns överallt så behöver man 
kanske förenkla begreppet och visa på att det finns överallt i vardagen. 

Skolförvaltningen driver ett projekt kallat, Samhället i skolan-Skolan i samhället. 
Här vill man hitta alternativ till PRAO, ex Delta, men också kopplingar till 
näringslivet.  

Från skolledningens sida kan man inte se att Kreativum haft någon inverkan, 
varken positivt eller negativt. 

Om det blir en fortsättning med Kreativum 

Om vi utgår från att Kreativum kommer att finnas i någon form i framtiden, hur 
vill skolan då påverka denna framtid? 

Frågan man ställer sig från skolan är, vad blir Kreativums identitet? Kreativum 
berör bara en del av skolan. Det är nödvändigt att det sitter personer med 
kunskap och bakgrund i skolan i en styrgrupp eller i styrelsen för bolaget. 

En önskvärd situation är att det kan förekomma ett flöde av pedagoger mellan 
skola och Kreativum. Det får inte bara handla om naturvetenskap och teknik, 
Kreativum måste även möta andra behov, dels mellan tjejer och killar, dels 
elever med socioekonomisk bakgrund. En viktig synpunkt är att på 
mellanstadiet finns inga experimentsalar. 

Ett annat område som behöver lyftas är arbetsmarknadskvällarna, här kan 
Kreativum vara ett nav men det behöver lyftas till en ny nivå. 

Innehållsmässigt är det viktigt att Kreativum stimulerar och visar på nya yrken. 
När man intervjuar elever i högstadiet så känner man till ett 25-tal olika yrken, 
när man sedan gör om mätningen i slutet av gymnasietiden så kvarstår samma 
antal, ca 25 yrken. Detta skall ställas i relation till att det finns ca 8000 olika 
yrken. 

Därför är det viktigt att Kreativum börjar sitt arbete på förskolorna och att man 
kommer ihåg att skolans utmaningar inte är linjära utan har stora variationer. 

Ytterligare en reflektion är om man i ett nystartat Kreativum skall involvera Ire 
Naturskola som en del i utbudet. 
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BTH:s syn på Kreativum 

 

BTH ser det som viktigt att det finns ett science center i regionen, Kreativum är 
viktigt utifrån BTH:s profil. 

Kreativum måste bli platsen för lärande. Idag är det av naturliga skäl mest 
Karlshamn men i en framtid behöver det distribueras till övriga platser i 
regionen. Det betyder också att fler kommuner behöver hjälpa till med 
ekonomin.  

Varför inte utveckla en minibuss och låta pedagogerna komma till skolorna i 
länet lite oftare och sedan ta eleverna till Kreativum ibland. Det skulle kunna 
vara en intresseväckare för ett senare besök. 

Tekniken går snabbt framåt och för att hänga med behövs en kraftfull insats för 
att komma i fas, sedan behövs det en plan för fortlöpande investeringar. Det har 
helt klart funnits för lite medel under lång tid, vilket gjort att ekonomiska frågor 
har tagit mycket tid som kunde använts till utveckling i stället. En säker 
basfinansiering är viktig för att skapa arbetsro och fokus på innehållet. 
Kreativum är utsatt för konkurrens från andra science centers, flera av dessa 
har ett större utbud och kan upplevas ”häftigare” och finns i storstäderna. 

Vad kan BTH göra? 

BTH kan inte stoppa in pengar men kan vara delaktiga på flera sätt än 
Forskarfredag. Att investera i tid är en möjlighet för BTH vilket kan användas för 
att utforma stationerna så att dom får en teknisk höjd. Exempelvis så bidrar 
Chalmers med tid i form av doktorander till Universeum. 

BTH kan tänka sig en grupp på 3–5 personer som har viss del av sin tjänst 
förlagd till Kreativum för att utveckla nya stationer. Gärna med tillskott från 
näringslivet, på det sättet skulle man kunna utveckla idéer och säkerställa 
kvalitén. 

En intressant tanke är att koppla BTH med e-hälsa (sjuksköterskeutbildningen) 
samt Landstinget på ett nytt och kreativt sätt. Både med stationer men också 
utbildningsmässigt. 

Vad behöver mer göras/vad kan man göra mer? 

En viktig fråga är att koppla jämställdhet i teknik till BTH. Här måste båda könen 
bli synliga i kontexten, kanske att det offentliga ger Kreativum ett uppdrag kring 
denna fråga. Det skulle kunna hjälpa till att bryta ned de mentala kartor vi alla 
bär på. 

För att lyckas måste Kreativum nå ut med marknadsföring på ett kraftfullare och 
mer strukturerat sätt.  

BTH skulle kunna vara behjälplig att låta studenterna utveckla film och teknik 
och liknande, för att dels visa upp vad som finns, men också som ett stöd i 
montrarna. Detta är ett ständigt pågående arbete som kan förnyas kontinuerligt 
med insatser från nya studenter. 
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Det behövs fler aktiviteter likt Forskarfredag, här kan den grupp som skall 
komma med idéer och utveckling delta tillsammans med ledningen för 
Kreativum. 

Hur kan man komplettera Kreativum med något annat likt Exotisk värld? Något 
som både intresserar skolan och turister. Är det mer djur? 

Legoland har en intressant funktion där man själv kan programmera sin 
karusell. Här blir teorin snabbt praktik och praktiken en upplevelse. 

Kanske en del i att utbilda lärare i just programmering. 
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Det offentligas synlighet på Kreativum 

 

Det finns en outnyttjad potential i att få den offentliga delen i samhället att synas 
på Kreativum. Det gäller inte bara kommunen och dess olika funktioner inom 
naturvetenskap och teknik det gäller även Försvarsmakten, olika myndigheter, 
Landstinget och liknande. Det finns många i det offentliga Sverige som relaterar 
till det som är Kreativums kärna. 

 

Arbetsförmedlingens syn på Kreativum 

 

När barn och ungdomar tidigt blir intresserade av teknik så borde det sätta spår 
som blir bestående, här kan Kreativum vara navet mellan skola och näringsliv. 
Detta kan utvecklas mer än vad det har gjorts fram till idag.  

Arbetsförmedlingen har använt Kreativum för olika inspirationsdagar där 
Kreativum faciliterat för att skapa ett ökat intresse för teknik. Teknik finns i 
många olika former och överallt i dagens samhälle. Arbetssökande ungdomar 
skulle kunna använda Kreativum för att testa programmering och träffa företag. 

Näringslivet har avancerad teknik i sina företag, detta skulle man kunna 
visualisera och skapa intresse kring. 

En annan viktig aspekt är att kvinnor behöver synas i tekniska sammanhang. 
Kvinnor kan bryta invanda könsmönster och bli förebilder. Därför borde 
Kreativum vara den plats där man kan visa på jämställdhet och jämlikhet på ett 
naturligt sätt i vardagen. 

Det borde alltså finnas en framtida plats för Kreativum, en mötesplats för 
samverkan och rekrytering. Blekinge är det län som säger att det är svårt att 
rekrytera, därför borde företag finnas på plats i någon form och utsträckning. 

Om det blir en fortsättning för Kreativum skulle man behöva resa runt nationellt 
och i Europa och inspireras för att plocka hem det bästa, gärna i nära 
samverkan med BTH. Kreativum behövs i framtiden men i en ny tappning. 
Arbetsförmedlingen har till och från haft samarbete med Kreativum. En 
synpunkt utifrån Kreativum som besöksmål är att inträdet är ganska dyrt, ett 
lägre inträde skulle sannolikt attrahera fler besökare och framförallt i en 
reviderad och nystartad form. 

En annan uppgift skulle kunna vara att beskriva vad som är ”framkomliga 
yrkesvägar”. Som tidigare rapporterats så känner dagens ungdomar endast till 
ett 25-tal yrken av möjliga 8000. Att inspirera för fler yrken skulle kunna vara en 
uppgift för Kreativum.  

Till sist, hur följer Kreativum upp de besök man haft? 
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Ungdomsrådets synpunkter 

 

Är Kreativum intressant utifrån ungdomsperspektivet? Frågan har ställts till 
ungdomsrådet vilket består av en grupp ungdomar i åldrarna 15–18 år. 

Ungdomarna har fått svara på tre frågor vilket sammanfattas i följande ord. 

Vad är Kreativum idag? 

Fortfarande kul, börjar bli slitet och omodernt, lärdom för teknik och samhälle, 
mötesplats, turistattraktion, unikt, förmycket samma saker, en plattform för 
företag, personer och föreningar. 

Vad borde Kreativum vara? 

En plats för innovation och framtidens teknik och forskning, lokaler för att lära 
sig på ett roligt sätt, en plats som skolor kan få nytta av, kunna involvera skolan 
mer, göra teknik roligt (folk bryr sig inte om teknik), mer yrkesinriktat ex. hur 
fungerar ingenjörsyrket, hur fungerar tekniska yrken, innehålla ett nytt utbud, 
framtidsteknik, mötesplats mellan arbetsliv och skola. 

Hur kan Kreativum nå mig? 

Genom att fokusera mer på framtiden, och vara ”up to date” med sitt utbud, 
genom att skapa mötesplatser som riktar sig till unga, skolbesök att Kreativum 
kommer till skolan, sociala medier, erbjudanden som tävlingar aktiviteter för 
unga, ny teknik, möjlighet att testa och uppleva för olika åldersgrupper. 

Synpunkter och funderingar 

Koppla Kreativum till Idéinstitutet. Varför är det öppet för allmänheten hela 
dagarna när många vill vara där på kvällarna? Erbjuda bredare/flexiblare 
öppettider. Med rätt utbud kommer publiken, jämför med lokstallarna. 

Kan man hyra Kreativum? I så fall hur? 

Plockar man bort Kreativum, har vi inget att plocka in. Kreativum kan inte 
ersättas. 
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Ekonomi och finansiering  

  

Ett genomgående problem för funktioner som science centers är finansieringen. 
De flesta science centers har basfinansiering får kommun och/eller 
regionkommun. 

Storleken på finansieringen varierar och beror på storleken och upplägget för 
respektive science center. Kreativum har en förhållandevis stor 
besöksverksamhet som dels drar in entréavgifter vilket påverkar behoven av 
annan finansiering positivt. Dilemmat med stor besöksverksamhet är att man är 
beroende av ”dåligt väder” på sommaren för att lyckas, vilket är en 
osäkerhetsfaktor.  

Som redovisats under rubriken Turism så bidrar Kreativum med intäkter till det 
regionala näringslivet i form av handel, hotellnätter m.m. till ett beräknat värde 
av 13,5 Mkr per år. Näringslivet upplever att Kreativum är viktigt för att dels 
skapa intresse kring områdena teknik och naturvetenskap, detta värde är 
omöjligt att sätta ett belopp på men sannolikt finns det ett stort eller mycket stort 
värde i detta. 

 

Det har med tydlighet framgått att Kreativum är en regional angelägenhet vilket 
på sikt borde synas i finansieringsmodellen, alltså att Region Blekinge är en del 
i finansieringen. Tittar vi på Norge så är deras modell med 10 science center att 
man betalar ut 54 Mkr med statliga medel och då har man ändå bara hälften så 
många besökare som i Sverige.  

Organisationen Svenska Science Centers driver frågan om att staten går in 
med viss del i finansiering för science centers i Sverige. Vid ett 
riksdagsseminarium den 16/11 2017 presenterades ett material för att lobba för 
frågan, se Bilaga 2. 

Det har också lämnats en motion som tar upp frågan om att de science centers 
som finns behöver få utökad finansiering. Bilaga 3. 

Kreativums ekonomiska status vad gäller balansräkningen 

För att säkerställa att det inte finns några ekonomiska förbindelser, inkurans i 
lager eller annan typ av frågor som skulle kunna ge kostnader för en köpare 
kommer en enkel form av due diligence behöva göras. Due diliigence betyder 
företagsbesiktning, eller beskrivs som en arbetsprocess och metod för att samla 
in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra 
strategiska förändringar. Due diligence betyder ungefär "skälig aktsamhet", 
enligt Wikipedia.  

Efter samtal med Kreativums revisor var det vid årsskiftet 2016/2017 inga 
oklarheter i balansräkningen.  
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Finansieringsnivå idag och i möjlig framtid 

Karlshamns kommun har under flera år köpt tjänster för mellan 1,8 Mkr – 2,3 
Mkr per år, plus att man vid två tidigare tillfällen gjort tilläggsköp för 0,7 Mkr per 
år.  

Kreativum har under tidigare år drivit projekt som avlastat viss del av ekonomin, 
vilket gjort att 2.3 Mkr har varit en rimlig nivå. Under 2017 har möjligheten till att 
driva projekt uteblivit dels beroende på bristen på utlysningar och dels 
beroende på att Kreativum är enligt aktiebolagslagen ett kommersiellt företag 
och omfattas då av statsstödsreglerna vilket gör det svårt att driva projekt.  

För 2017 är behovet av stöd i storleksordningen 5 Mkr och prognosmässigt är 
det på samma nivå de närmaste åren, om Kreativum skulle vara kvar i 
nuvarande struktur/ägarkonstruktion. 

Kreativum behöver komma in i en struktur där man antigen ägs direkt eller 
indirekt av Karlshamns kommun alternativt i en ny struktur där man kan bli ett 
”non profit”-bolag. Att finnas i någon av dessa strukturer medför att det finns 
stora möjligheter att söka medel som är ämnade just för offentliga 
organisationer. Statsstödsreglerna omfattar inte s.k. ”non-profit”-företag. 

Om beslut fattas av Karlshamns kommun att köpa aktierna i Kreativum för en 
symbolisk summa och om beslut fattas om att ge en möjlig basfinansiering på 5 
Mkr årligen så är det inte orimligt att det går att finansiera i varje fall den 
tillkommande summan om 2,7 Mkr med antingen projektmedel eller med stöd 
från andra kommuner, landsting eller fonder.  

En tanke som väckts under utredningen är att kolla upp möjligheten från olika 
fonder i kommunen och utreda om fonderna kunde köpa årskort till samtliga 
barn och ungdomar i kommunen. 

 

Investeringsbehov  

Samtliga intressenter som intervjuats och som ser Kreativum som en framtida 
mötesplats för näringsliv och skola har uttryckt att det behöver göras en radikal 
förändring av Kreativum där begreppet Kreativum 2.0 förekommer frekvent. Det 
handlar dels om att lokaler och utrustning behöver restaureras, montrar bytas 
ut, nya montrar komma till, men framförallt behövs ett omtag vad gäller upplägg 
och arbetssätt.  

Att restaurera Kreativum kommer också att kosta en del och en grov 
bedömning är att investeringsbehovet i personal, arbetssätt och utrustning 
kommer att kräva totalt ca 10 Mkr under en 2–3-års period. 

Flera av de större och för den delen medelstora företagen i kommunen har sagt 
sig vara villiga att bygga montrar, ta fram relevant material samt att bistå med 
personella resurser vid särskilda events. Exempelvis om man gör en kemi-
ingenjörsvecka så kan AAK bistå med personal osv. Värdet på att få montrar 
byggda skall absolut inte underskattas. Dessutom har flera representanter från 
näringslivet sagt sig vara intresserade av att antigen delta i styrgrupper eller i 
styrelsearbete. 
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Förslag på organisationsstrukturer med för- och nackdelar 

Eftersom förslaget är att fortsätta att driva Kreativum blir frågan om 
organisationsform aktuell. Det finns egentligen bara två lösningar som är 
praktiska i detta fallet. 

 

Det ena förslaget är att Stadsvapnet AB köper Kreativum och låter det bli ett 
helägt kommunalt dotterbolag. Fördelen är att det ligger inom 
kommunkoncernen och att det får en stabil ägare.  

Det som i så fall behövs är att en styrelse kan bestå av andra personer än 
endast politiker. 

Nackdelen är att andra kommuner inte kan vara medlemmar och/eller bidra 
med medel. 

 

Det andra förslaget är att det bildas en ideell förening med medlemmar som kan 
bestå av kommun/kommuner, landsting, företag, högskola/högskolor. 
Medlemsavgiften kan vara symbolisk. Den ideella föreningen bildar sedan ett 
bolag som all verksamhet drivs i kallat Kreativum AB (svb). Bolagsformen (svb) 
betyder att det blir ett ”non-profit”-företag. Fördelen är att alla kan delta oaktat 
om man är offentlig eller näringsidkare. 

I en sådan konstruktion bör man låta den ideella styrelsen vara en aktiv ägare 
som styr och talar om vad man vill med bolaget. Bolaget kan sedan ha en 
styrelse som har rätt kompetens i relation till bolagets behov.  

 

Väljer man det sistnämnda behöver man först köpa och parkera bolaget i 
Stadsvapnet AB för att sedan sälja det vidare till en ideell förening enligt 
konstruktionen ovan. Detta för att inte tappa tid. Det tar en del tid att ta fram 
stadgar, kalla till möten, värva medlemmar osv. 

 

Rekommendationen är att Stadsvapnet AB köper Kreativum AB som ett första 
steg och därefter utreder man förutsättningarna om man skall bilda någon 
annan form av organisation. 
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KREATIVUM i Blekinge AB Sida: 1(3)

556545-4989 Resultatrapport Utskrivet: 17-12-04

Preliminär 10:45
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vernr: A705
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-10-31

Perioden Period fg år Periodbudget

Intäkter
Klass 30

3070 Entré skolor 120 517,57 153 874,35 170 000,00
3071 Avräkningskonto för kommunavtal -435 750,00 -435 750,00 0,00
3072 Biljettförsäljn tema skolor 37 444,86 53 695,51 76 500,00
3074 Biljettförsäljning film skolor 27 179,95 62 639,55 17 000,00
3075 Försäljning Café/Bistro skola 36 776,09 110 405,77 59 500,00
3076 Försäljning skolpolare 15 000,00 15 000,00 25 000,00
3078 Försäljning kompetensutveckling 6 875,00 39 450,00 160 000,00
3082 Usp,Ufor,Fupp,Snb projektinsatser 10 000,00 5 000,00 16 666,00
3085 Ronneby kommun skolavtal 101 400,00 101 400,00 84 500,00
3086 Tingsryds kommun skolavtal 38 000,00 38 000,00 31 666,00
3087 Bromölla kommun skolavtal 32 500,00 32 500,00 27 082,00
3088 Karlskrona kommun skolavtal 72 600,00 72 600,00 60 500,00
3089 Olofströms kommun skolavtal 70 000,00 70 000,00 58 332,00
3090 Karlshamns kommun skolavtal 2 300 000,00 2 300 000,00 1 916 666,00
S:a Klass 30 2 432 543,47 2 618 815,18 2 703 412,00

Klass 31
3110 Biljettförsäljning entré turism 2 118 816,88 2 297 018,21 2 191 200,00
3111 Biljettförsäljning entré aktivitet 840,00 566,04 0,00
3112 Biljettförsäljning film turism 0,00 233 711,05 0,00
3114 Försäljning Butik 25% 274 096,64 288 098,44 346 940,00
3116 Försäljning Butik 6% 32 886,26 55 477,86 42 500,00
3118 Försäljning Café/Bistro turism 857 445,97 773 467,16 776 050,00
S:a Klass 31 3 284 085,75 3 648 338,76 3 356 690,00

Klass 32
3210 Biljettförsäljning entré företag 97 990,14 143 620,27 0,00
3212 Biljettförsäljning entré aktitiviteter 0,00 8 858,98 0,00
3213 Biljettförsäljning film företag 0,00 16 931,49 0,00
3214 Försäljning Café/Bistro alkohol 22 648,00 11 542,00 34 500,00
3215 Café/Bistro konf. 14 420,00 1 383,93 0,00
3219 Konferensrumshyra enbart 1 200,00 0,00 0,00
3221 Konferenspaket 270 223,46 523 203,30 483 000,00
3225 Konferensförsäljn 25% 1 500,00 0,00 0,00
S:a Klass 32 407 981,60 705 539,97 517 500,00

Övriga rörelseintäkter
3913 Försäljning administrationstjänster 0,00 2 388,40 0,00
3921 Provisionsintäkter 0,00 11 946,00 25 000,00
3936 Försäljning egentillverkade stationer 800,00 4 540,00 41 666,00
3941 Försäljning Eventarrangemang 0,00 32 781,60 41 666,00
3942 Försäljning konsulttjänster 53 088,00 17 478,40 58 332,00
3943 Ersättning konsultresor 182,40 365,00 0,00
3946 Övrig försäljning Kreativum 240,00 240,00 0,00
3948 Försäljning utbildning 0,00 6 064,00 8 332,00
3954 Projektmedverkansinsatser -2 244,00 74 300,00 1 666 666,00
S:a Övriga rörelseintäkter 52 066,40 150 103,40 1 841 662,00

Erhållna bidrag
3982 Forskarfredag 0,00 26 683,99 41 666,00
3983 Tell Me-projektet 100 000,00 750 000,00 242 500,00
3985 Lönebidrag 141 616,00 136 025,00 125 000,00
3986 Skolverket 1 834 000,00 1 834 000,00 1 850 000,00
S:a Erhållna bidrag 2 075 616,00 2 746 708,99 2 259 166,00

S:a Intäkter 8 252 293,22 9 869 506,30 10 678 430,00

Direkta kostnader
4002 EC-stiftelsen -9 243,70 -2 462,60 0,00
4003 Forskarfredag -16 529,01 -48 612,83 -41 668,00
4004 Kostnader E.ON projekt -3 704,42 -782,95 0,00
4005 Robocupprojekt -5 000,00 0,00 -834,00
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556545-4989 Resultatrapport Utskrivet: 17-12-04

Preliminär 10:45
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vernr: A705
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-10-31

Perioden Period fg år Periodbudget

4007 NTA-samverkan 0,00 -7 638,70 0,00
4008 Omkostnader stationer till försäljning -16 435,00 0,00 -20 834,00
4009 Projekt Usp,Ufor,Fupp,Snb -9 433,96 -12 070,00 0,00
4010 Avgifter kortbetalningar o. insättningar -41 361,09 -40 481,99 -37 500,00
4012 Varuinköp Butik -178 157,76 -187 426,96 -166 668,00
4013 Varuinköp Café -692 381,11 -640 972,34 -583 334,00
4014 Varuförvärv från annat EU-land -16 602,77 -19 638,00 -16 668,00
4015 Omkostnader utbildningar 0,00 0,00 -16 668,00
4016 Omkostnader utställn.konferenser,mässor -18 961,33 -20 871,72 0,00
4023 Filmkostn tjänst från land utom EU 0,00 -33 061,46 0,00
4026 Omkostn möjligh värld -38 541,64 0,00 0,00
4027 Omkostnader SC-samverkan 0,00 -26 781,50 0,00
4056 Inköp varor 25% EU -6 374,50 0,00 0,00
S:a Direkta kostnader -1 052 726,29 -1 040 801,05 -884 174,00

Bruttovinst 7 199 566,93 8 828 705,25 9 794 256,00

Personalkostnader
7010 Lön kollektivanställda -1 432 880,04 -1 327 759,15 -1 120 500,00
7011 Förändring löneskuld 81 821,00 -20 135,00 0,00
7081 Sjuklön kollektivanställda -30 022,83 -29 629,28 -4 150,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda -193 659,21 -222 085,91 -134 460,00
7084 FK ers. Sjuklön kollektivanställda 0,00 11 431,44 0,00
7085 FK ers. Sjuklön kollektivanställda soc avg 0,00 3 591,79 0,00
7090 Förändr sem löneskuld koll. -16 472,53 33 054,11 0,00
7210 Lön tjänstemän -2 145 185,30 -2 175 716,39 -2 756 197,00
7281 Sjuklön tjänstemän -19 294,72 -16 287,60 -16 600,00
7285 Semesterlön tjänstemän -366 835,91 -407 753,19 -330 743,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld 14 437,53 60 533,89 0,00
7321 Skattefria trakt Sverige -748,00 -1 122,00 -4 150,00
7322 Skattepl trakt Sverige 0,00 -167,00 -830,00
7331 Skattefri bilersättning -3 629,70 -8 921,59 -8 300,00
7398 Förmånsvärden -40 332,00 -36 080,00 -24 900,00
7399 Motkontering av förmån 40 332,00 36 080,00 24 900,00
7413 Collectum ITP1 -5 022,39 -16 295,82 -12 450,00
7414 Collectum ITP2, TGL -117 748,52 -104 993,17 -99 600,00
7415 Länsförs L -137 238,00 -130 510,00 -132 800,00
7416 Collectum  ITPK -36 130,19 -40 478,94 -41 500,00
7510 Arbetsgivaravgifter -1 303 054,43 -1 258 306,17 -1 218 058,00
7520 Avgifter 16,36% -91,09 0,00 0,00
7533 Särsk löneskatt pensionsk -100 000,00 -100 000,00 -166 000,00
7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år 0,00 -34 603,93 0,00
7570 FORA -44 747,00 -35 940,00 0,00
7610 Utbildning -9 120,00 -14 310,80 -12 450,00
7690 Övriga personalkostnader -15 838,76 -20 253,22 -16 600,00
S:a Personalkostnader -5 881 460,09 -5 856 657,93 -6 075 388,00

Övriga kostnader
5010 Lokalhyra inkl Elkostn -1 800 687,60 -1 780 885,10 -1 775 000,00
5060 Städning, renhållning -319 541,54 -295 094,42 -291 668,00
5410 Förbrukningsinventarier -44 051,69 -17 494,36 -41 668,00
5416 Underhållskostnader -201 325,98 -171 054,86 -166 668,00
5460 Förbrukningsmaterial -42 724,71 -41 688,97 -37 500,00
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl -28 174,22 -337,94 -20 834,00
5611 Drivmedel personbilar -2 712,28 -2 467,19 -5 000,00
5612 Skatt försäkr personbilar -2 398,75 -2 169,00 -2 500,00
5613 Rep. och underhåll personbilar -9 665,79 -4 181,60 -8 334,00
5615 Leasingavg personbilar -51 427,50 -50 012,00 -41 668,00
5710 Frakt och transport 0,00 0,00 -4 168,00
5800 Reskostnader -13 889,49 -10 169,01 -25 000,00
5920 Marknadsföringskostnader -158 931,87 -184 257,83 -166 668,00
6070 Kassadifferenser 843,50 -1 241,00 0,00
6071 Representation, avdragsgill -204,00 -492,87 -1 668,00
6072 Repr ej avdr.gill 0,00 -190,00 0,00
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6211 Telefonkostnader 0,00 -1 555,00 -1 668,00
6212 Mobil-IP-telefoni -35 292,18 -45 902,14 -41 668,00
6215 Radio TV -2 939,00 -1 662,00 -1 668,00
6250 Porto -14 220,84 -27 391,30 -25 000,00
6310 Företagsförsäkringar -31 699,52 -30 901,94 -29 168,00
6340 Försäkringsskada 4 400,00 0,00 0,00
6350 Kundförluster 2 524,00 0,00 0,00
6351 Kundförluster svinn -60,00 0,00 0,00
6530 Redovisningstjänster -39 500,00 -15 000,00 -50 000,00
6540 Data o. servicetjänster -169 456,50 -157 379,83 -125 000,00
6543 Leasingkostnader övr -50 424,00 -24 247,45 -25 000,00
6550 Inköpta tjänster -29 455,00 -14 620,00 -41 668,00
6591 Öresutjämn Fakturaavg -189,10 -214,91 0,00
6592 Registrerings/årsavgifter. -20 317,31 -22 940,10 -25 000,00
6593 Div. servicekostnader -16 001,00 -13 976,82 -12 500,00
6594 Provision -100,64 0,00 0,00
6970 Tidningar facklitteratur -3 735,20 -4 497,71 -4 168,00
6981 Föreningsavg avdr gill -41 926,00 -33 004,00 -29 168,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill -12 161,59 -12 876,57 -12 500,00
S:a Övriga kostnader -3 135 445,80 -2 967 905,92 -3 012 520,00

Resultat före avskrivningar -1 817 338,96 4 141,40 706 348,00

Avskrivningar
7831 Avskrivningar 1101 -85 215,00 -85 216,00 -141 668,00
7832 Avskrivn inventarier -25 042,00 -61 029,00 0,00
S:a Avskrivningar -110 257,00 -146 245,00 -141 668,00

Resultat efter avskrivningar -1 927 595,96 -142 103,60 564 680,00

Finansiella intäkter
8336 Valutakursförluster 0,00 -115,43 0,00
8201 Ränta Skattekonto -369,00 0,00 0,00
S:a Finansiella intäkter -369,00 -115,43 0,00

Finansiella kostnader
8400 Räntekostnader -2 802,57 0,00 0,00
8431 Valutakursvinst skulder 4,20 28,03 0,00
8490 Finansiella kostnader/avgifter -15 853,00 -15 865,00 -12 500,00
S:a Finansiella kostnader -18 651,37 -15 836,97 -12 500,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 946 616,33 -158 056,00 552 180,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 946 616,33 -158 056,00 552 180,00

Resultat före skatt -1 946 616,33 -158 056,00 552 180,00

Nettoresultat -1 946 616,33 -158 056,00 552 180,00

34



KREATIVUM i Blekinge AB Sida: 1(2)

556545-4989 Balansrapport Utskrivet: 17-12-04

Preliminär 10:48
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vernr: A705
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-10-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1

1910 Kassor Reception,Butik,Café 11 615,00 547,00 12 162,00
1920 Plusgiro 3 708,32 5 022,50 8 730,82
1930 Placeringskonto bank 2 501 354,78 -2 500 000,00 1 354,78
1931 Checkräkningskonto 2 308 381,82 -1 268 185,90 1 040 195,92
1510 Kundfordringar 313 799,00 -264 160,00 49 639,00
1511 Belånade fordringar -2 524,00 2 524,00 0,00
1513 Kundfordran Am.Expr.kort 484,00 -484,00 0,00
1514 Kundfordringar VisBook 0,00 1 355,40 1 355,40
1519 Fordran Karlshamns kommun -2 300 000,00 2 300 000,00 0,00
1700 Periodiserade belopp 96 315,00 -82 853,00 13 462,00
1710 Förutbetalda hyror 180 068,76 0,00 180 068,76
1713 Förutbetalda Företagsförsäkringar 12 471,00 6 755,48 19 226,48
1719 Lån Blekinge Exotiska Värld 30 000,00 -30 000,00 0,00
1721 Nedskrivning fordran Exotisk Värld -29 999,00 30 000,00 1,00
1723 Fordran Tell Me-projekt 935 000,00 -835 000,00 100 000,00
1727 Insats Smakupplevelse Blekinge 500,00 0,00 500,00
1728 Fordran VR-projekt Sparbanksstiftelsen 135 000,00 75 000,00 210 000,00
1729 Fodran Region Blekinge 50 000,00 -50 000,00 0,00
1640 Skattekonto -841 050,00 720 337,00 -120 713,00
1681 Utlägg NTA-samverkan 0,00 79 765,70 79 765,70
1686 Fordr porto BG 3 055,00 0,00 3 055,00
S:a Omsättningstillgångar 1 3 408 179,68 -1 809 375,82 1 598 803,86

Omsättningstillgångar 2
1400 Lager Butik/Reception 96 910,00 -3 470,00 93 440,00
1410 Lager Cafeteria/Bistro 106 659,00 0,00 106 659,00
S:a Omsättningstillgångar 2 203 569,00 -3 470,00 200 099,00

Anläggningstillgångar
1210 Inventarier, stationer under byggnad 14 527,55 3 285,66 17 813,21
1220 Inventarier, övrigt 659 130,36 0,00 659 130,36
1222 Inventarier upptäckartorg 1 497 802,74 0,00 1 497 802,74
1224 Inventarier Café/Konferens 274 923,00 0,00 274 923,00
1225 Inventarier, datorer 68 702,00 0,00 68 702,00
1226 Inventarier Kreanova, löst 1 096 505,00 0,00 1 096 505,00
1227 Inventarier utomhuspark 65 912,00 0,00 65 912,00
1231 Ack avskrivn övrigt -635 715,00 -12 656,00 -648 371,00
1232 Ack avskrivn inv. Upptäckartorg -1 492 267,00 -5 352,00 -1 497 619,00
1233 Ack avskrivn inv. Café Konferens -261 560,00 -7 034,00 -268 594,00
1234 Ack avskrivn inv. Datorer -68 702,00 0,00 -68 702,00
1235 Ack avskrivn inv. Kreanova löst -1 096 505,00 0,00 -1 096 505,00
1236 Ack avskrivn inv. Utepark -65 912,00 0,00 -65 912,00
1237 Ack avskrivn inv. Kreanova fast -43 349,00 0,00 -43 349,00
1291 Inventarier Kreanova, fast 43 349,00 0,00 43 349,00
1101 Förbättringskostn annans fastighet 2 044 982,00 0,00 2 044 982,00
1102 Ack avskrivn byggnader -1 572 572,00 -85 215,00 -1 657 787,00
S:a Anläggningstillgångar 529 251,65 -106 971,34 422 280,31

S:A TILLGÅNGAR 4 141 000,33 -1 919 817,16 2 221 183,17

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -530 732,24 137 616,67 -393 115,57
2510 Skatteskulder 97 152,00 -4 982,00 92 170,00
2900 Upplupna skulder -319 880,00 130 260,66 -189 619,34
2910 Upplupna löner -254 095,00 81 821,00 -172 274,00
2911 Upplupen löneskatt -93 302,00 -6 698,00 -100 000,00
2920 Upplupna semlöner -758 402,00 -2 035,00 -760 437,00
2922 Uppl soc avg löneskuld -79 837,00 25 709,00 -54 128,00
2941 Uppl soc avg semlöneskuld -238 290,00 -639,00 -238 929,00
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2970 Skolavtal Ronneby kommun 0,00 -16 900,00 -16 900,00
2971 Skolavtal Tingsryds kommun 0,00 -6 333,30 -6 333,30
2972 Skolavtal Bromölla kommun 0,00 -5 416,70 -5 416,70
2973 Skolavtal Olofströms kommun 0,00 -11 666,70 -11 666,70
2974 Skolavtal Karlskrona kommun 0,00 -12 100,00 -12 100,00
2977 Skolavtal Karlshamns kommun 0,00 -383 333,30 -383 333,30
2611 Utg moms försälj 25% sv 0,00 -38 624,25 -38 624,25
2621 Utg moms försälj 12% sv 0,00 -6 398,58 -6 398,58
2631 Utg moms försälj 6% sv 0,00 -157,13 -157,13
2641 Ingående moms 0,00 81 514,70 81 514,70
2645 Ingående moms utland 0,00 7 154,76 7 154,76
2790 Övriga löneavdrag 0,00 -39,00 -39,00
2890 Övr kortfr skulder -6 716,50 -9 818,00 -16 534,50
2420 Presentkort,rabattkuponger sålda -53 276,00 20 211,00 -33 065,00
2426 Presentkort, elektroniska 0,00 -5 946,00 -5 946,00
S:a Kortfristiga skulder -2 237 378,74 -26 799,17 -2 264 177,91

Långfristiga skulder
2331 Checkräkningskredit -1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00
S:a Långfristiga skulder -1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00

S:a Skulder -3 737 378,74 -26 799,17 -3 764 177,91

Eget kapital
2081 Aktiekapital -410 000,00 0,00 -410 000,00
2099 Redovisat resultat 6 378,41 0,00 6 378,41
S:a Eget kapital -403 621,59 0,00 -403 621,59

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -4 141 000,33 -26 799,17 -4 167 799,50

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 -1 946 616,33 -1 946 616,33
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja nämnden för arbete och välfärd ett tilläggsanslag för 2017 om 13 334 tkr 
 
att tilläggsanslaget finansieras i 2017 års resultat. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2017-11-23, § 541, att begära tilläggsanslag från 
kommunfullmäktige för 2017 motsvarande 13 334 tkr. Förvaltningschefens bedömning är 
att underskottet inte kan täckas inom befintlig ekonomisk ram för nämnden för arbete och 
välfärd. Därav begäran om tilläggsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 541 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 
2 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningen för arbete och välfärds ledningsgrupp 
Ekonom Faruk Saric
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-11-30 Dnr: 2017/1627 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 282 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 5 

 
 
Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och välfärd 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja nämnden för arbete och välfärd ett tilläggsanslag för 2017 om 13 334 tkr 
 
att tilläggsanslaget finansieras i 2017 års resultat.   
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2017-11-23, § 541, att begära tilläggsanslag från 
kommunfullmäktige för 2017 motsvarande 13 334 tkr. Förvaltningschefens bedömning är 
att underskottet inte kan täckas inom befintlig ekonomisk ram för nämnden för arbete och 
välfärd. Därav begäran om tilläggsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 541 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 
2 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningen för arbete och välfärds ledningsgrupp 
Ekonom Faruk Saric 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-11-23 

sid 1 av 4 

 

 

Plats och tid Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:45, ajournering kl 14:15 – 14:40 samt 
15:15 – 15:20.   

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Dahlqvist Vice ordf (S) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter  
Ulla Olofsson (M) Ulla Birgersson (M)  
Bodil Frigren Ericsson (L) Liz Wennerberg (MP)  
Gudrun Johansson (SD), t.o.m. 
§ 545 

Anna Wihlstrand (SD)  

Sirkka Kahilainen (S) Ulla Sandgren (S)  
Roland Ohlsson (S), fr.o.m. § 
546 

Anna Wihlstrand (SD)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Roland Ohlsson (S), t.o.m. § 545 

Övriga: Thomas Svensson, förvaltningschef 
Erik Bergman, nämndsekreterare 
Faruk Saric, ekonomi §§ 536 – 541 

 

Utses att justera: Sirkka Kahilainen  

Paragrafer: §§ 536 – 549  

Justeringsdatum:  2017-11-24 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg   
   
Justerande ……………………………………………………  
 Sirkka Kahilainen  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

arbete och 
välfärd 

  

Sammanträdesdatum: 2017-11-23   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-11-24 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-15 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 541 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2017/1627 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige för 2017 motsvarande 13.334 tkr 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till oktober 2017. 
Nämnden beräknas för närvarande ha ett underskott på – 13.238 tkr vid årets utgång.  
 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Socialpsykiatrin, Försörjningsstöd 
samt Barn och familj.  
 
Antalet vuxna placeringar har fortsatt vara på samma nivå som under våren vilket bidrar 
till höga placeringskostnader samt personalkostnader. Verksamheten Insatser för vuxna 
har ett prognosticerat underskott på – 4.585 tkr. 
 
Antalet hushåll som får försörjningsstöd har börjat minska under senaste månader vilket 
bidrar till viss stabilisering när det gäller antal utbetalningar och kostnader. 
 
Kostnader för insatser inom FIA (Fler i arbete), OSA med mera i kombination med höga 
utbetalningar av försörjningsstöd bidrar till prognosticerat underskott. Verksamheten har 
ett prognosticerat underskott på – 4.754 tkr som är en förbättring mot senaste prognosen 
efter augusti månad. 
 
En markant ökning av kostnader inom Barn och familj föreligger efter april månad. Antal 
placerade barn i konsulentstödda familjehem samt antal placerade barn i familjehem ökar 
och därav ökar placeringskostnader. Under senaste perioden ökade kostnader för 
institutionsplaceringar. Ökning av kostnader på grund av avhopp som leder till dubbla 
placeringskostnader (uppsägningstid), ökning av kostnader för konsulter, utredningar, 
kostnader för vite ( 2016, ej verkställda kontaktpersoner). Verksamheten har ett 
prognosticerat underskott på -21.918 tkr. En prognosförändring på -3.409 tkr sedan 
augusti månad. I prognosen ingår de 4 nya HVB placeringar från början av november 2017. 
 
Verksamheterna Ledning och gemensamt, Introduktion, Ensamkommande flyktingungdom 
samt Arbetsmarknad har en positiv avvikelse. Prognosticerat överskott för 2017 är  
+18.205 tkr. 
 
Socialpsykiatrin prognostiserar en mindre underskott och Arbetsmarknad prognostiserar 
ett mindre överskott. Ledning och gemensam har ett överskott + 4.980 tkr som avser 
återföring av fonderade medel samt minskning på grund av vakanta tjänster.    
 
Ett större överskott på + 7.598 tkr prognosticerar introduktionsverksamhet eftersom 
ersättningen för etableringen baseras på antalet nyanlända till kommunen som ökade 
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under 2015-2017 medan kostnader ligger på en lägre nivå. Verksamheten 
ensamkommande ungdom prognosticerar ett överskott på +5.627 tkr. 
 
Orsaker till underskottet 
 
Placeringskostnaderna för barn och ungdomar har som redovisats ökat kraftig under det 
senaste halvåret. Orsakerna till placeringarna är att behovet ökat. En del av förklaringen är 
att kommunen inte har tillräckligt utvecklade öppenvårdsresurser för att tidigare möta 
behovet och för att undvika placeringar. Inom missbruksdelen behöver kompetens och 
metoder utvecklas för att minska placeringar.  
 
Åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen 
 
Nämnden har beslutat att inrätta två tjänster som familjebehandlare. Syftet är att kunna 
erbjuda tidiga insatser. Alternativ till institutionsplaceringar genom insatser i hemmet har 
påbörjats. Samarbetet med BUS-nämnden har påbörjats för att förstärka samarbetet. 
Placeringarna inom barn och unga har genomlysts och några placeringar på institution ska 
övergå i familjehemsplaceringar. Det finns ett förslag att inrätta ett stödboende för 
missbrukare på Mariegården i Svängsta. Genomlysning av arbetet med att öka 
självförsörjningen har inletts mellan Försörjningsstödsgruppen och 
Arbetsmarknadsenheten. Hittills har arbetet lett till att färre hushåll har försörjningsstöd 
då de har fått arbete. 
 
Förvaltningschefens bedömning är att underskottet inte kan täckas inom befintlig 
ekonomisk ram för nämnden för arbete och välfärd. Därav begäran om tilläggsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Ekonomisk uppföljning januari – oktober, med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonom Faruk Saric 
Kommunfullmäktige 
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2017-11-15 / FS Uppföljning AVN 1701-1710 till Nämnden / Missbruk

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Förändring   ∆ Prognos Start Planerat avslut Avslutad
Antal dagar År 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

1995 0 2016-01-27 2016-03-09 015-12-07/2016-02- 150923-151207. Nytt beslut 160125.
1949 0 2015-10-27 2016-01-31
1966 0 2015-11-04 2016-01-31 2015-11-26 Skrev ut sig själv
1975 0 2015-11-12 2016-09-30 Ordfbeslut 151221 7621.45110.556.737
1982 0 2015-12-07 2016-06-01
1971 0 2015-12-02 2016-06-01 2016-06-01
1985 0 2015-12-19 2016-01-19 2016-04-18
1995 -23 085 -101 220 -127 100 -123 000 -127 100 -119 570 -116 810 -179 156 -917 041              kostn. 170125 återkom. LVM from 170206 2016-03-16/2017-01-19 2016-11-14/ LVM. Älvgården, Karlsvik Skulle kunnat haft hemmaplanslösn om vi haft servicebostad. Kommer få ökad dygnskostnad till ca 4000 kr/dygn pga misstrivsel
1977 0 2016-02-04 2016-07-19
1955 0 2016-04-04 2016-06-03 2016-06-03
1955 0 2016-02-29 2016-04-04 2016-04-04 11925 kr i april avser återträff, fördrjupad beh.
1985 -17 050 -17 050   kostn. 550 kr/dygn eftervård from 160802. 2016-04-02 2017-02-01 Eftervård beviljad Ev förlänga eftervård tom början av 2017. Studier i sthlm.
1990 -61 225 -42 900 -104 125   ar á 1975 kr. + utredn via Villa Vita á 30 tkr 2016-05-18 2017-02-20 6 mån
1995 0 26 avbrutit behandling. Uppsägn.kostnad? 2016-05-02 2016-11-25 2016-09-26
1973 -35 150 -35 150 Beslut om 3 må 2017-01-17 2017-01-19 161003 M.R. kommer ansöka om ny behandling men förslag om avslag kmr läggas. Ska/Kan redas på hemmaplan.
1963 0 2016-06-10 2016-07-09 Efter kontaktsvård
1986 0 2016-06-28 2016-12-27 2016-10-19 Viss uppsägniningskostnad i okt Förlängt tom dec?
1974 -5 739 -150 800 -162 000 -167 400 -162 000 -167 400 -167 400 -162 000 -167 400 -162 000 -1 474 139 2016-06-10/20 2017-02-28 2017-01-03 Harriet Rickmann är inne på detta. Handläggarkonsult. Räkna hennes kostnad, ca 20 tkr/månad
1950 0 2016-09-01 2016-10-31 Kroniker
1969 0 2016-09-27 2017-03-26 ??
1981 -62 000 -56 000 -62 000 -60 000 -40 000 -280 000 Familjehem. Vht 55220. Förlängt 2016-09-01 2017-05-20
1958 0 2016-11-01 Finns inget behov då han inte vill åka förrän 1/1
1959 -127 100 -114 800 -127 100 0 -127 100 -68 500 -67 830 -632 430M. Avslutad 170331 , placerad igen 170504 2016-09-27
1962 -44 820 -58 800 -65 100 -168 720 Efterbeh. 17 v. Anhörigvård á 10 900 kr 5 dgr 2016 2017-04-30
1990 -27 750 -57 350 -55 500 -57 350 -197 950 2017-02-15
1990 0 2017-04-01
1980
1962 0 2017-04-12
1992 -24 000 -33 000 -55 500 -57 350 -55 500 -225 350 Attendo 2017-08-14 2017-11-13
1980 0 2017-06-07 2017-09-17
1959 -1 800 -55 800 -54 000 -111 600 2017-07-31 2017-09-30
1996 -23 200 -23 200

-54 901 -110 700 -165 601 Avslutad 2017-03-01
1965 -54 901 -53 130 -54 901 -53 130 -46 046 -262 108 avslutad 2017-03-01
1990 0 -33 150 -33 150 avslutad 170427 2017-04-27
1955 -35 420 -49 588 -54 901 -19 481 -159 390 2017-01-12 2017-04-11

Summa -411 589 -451 058 -754 153 -616 961 -573 851 -426 400 -423 886 -435 356 -271 500 -224 750 -217 500 0 -4 807 004
Ackumulerat -411 589 -862 647 -1 616 800 -2 233 761 -2 807 612 -3 234 012 -3 657 898 -4 093 254 -4 364 754 -4 589 504 -4 807 004 -4 807 004

-3 234 012
Antal placeringar/mån 9 7 9 8 6 5 6 4 3 2 2 0
Tillägg prognos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Antal inkl prognos 9 7 9 8 6 5 6 4 3 2 3 4
Prognos månadskostnad -411 589 -451 058 -754 153 -616 961 -573 851 -426 400 -423 886 -435 356 -271 500 -224 750 -277 500 -248 000 -5 115 004 = Familjehem
Ev justering 0
Summa kostnad missbrukare -5 115 004

-5 115 004
Familjehem 280 000

-4 835 004

Uppföljning Vuxna Missbrukare 2017

Prognos helår 2017

Prognos exkl fam.hem
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Nämnden för Arbete -och välfärd

Verksamhet Periodens 
budget

Periodens 
intäkter

Periodens 
avvikelse

Prognos 
helårs-

avvikelse

Periodens 
budget

Periodens 
kostnader

Periodens 
avvikelse

Prognos 
helårs-

avvikelse

Periodens 
avvikelse

Prognos 
helårs-

avvikelse
Not

Ledning och gemensamt 550+551+559 0 4 274 4 274 6 112 -12 187 -13 130 -943 -1 132 3 330 4 980 1
Social psykiatrin 524 933 2 317 1 384 -81 -14 229 -14 367 -138 -200 1 245 -281 2
Insatser för vuxna 552+556 2 247 2 396 149 179 -11 834 -15 927 -4 092 -4 764 -3 943 -4 585 3
Barn och familj 553+555 752 1 335 583 1 733 -23 282 -42 228 -18 947 -23 651 -18 363 -21 918 4
Försörjning 554 458 426 -32 -38 -19 738 -23 700 -3 962 -4 716 -3 994 -4 754 5
Arbetsmarknad 14 451 32 381 17 930 21 516 -25 858 -43 707 -17 850 -21 420 80 96 6
Introduktion 630+631 16 255 36 003 19 748 14 562 -15 468 -21 239 -5 771 -6 964 13 977 7 598 7
Ensamk flyktingungdom 632 40 421 48 539 8 119 10 742 -40 002 -44 264 -4 263 -5 115 3 856 5 627 8

Summa 75 517 127 671 52 154 54 725 -162 597 -218 563 -55 967 -67 963 -3 813 -13 238

Månadsuppföljning januari - oktober 2017 avseende Arbete -och Välfärd  
Arbete -och Välfärds prognos efter oktober månad beräknas till - 11.857 tkr. 
Avvikelsen beror på framförallt på Insatser för vuxna, Barn- och familj samt Försörjningsstöd.
1. Intäkt på 5 mnkr avser återföring av fonderade medel. 
2. Mindre underskott, utomkommunalvård. 
3. Underskottet beror framförallt på höga placeringskostnader vilka beräknas ligga över ramen med - 2 315 tkr samt  ökade kostnader för lägeheter och för inhyrdpersonal under 2017.
4. Höga placeringskostnader samt ökade kostnader för familjehem och för konsulentstödda familjehem.  
En makant negativ förändring under de senaste  månader när det gäller placeringar.  
En ökning av omplaceringar som leder till dubbla kostnader, kostnader för uppsägningstid, kostnader för inhyrdpersonal/konsulenter, kostnader för vite (ej utförda insatser kontaktpersoner under 2016), 
5. Underskottet beror framförallt på höga utbetalningar av försörjningsstöd under mars, planerade insatser genom FIA, OSA mm. Under senaste perioden en viss stabilisering.
6. Överskott
7. Ett store överskott till följd av att ersättningen för etablering och introduktion för nyanlända personer har höjts och att kostnaderna ligger på än lägre nivå. 
8. Anledningen till verksamhetens överskott är dels att mer intäkter än planerat kommer in pga förbättrade återsöknings rutiner mm.   

    

Sammanställning över A&V resultat för perioden Januari-Oktober 2017 Driftredovisning.
Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2013 1473,6 1184 1645,6 1502 1358,6 1144,6 1437,9 1027 1191,2 1484 1606 1649
2014 1257 1317 1415 1461 1389 1381 1442 1322,3 1362 1413 1165 1303
2015 1073 1056 1549,3 1488,4 1309 1505 1776 1431 1344 1512 1316 2008,6
2016 1250 1737 1880 1472 1651 1476 1502 1388 1480 1477 1554 1688
2017 1727 1594 1982 1472 1543 1473 1387,7 1570 1450 1486 0 0
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Exkl LMA 2015 943 1024 1137 984 943 668 598 595 595 912 922 758
Inkl LMA 2015 1058 1164 1292 1133 1055 789 1180 1824 2236 3284 3922 3446
Exkl LMA 2016 441 452 751 595 646 763 801 1039 1246 1126 1041 981
Inkl LMA 2016 2828 2660 2839 2743 2828 2851 3338 3741 3916 4167 4124 4388
Exkl LMA 2017 905 827 891 892 1502 1269 1449 1407 1562 1591
Inkl LMA 2017 4493 4046 4171 4048 4522 4119 4040 3740 3960 3736
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2017-11-15 / FS Uppföljning AVN 1701-1710 till Nämnden / BOF

Institutionsvård för barn och unga prognos för 2017
Ej LMA

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Anteckning Prognos Start Planerat avslut Avslutad
Antal dagar År 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 föreg mån

1997 0 LVU, from 160421   Omprövn SocN 150625/1 2014-11-10 2016-10-30 2016-09-12
1997 -20 070 -20 070 LVU. 150608 byte  förlängt/Finns inget prelda 2014-04-27 2016-12-31 2017-01-10 Kmr avslutas vid årsskiftet
1997 0 2014-07-16 2016-09-30 2016-09-29
1998 0 LVU ordf. beslut. Omprövn Soc  2014-12-04 2016-12-19 2016-12-19 Eftervård frm 160330 på SiS ungdomshem i Hässleholm
2013 0 LVU 2016-02-18 2016-06-30
2013 0 2016-03-04 2016-03-11
1988 0 Tsm med barnet ovan 2016-03-04 2016-03-06
10119 0 Stöd och resurs familjehem 2016-05-13 2016-08-13 160812
2004 -236 809 -213 892 -236 809 -229 170 -267 915 -235 350 -243 195 -243 195 -235 350 -243 195 -235 350 -243 195 -2 863 425 LVU. 160615 omplac. From 2016-06-15 är d     2016-03-04 2016-12-31 Är eg LSS-ärende. Kommer under 2017 gå över till LSS. LVU kommer släppas
1999 0 LVU, ordf beslut 2016-06-22 2016-11-05 Kolla återsökningsbar?
2015 0 LVU., ordf beslut. Inkl moderns del. Avslut 16   2016-06-19 2016-06-28

0 LVU, ordfbeslut 160825 2016-08-25 2016-09-09 Placerades i familjehem 160909
0 2016-07-28 2016-08-02
0 2016-07-28 2016-08-02
0 2016-07-28 2016-08-02

2005 -102 300 -23 100 -125 400 Återsökningsbar! Asylsök m moder. Vht 5531 2016-08-10 170207 avslutad Har blivit utvisade men modern är psykiskt sjuk. Fått utvisningsbesked.
2002 0 Beviljad famhem 161027. Omplac kstött famh  2016-09-01 Omplac till konsulentstött fam 2016-12-22
2002 0 Notavillan. Beslut av soc beredskap 2016-10-09 2016-10-11
2017 -188 100 -80 550 -166 470 -161 100 -166 470 -762 690 Notavillan 3'3300 2017-04-26 2017-05-15 avslutad
2003 -92 000 -138 000 -230 000 Ekekullen Ordförandebeslut 2017-05-12 2017-05-31
2016 -595 200 -576 000 -595 200 -595 200 -576 000 -595 200 -576 000 -595 200 -4 704 000 Ekekullen 6 personer 2017-04-02
2002 0 Familjehem 2017-04-28
2012 0
2001 -63 700 -147 000 -147 000 -73 500 -431 200 Hemligt vistelseort Avslutad 2017-05-19
2012 -66 000 -234 100 -192 200 -181 200 -192 200 -186 000 -192 200 -1 243 900 Platsreserverad
2016 0 Ekekullen. 2 personer 2016-11-10 2016-11-24
2001 -77 500 -70 000 -77 500 -75 000 -77 500 -75 000 -67 500 -520 000 LVU. 2017-08-27 2016-12-05 Ekoxen HVB
2003 0 Notavillan. Beslut av soc beredskap 2016-11-22 2016-11-25
2000 -86 800 -175 700 -195 300 -189 000 -195 300 -31 500 -31 500 -905 100
2000 0
2002 -130 000 -201 500 -195 000 -201 500 -728 000 Humana 2017-07-12
2000 -58 400 -250 400 -192 200 -186 000 -192 200 -879 200 2017-08-22
2001 -43 400 -43 400 -86 800 SIS Stgby 2017-08-25

-225 000 -348 750 -573 750 HVB Hörby 2017-11-10
-150 000 -232 500 -382 500 HVB Hörby 2017-11-10
-132 000 -204 600 -336 600 HVB Notavillan 2017-11-10
-180 000 -279 000 -459 000 HVB Grödby 2017-11-10

2001 -30 000 -10 000 -40 000 fråm 170601 LVU Familjehem 2017-051-10
2002 -381 300 -344 400 -381 300 -369 000 -12 300 -1 488 300 LVU 2016-08-23 2016-15-15 letar aktivt efter LSSboende. Ej här. Förhoppn hitrtat boende innan årsksitet -> LSs-ärende

Summa -904 779 -827 092 -890 909 -892 170 -1 502 015 -1 268 850 -1 448 495 -1 407 395 -1 561 900 -1 590 765 -2 031 450 -2 454 115 -16 779 935 0
Ackumulerat -904 779 -1 731 871 -2 622 780 -3 514 950 -5 016 965 -6 285 815 -7 734 310 -9 141 705 -10 703 605 -12 294 370 -14 325 820 -16 779 935 -1 398 328

-1 214 409 -1 126 170 -1 804 181 = Återsökningsbar
Antal placeringar/mån 6 5 4 5 9 7 7 7 7 6 9 9
Tillägg prognos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Antal inkl prognos 6 5 4 5 9 7 7 7 7 6 10 10
Institutionsplaceringar -904 779 -827 092 -890 909 -892 170 -1 502 015 -1 268 850 -1 448 495 -1 407 395 -1 561 900 -1 590 765 -2 139 450 -2 565 715 -16 999 535 -16 999 535

125 400
Familjehem enl blad 1 -226 200 -218 400 -323 500 -234 000 -302 166 -441 283 -512 450 -491 350 -422 850 -440 200 -426 000 -440 200 -4 478 599 -16 874 135

Fg prognos 

-904 779 -827 092 -890 909 -892 170 -1 502 015 -1 268 850 -1 448 495 -1 407 395 -1 561 900 -1 590 765 -2 031 450 -2 454 115 2 017
-3 587 900 -3 218 900 -3 280 200 -3 156 476 -3 020 400 -2 850 000 -2 591 050 -2 332 250 -2 398 250 -2 145 200
-4 492 679 -4 045 992 -4 171 109 -4 048 646 -4 522 415 -4 118 850 -4 039 545 -3 739 645 -3 960 150 -3 735 965

Dygn B -12 830 662 Dygn E Dygn F Dygn G Dygn H Månad I Månad J Månad K Omk mån
Schablonkostnad prognos -1 500 -1 500 -3 600
Stabbarpsgården -1 580
Ryds Brunns Skola -4 275 -4 100 -4 400 -3 400 -3 500 -4 575 -4 900 -4 700 -4 850 -4 800 -5 000 -3 900
Stigbyskolan -3 325 -4 100 -3 400 -2 400 -4 400 -4 850
Riggen -2 300
Notavillan -3 000 -3 300 0 0 1 1 3 4 3 2 1 1 1
Björkängen / Baggium -2 870
Långanässkolan -4 100 0 0 0 0
Råby -4 275 -17 400 -5 000 -5 900
Karlséns HVB -2 410 -2 555 -2 630
Svanholmen / Baggium -1 590 Ers.förl.arb/m -8 563
SIS-dygn låst avd -4 900 -4 650 -5 000 -4 495 Po påslag 1
Hallandshem HVB -3 200
Konsulentstött familjehem -1 490 -1 480 -1 457 -6 781 -4 879 -13 096 -4 291 Månad J -9 423
Platea AB -6 595 Månad I -4 879
Adventum -10 350
Sociala Tjänster -2670
Bärby ungdomshem -4 900 -4 850 -5 200
Off Clinic HVB Vissl -4 950
Ekekullen utred/beh.hem -1900 -3 400
Vidablick -3360
Nereby -4700
Högelid -4720
Ekoxen HVB -2450 -2 500
Österlenporten -4100
Orana -2740
SIS-Sundbo -4800
HVB Axet Davsjö -4495
Bokskogen -3530
Sundboungdomshem -4900
Hassela -3800
Ängebo -1687
Nämndemans/idavallen -3007
Apelgårdens HVB -4085
Swea -1695
Utslussen Vård AB -2900
Eknäs -5 200
Ung stöd Mälardalen -2007
SiS ungdomshem Fagered -5800
SiS ungdomshem Långanäs -12300
Ekenäs Ungdomshem, SiS -6200 -6 300
Humana -1899 -2 500
Vi Caresocial -2600
Frösunda -2100
Family home -1700
Hemlig -4900
Proprium Vård -5500
SiS Ljungabackem -6200
Frida Kvinnojour -1000

Prognos helår 2017
Återsökningsbar

Prognos 2017 exkl återsökn.bar

47



2017-11-15 / KvB Uppföljning AVN 1701-1710 till Nämnden / Familjehem

2017
Familjehemsplac inkl LMA-ersättning via Migrationsverket
Konsulentstödd Familjehem

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Beslut Återsöks Start Planerat avslut Avslutad Övrigt Boende Dygnskostnad
Antal dagar År 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2002 -80 600 -72 800 -80 600 -78 000 -79 550 -76 950 -79 550 -79 550 -76 950 -80 600 -78 000 -80 600 -943 750 2016-12-22 Vi Caresocial -2600
2006 -72 800 -72 800 -80 600 -78 000 -79 550 -76 950 -79 550 -79 550 -76 950 -80 600 -78 000 -80 600 -935 950 Vi Caresocial -2600
2007 -72 800 -72 800 -80 600 -78 000 -78 500 -76 950 -79 550 -79 550 -76 950 -80 600 -78 000 -80 600 -934 900 Vi Caresocial -2600
2001 -81 700 -88 400 -52 700 -52 700 -51 000 -52 700 -51 000 -52 700 -482 900
2002 -64 566 -22 788 -87 354
2012 -37 980 -37 980
2014 -9 705 -9 705
2002 -9 705 -9 705
2006 -9 705 -9 705
2000 -31 500 -86 100 -52 500 -170 100
2001 -72 500 -77 500 -75 000 -77 500 -75 000 -77 500 -455 000
2000 -62 500 -70 000 -66 000 -68 200 -66 000 -68 200 -400 900

-650 -650
Summa -226 200 -218 400 -323 500 -234 000 -302 166 -441 283 -512 450 -491 350 -422 850 -440 200 -426 000 -440 200 -4 478 599
Ackumulerat -226 200 -444 600 -768 100 -1 002 100 -1 304 266 -1 745 549 -2 257 999 -2 749 349 -3 172 199 -3 612 399 -4 038 399 -4 478 599

Antal placeringar/mån 3 3 4 3 4 11 7 7 6 6 6 6
Genomsnitt nya/mån
Tillägg prognos 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Ack tillägg prognos
Antal inkl prognos
Prognos månadskostnad

Antal nya placbeslut famhem
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2015 550 424 484 463 345 337 425 297 127 183 133 445
2016 535 326 524 595 693 774 778 775 655 803 543 560
2017 412 451 754 617 573 426 424 435 271 225
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att befintlig budget för serviceverksamheten avseende parkenheten och tillhörande 
investeringskonto 1004 avseende maskiner flyttas från fritidsnämnden till tekniska 
nämnden 
 
att befintlig budget för maskiner för skötsel av isytor flyttas från fritidsnämnden till 
tekniska nämnden.  
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 september i år har samhällsbyggnadsförvaltningen ny organisation när det 
gäller beställning/förvaltning och serviceverksamhet. En ny ledningsstruktur har införts 
som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvaltningens 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. 
 
Förvaltningens mål är att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och 
på så sätt skapa en effektiv och tydlig organisation vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat 
och trivsel på förvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående och som ett led i förvaltningens effektivisering föreslår 
förvaltningen att all serviceverksamhet samt maskinpark samlas inom tekniska nämnden 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 170/2017 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens 

serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 
2 Protokollsutdrag FN § 86 2017 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens 

serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-12-08 Dnr: 2017/3538 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 288 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 6 

 
 
Överföring av budget från fritidsnämnden till tekniska nämnden rörande 
parkenhetens serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att befintlig budget för serviceverksamheten avseende parkenheten och tillhörande 
investeringskonto 1004 avseende maskiner flyttas från fritidsnämnden till tekniska 
nämnden 
 
att befintlig budget för maskiner för skötsel av isytor flyttas från fritidsnämnden till 
tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 september i år har samhällsbyggnadsförvaltningen ny organisation när det 
gäller beställning/förvaltning och serviceverksamhet. En ny ledningsstruktur har införts 
som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvaltningens 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. 
 
Förvaltningens mål är att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och 
på så sätt skapa en effektiv och tydlig organisation vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat 
och trivsel på förvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående och som ett led i förvaltningens effektivisering föreslår 
förvaltningen att all serviceverksamhet samt maskinpark samlas inom tekniska nämnden 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Protokollsutdrag TN § 170/2017 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens 
serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-12-08 Dnr: 2017/3538 
 

2 Protokollsutdrag FN § 86/2017 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens 
serviceverksamhet samt maskiner för skötsel av isytor 

 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
 
 
 
 
 
Rosita Wendell 
Förvaltningsassistent
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 16:30, ajournering 14:40-15:00 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Catarina Flod (M)  Britt Kilsäter (M)  

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Tommy Mikkelsen 
Lennarth Malm 
 

(C), t.o.m. § 168 
(SD) 
(L) 
 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Anneli Karlsson 
Martin Einarson 
Magnus Persson 
Christina Svensson 
Marika Mårtensson 
Jörgen Svensson 
Daniel Camenell 
Annabel Cifuentes 
Jon Svarthök 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Verksamhetsstrateg §§ 164-170 
Markförvaltare §§ 169-170 
Verksamhetschef §§ 164-170 
Verksamhetschef §§ 169-170, 173 
T.f. VA-chef §§ 166-167 
Verksamhetschef §§ 164-168 
Utredningsingenjör §§ 173-180 
Kommunjurist §§ 164-166 
Förvaltningsjurist §§ 164-166 
Sekreterare 

Utses att justera: Jörgen Kronsell (MP)  

Paragrafer: §§ 164-170, 173-185 

Justeringsdatum:  2017-11-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  

53



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 2 av 3 

 

 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Jörgen Kronsell 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-11-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-11-29 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 3 av 3 

 

§ 170 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens serviceverksamhet samt maskiner 
för skötsel av isytor, 2017/3538 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för serviceverksamheten 
avseende parkenheten och tillhörande investeringskonto 1004 avseende maskiner flyttas 
från fritidsnämnden till tekniska nämnden 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för maskiner för skötsel av 
isytor flyttas från fritidsnämnden till tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 september i år har samhällsbyggnadsförvaltningen ny organisation när det 
gäller beställning/förvaltning och serviceverksamhet. En ny ledningsstruktur har införts 
som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvaltningens 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. 
 
Förvaltningens mål är att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och 
på så sätt skapa en effektiv och tydlig organisation vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat 
och trivsel på förvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående och som ett led i förvaltningens effektivisering föreslår 
förvaltningen att all serviceverksamhet samt maskinpark samlas inom tekniska nämnden 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2017-10-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 1 av 3 

 

 

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

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) ersätter Per Atmander (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson  (S) 
Thomas Johansson (S) 
Gertrud Solding (SD) 
Magnus Dagmyr (S) 
Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Fritidschef Thomas Nilsson  
Ekonom Lisbeth Sunesson  
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck  
Utredningsingenjör Linnéa Persson  
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 84, 86, 87 

Justeringsdatum:  2017-12-07 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Henrik Häggblad  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 2 av 3 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-12-07   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-12-08 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-12-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 3 av 3 

 

§ 86 FN Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens serviceverksamhet samt 
maskiner för skötsel av isytor 2017/3538 

 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för serviceverksamheten 
avseende parkenheten och tillhörande investeringskonto 1004 avseende maskiner flyttas 
från fritidsnämnden till tekniska nämnden. 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för maskiner för skötsel av 
isytor flyttas från fritidsnämnden till tekniska nämnden. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Sedan den 1 september i år har Samhällsbyggnadsförvaltningen ny organisation när det 
gäller beställning/förvaltning och serviceverksamhet. En ny ledningsstruktur har införts 
som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvaltningens 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. 
 
Förvaltningens mål är att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och 
på så sätt skapa en effektiv och tydlig organisation vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat 
och trivsel på förvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående och som ett led i förvaltningens effektivisering föreslår 
förvaltningen att all serviceverksamhet samt maskinpark samlas inom tekniska nämnden 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-19 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital flyttas till investeringsfond. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14, § 96 att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital 
flyttas till investeringsfond. 
 
VA-enheten har ett eget kapital på 3 181 tkr. Detta överskott har VA-enheten haft i 3 år och 
det betyder enligt vattentjänstlagen att de ska betala tillbaks de pengarna till abonnenterna 
om de inte lägger dem i investeringsfonden för nyinvestering. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag § 96/2017 VA-enheten Eget kapital 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital flyttas till investeringsfond. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14, § 96 att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital 
flyttas till investeringsfond. 
 
VA-enheten har ett eget kapital på 3 181 tkr. Detta överskott har VA-enheten haft i 3 år och 
det betyder enligt vattentjänstlagen att de ska betala tillbaks de pengarna till abonnenterna 
om de inte lägger dem i investeringsfonden för nyinvestering. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag § 96/2017 VA-enheten Eget kapital 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-11-22 Dnr: 2017/860 
 

 
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 2017-11-28 242 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 285 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 7 
 
 
Va-enheten eget kapital 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att 3 181 tkr flyttas till investeringsfond från eget kapital. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14, § 96 att 3 181 tkr av Va-enhetens eget kapital 
flyttas till investeringsfond. 
 
VA-enheten har ett eget kapital på 3 181 tkr. Detta överskott har VA-enheten haft i 3 år och 
det betyder enligt vattentjänstlagen att de ska betala tillbaks de pengarna till abonnenterna 
om de inte lägger dem i investeringsfonden för nyinvestering. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag § 96/2017 Va-enheten Eget kapital 
 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
 
 Rosita Wendell 
 Förvaltningsassistent 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-06-14 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:50  

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

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

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

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

 

Närvarande 
ersättare: 

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

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

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

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

 

Utses att justera: Anders Qvarnström (MP)  

Paragrafer: §§ 94, 96-114 

Justeringsdatum:  2017-06-19 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-06-14 

sid 2 av 3 

 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………… 

Anders Qvarnström 
 

 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

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

2017-06-19 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-07-11 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-06-14 

sid 3 av 3 

 

§ 96 Va-enheten eget kapital, 2017/860 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att 3 181tkr flyttas till investeringsfond från eget kapital. 
 
Sammanfattning 
 
VA-enheten har ett eget kapital på 3 181 tkr. Detta överskott har VA-enheten haft i 3 år och 
det betyder enligt vattentjänstlagen att de ska betala tillbaks de pengarna till abonnenterna 
om de inte lägger dem i investeringsfonden för nyinvestering. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från abonnenthandläggare Liselotte Johansson daterad 2017-06-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselotte Johansson 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
Ekonomikontoret 
Kommunfullmäktige

64



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta det framlagda förslaget som innebär att renhållningstaxan för år 2018 är 
oförändrad. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 12 oktober 2017 förslag till 
renhållningstaxa för år 2018 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2018 med följande förändring 
för Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås oförändrade under 2018. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa år 
2018 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2018.  
En större revision planeras till 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2018 
2 Protokollutdrag från styrelsemöte 2017-10-12 
3 Taxeförslag 2018 Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det framlagda förslaget som innebär att renhållningstaxan för år 2018 är 
oförändrad. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 12 oktober 2017 förslag till 
renhållningstaxa för år 2018 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2018 med följande förändring 
för Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås oförändrade under 2018. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa år 
2018 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2018.  
En större revision planeras till 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2018 
2 Protokollutdrag från styrelsemöte 2017-10-12 
3 Taxeförslag 2018 Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-11-02 Dnr: 2017/3682 
 

 
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 2017-11-28 243 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 286 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 8 
 
 
Renhållningstaxa för år 2018 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det framlagda förslaget som innebär att renhållningstaxan för år 2018 är 
oförändrad. 
 
Sammanfattning 
Västblekinge Miljö AB ska enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 12 oktober 2017 förslag till 
renhållningstaxa för år 2018 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2018 med följande förändring 
för Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås oförändrade under 2018. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa år 
2018 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2018.  
En större revision planeras till 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2018 
2 Protokollutdrag från styrelsemöte 2017-10-12 
3 Taxeförslag 2018 Karlshamn 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-11-02 Dnr: 2017/3682 
 

 
 Rosita Wendell 
 Förvaltningsassistent 
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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

                                                                                                 Dnr: 17193 
 
 
                                                                                                 
 Karlshamns kommun 
 Kommunfullmäktige 
  
 
 
 
 

2017-10-30 
 
Renhållningstaxa för år 2018 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 12 oktober 2017 förslag till 
renhållningstaxa för år 2018 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2017 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
Renhållningstaxorna föreslås oförändrade under 2018. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta ny renhållningstaxa år 
2018 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2018. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Johan Ekelund 
VMAB 
 
 
Bilaga: Protokollutdrag från styrelsemöte 2017-10-12 
 Taxeförslag 2018 

69



70



Förslag till

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2018

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt

Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.

I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift

erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.

Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas. 

Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess 

entreprenör.

Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.

Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/xx 2017 § YYY

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB.

Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall enligt renhållningstaxan betalas mot

räkning till VMAB  minst en gång varannan månad. Mindre avgift

en gång per år.

Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för hushållsavfall.

Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från

Västblekinge Miljö AB.

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och

vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. 

Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. Längre

 hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst.

Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående

hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent

taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig.

Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats

för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren.

Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och

bortforsling försvåras.

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställnings-

plats i framkomligt skick.

Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till

behållarens uppställningsplats.

Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast

installation,tex markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren.

Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtnings-

dagen senast klockan 06:00.

I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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Taxa 2018

Villa och fritid
Abonnemang kärl Intervall Information Exkl moms Taxa

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10

Sommar 140 l kärl restavfall 10

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10

Sommar 240 l kärl restavfall 10

Minimiljö 140 l kärl matavfall 10

Sommar 370 l kärl restavfall 10

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26

Helår 140 l kärl restavfall 26

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26

Helår 240 l kärl restavfall 26

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26

Helår 370 l kärl restavfall 26

Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 10

Sommar Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 5

Tilläggstjänst

Maximiljö sommar

Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 26

Helår Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 13

Tilläggstjänst

Maximiljö helår

Dispens

Helår

Dispens

Sommar

Osorterat avfall 140 l kärl 10 1 700,00 kr 2 125,00 kr

Sommar 190 l kärl 10 2 292,00 kr 2 865,00 kr

240 l kärl 10 2 292,00 kr 2 865,00 kr

370 l kärl 10 3 060,00 kr 3 825,00 kr

Osorterat avfall 140 l kärl 26 3 056,00 kr 3 820,00 kr

Helår 190 l kärl 26 4 164,00 kr 5 205,00 kr

240 l kärl 26 4 164,00 kr 5 205,00 kr

370 l kärl 26 552,00 kr 690,00 kr

Gemensam Kretsmedlem till en liten krets Liten 1 412,00 kr 1 765,00 kr

Krets Kretsmedlem till en stor krets Stor 1 536,00 kr 1 920,00 kr

Kretsmedlem under vecka 18-37 Sommar 1 080,00 kr 1 350,00 kr

Kretsmedlem med dispens Kompost Egen kompost matavfall 1 280,00 kr 1 600,00 kr

Gemensam Ansluten till en Landsbygdsstation hela året Helår 1 412,00 kr 1 765,00 kr

Landsbygdsstation Ansluten till en Landsbygdsstation under vecka 18-37 Sommar 1 080,00 kr 1 350,00 kr

Ansluten till en landsbygdsstation, dispens Kompost Egen kompost matavfall 1 280,00 kr 1 600,00 kr

Latrin

sommar

Latrin

helår

1 192,00 kr 1 490,00 kr

1 356,00 kr 1 695,00 kr

2 384,00 kr 2 980,00 kr

2 548,00 kr 3 185,00 kr

1 524,00 kr 1 905,00 kr

2 204,00 kr 2 755,00 kr

1 100,00 kr 1 375,00 kr

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 10 416,00 kr 520,00 kr

1 876,00 kr 2 345,00 kr

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 26 848,00 kr 1 060,00 kr

140 l kärl restavfall 5 Egen kompostering matavfall 768,00 kr 960,00 kr

I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en biokorg och en sorteringsguide

140 l kärl restavfall 13 Egen kompostering matavfall 1 152,00 kr 1 440,00 kr

Miljöavg
Avser fastighet som är befriad från sophämtning 

genom dispens eller annan orsak
532,00 kr 665,00 kr

45 l latrinkärl 26 Kärl placeras vid tomtgräns 6 488,00 kr 8 110,00 kr

45 l latrinkärl 10 Kärl placeras vid tomtgräns 2 720,00 kr 3 400,00 kr
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Flerbostad och övriga verksamheter
Abonnemang kärl Intervall Information Exkl moms Taxa

Matavfall 140 l kärl 10 580,00 kr 725,00 kr

Sommar Markbehållare 1 m³ 10 2 768,00 kr 3 460,00 kr

Matavfall 140 l kärl 26 1 616,00 kr 2 020,00 kr

Helår Markbehållare 1 m³ 26 6 284,00 kr 7 855,00 kr

140 l kärl 52 3 056,00 kr 3 820,00 kr

Markbehållare 1 m³ 52 12 564,00 kr 15 705,00 kr

140 l kärl 104 6 724,00 kr 8 405,00 kr

Markbehållare 1 m³ 104 27 644,00 kr 34 555,00 kr

140 l kärl 26 2 760,00 kr 3 450,00 kr

140 l kärl 52 5 520,00 kr 6 900,00 kr

140 l kärl 104 11 036,00 kr 13 795,00 kr

140 l kärl 26 3 740,00 kr 4 675,00 kr

140 l kärl 52 7 472,00 kr 9 340,00 kr

140 l kärl 104 14 940,00 kr 18 675,00 kr

140 l kärl 10 564,00 kr 705,00 kr

240 l kärl 10 644,00 kr 805,00 kr

370 l kärl 10 752,00 kr 940,00 kr

660 l kärl 10 988,00 kr 1 235,00 kr

Markbehållare 1 m³ 10 7 220,00 kr 9 025,00 kr

Markbehållare 3 m³ 10 9 340,00 kr 11 675,00 kr

Markbehållare 5 m³ 10 11 036,00 kr 13 795,00 kr

Container 5 m3 10 9 764,00 kr 12 205,00 kr

Container 8 m3 10 13 584,00 kr 16 980,00 kr

Container 10 m³ 10 16 556,00 kr 20 695,00 kr

Restavfall 140 l kärl 13 816,00 kr 1 020,00 kr

Helår 240 l kärl 13 944,00 kr 1 180,00 kr

370 l kärl 13 1 132,00 kr 1 415,00 kr

660 l kärl 13 1 548,00 kr 1 935,00 kr

Markbehållare 1000 13 8 392,00 kr 10 490,00 kr

Markbehållare 3000 13 10 880,00 kr 13 600,00 kr

Markbehållare 5000 13 13 360,00 kr 16 700,00 kr

Container 5 m3 13 11 704,00 kr 14 630,00 kr

Container 8 m3 13 16 744,00 kr 20 930,00 kr

Container 10 m³ 13 20 396,00 kr 25 495,00 kr

Restavfall 140 l kärl 26 1 376,00 kr 1 720,00 kr

Helår 240 l kärl 26 1 624,00 kr 2 030,00 kr

370 l kärl 26 2 004,00 kr 2 505,00 kr

660 l kärl 26 2 832,00 kr 3 540,00 kr

Markbehållare 1000 26 16 536,00 kr 20 670,00 kr

Markbehållare 3000 26 21 500,00 kr 26 875,00 kr

Markbehållare 5000 26 26 468,00 kr 33 085,00 kr

Container 5 m3 26 23 156,00 kr 28 945,00 kr

Container 8 m3 26 33 228,00 kr 41 535,00 kr

Container 10 m³ 26 40 540,00 kr 50 675,00 kr

Restavfall 140 l kärl 52 2 496,00 kr 3 120,00 kr

Helår 240 l kärl 52 2 992,00 kr 3 740,00 kr

370 l kärl 52 3 752,00 kr 4 690,00 kr

660 l kärl 52 5 412,00 kr 6 765,00 kr

Markbehållare 1000 52 32 816,00 kr 41 020,00 kr

Markbehållare 3000 52 42 744,00 kr 53 430,00 kr

Markbehållare 5000 52 52 676,00 kr 65 845,00 kr

Container 5 m3 52 46 056,00 kr 57 570,00 kr

Container 8 m3 52 66 200,00 kr 82 750,00 kr

Container 10 m³ 52 80 820,00 kr 101 025,00 kr

Restavfall 140 l kärl 104 5 488,00 kr 6 860,00 kr

Helår 240 l kärl 104 6 588,00 kr 8 235,00 kr

370 l kärl 104 8 248,00 kr 10 310,00 kr

660 l kärl 104 11 900,00 kr 14 875,00 kr

Markbehållare 1000 104 72 188,00 kr 90 235,00 kr

Markbehållare 3000 104 94 040,00 kr 117 550,00 kr

Markbehållare 5000 104 115 892,00 kr 144 865,00 kr

Container 5 m3 104 101 324,00 kr 126 655,00 kr

Container 8 m3 104 145 636,00 kr 182 045,00 kr

Container 10 m³ 104 177 812,00 kr 222 265,00 kr

Matavfall hygienkärl     
Helår

I detta abonnemang ingår                   

45 liter säckar, en säckställning och 

kärlbyte vid ord. tömning

I samtliga abonnemang ovan ingår 45 l säckar som levereras på ordinarie tömningsdag

Restavfall                
Sommar Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost

Erbjuds                                           

endast                                                   

i                                                 

kombination                                           

med                                               

restavfall

I samtliga abonnemang ovan ingår leverans av 7 l matavfallspåsar, biokorg och sorteringsguide

Matavfall storkök         
Helår

I detta abonnemang ingår                   

45 liter säckar och en säckställning

Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost
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Komprimator 8m3 6 60 252,00 kr 73 315,00 kr

Komprimator 8m3 13 68 000,00 kr 85 000,00 kr

Komprimator 10m3 26 78 004,00 kr 97 505,00 kr

Osorterat 140 l kärl 10 1 836,00 kr 2 295,00 kr

Sommar 240 l kärl 10 2 292,00 kr 2 865,00 kr

370 l kärl 10 3 056,00 kr 3 820,00 kr

660 l kärl 10 4 840,00 kr 6 050,00 kr

Markbehållare 1000 10 11 888,00 kr 14 860,00 kr

Markbehållare 3000 10 15 280,00 kr 19 100,00 kr

Markbehållare 5000 10 18 680,00 kr 23 350,00 kr

Container 5 m3 10 16 980,00 kr 21 225,00 kr

Container 8 m3 10 20 376,00 kr 25 470,00 kr

Container 10 m³ 10 22 924,00 kr 28 655,00 kr

Osorterat 140 l kärl 26 3 096,00 kr 3 870,00 kr

Helår 240 l kärl 26 3 504,00 kr 4 380,00 kr

370 l kärl 26 4 668,00 kr 5 835,00 kr

660 l kärl 26 7 240,00 kr 9 050,00 kr

Markbehållare 1000 26 27 548,00 kr 34 435,00 kr

Markbehållare 3000 26 37 356,00 kr 46 695,00 kr

Markbehållare 5000 26 44 360,00 kr 55 450,00 kr

Container 5 m3 26 40 156,00 kr 50 195,00 kr

Container 8 m3 26 48 560,00 kr 60 700,00 kr

Container 10 m³ 26 55 568,00 kr 69 460,00 kr

Osorterat 140 l kärl 52 5 520,00 kr 6 900,00 kr

Helår 190 l kärl 52 6 368,00 kr 7 960,00 kr

240 l kärl 52 6 368,00 kr 7 960,00 kr

370 l kärl 52 8 492,00 kr 10 615,00 kr

660 l kärl 52 13 160,00 kr 16 450,00 kr

Markbehållare 1000 52 50 092,00 kr 62 615,00 kr

Markbehållare 3000 52 67 916,00 kr 84 895,00 kr

Markbehållare 5000 52 80 656,00 kr 100 820,00 kr

Container 5 m3 52 73 012,00 kr 91 265,00 kr

Container 8 m3 52 88 292,00 kr 110 365,00 kr

Container 10 m³ 52 101 028,00 kr 126 285,00 kr

Osorterat 140 l kärl 104 12 140,00 kr 15 175,00 kr

Helår 240 l kärl 104 14 008,00 kr 17 510,00 kr

370 l kärl 104 18 680,00 kr 23 350,00 kr

660 l kärl 104 28 948,00 kr 36 185,00 kr

Markbehållare 1000 104 110 196,00 kr 137 745,00 kr

Markbehållare 3000 104 149 420,00 kr 186 775,00 kr

Markbehållare 5000 104 177 436,00 kr 221 795,00 kr

Container 5 m3 104 160 628,00 kr 200 785,00 kr

Container 8 m3 104 194 244,00 kr 242 805,00 kr

Container 10 m³ 104 222 260,00 kr 277 825,00 kr

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Komprimator 

Restavfall
Abonnemang omfattar endast tömning 

av kunds egna komprimator
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Tilläggstjänster

Avgift för 5 extra hämtningar under vecka 25-34
Abonnemang Kärl Intervall Information Exkl moms Taxa

Matavfall 140 l kärl 5 384,00 kr 480,00 kr

140 l kärl 5 508,00 kr 635,00 kr

Restavfall 140 l kärl 5 384,00 kr 480,00 kr

190 l kärl 5 468,00 kr 585,00 kr

240 l kärl 5 556,00 kr 695,00 kr

370 l kärl 5 636,00 kr 795,00 kr

660 l kärl 5 720,00 kr 900,00 kr

Minimiljö - 140 l matavfall med 140 l restavfall 5 468,00 kr 585,00 kr

Minimiljö - 140 l matavfall med 240 l restavfall 5 468,00 kr 585,00 kr

Minimiljö - 140 l matavfall med 370 l restavfall 5 468,00 kr 585,00 kr

Max 2 5 468,00 kr 585,00 kr

Osorterat 140 l kärl 5 768,00 kr 960,00 kr

190 l kärl 6 932,00 kr 1 165,00 kr

240 l kärl 5 1 104,00 kr 1 380,00 kr

370 l kärl 5 1 272,00 kr 1 590,00 kr

660 l kärl 5 1 444,00 kr 1 805,00 kr

Extra tömning behållare
Tilläggstjänst Behållare Intervall Information Taxa

Container 5-10m3 inom 1 dag 1 2 212,00 kr 2 765,00 kr

Container 5-10m3 inom 3 dag 1 2 040,00 kr 2 550,00 kr

Markbehållare 1-5 m3 inom 1 dag 1 2 048,80 kr 2 561,00 kr

Markbehållare 1-5 m3 inom 3 dagar 1 1 876,80 kr 2 346,00 kr

140-240 l kärl inom 1 dag 1 250,40 kr 313,00 kr

370-660 l kärl inom 1 dag 1 309,60 kr 387,00 kr

140-240 l kärl inom 3 dag 1 78,40 kr 98,00 kr

370-660 l kärl inom 3 dag 1 137,60 kr 172,00 kr

Gångväg
Tilläggstjänst Behållare Intervall Information Exkl moms Taxa

Alla behållare Antal metrar per hämtningstillfälle st 0,50 kr 0,63 kr

Olåst dörr/grind st 2,50 kr 3,13 kr

Låst dörr/grind st 5,00 kr 6,25 kr

Trappsteg st 2,50 kr 3,13 kr

Tilläggstjänster Hämtning säck på ordinarie tur st 56,00 kr 70,00 kr

Framkörningsavgift st 172,00 kr 215,00 kr

Kärlbyte st 188,00 kr 235,00 kr

Enstaka utlämning 45 l säckar mat st Levereras i bunte - 20 säckar ingår 80,00 kr 100,00 kr

Lockilock, kärlbyte & montering Årstaxa 92,00 kr 115,00 kr

Gravitationslås Årstaxa 112,00 kr 140,00 kr

Kärltvätt Kärltvätt, kärl 1-5 st 144,00 kr 180,00 kr

Kärltvätt, följande kärl på samma plats (>5st) st 88,00 kr 110,00 kr

Container Avser endast hushållsavfall

375,00 kr

Tilläggstjänst
Kärlbyte och montering ingår vid 

nyutsättning

Markbehållare

Kärl

Latrin Extra hämtning 45 l latrinkärl inom 3 dagar 1 300,00 kr

75



Taxa 2018
SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE

Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m
3

Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkomlig väg.

Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer jourtillägg.

I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m
3
.

Slamavskiljare Intervall Exkl moms Taxa

Ordinarie tur 1 ggr/ år 760,00 kr 950,00 kr

Ordinarie tur 2 ggr/år 1 520,00 kr 1 900,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 760,00 kr 950,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 760,00 kr 950,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år Vart 3:e år 760,00 kr 950,00 kr

Extra tömning slamavskiljare Exkl moms Taxa

Tömning inom 5 arbetsdagar 872,00 kr 1 090,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar 912,00 kr 1 140,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 004,00 kr 1 255,00 kr

Tömning inom 2 timmar 1 856,00 kr 2 320,00 kr

Slutna tankar Exkl moms Taxa

Tömning inom 5 arbetsdagar 968,00 kr 1 210,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar 1 028,00 kr 1 285,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 084,00 kr 1 355,00 kr

Tömning inom 2 timmar 1 856,00 kr 2 320,00 kr

Minireningsverk Intervall Exkl moms Taxa

Ordinarie tur 1 ggr per år 984,00 kr 1 230,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 984,00 kr 1 230,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 984,00 kr 1 230,00 kr

Extra tömning minireningsverk Exkl moms Taxa

Tömning inom 5 dagar 1 108,00 kr 1 385,00 kr

Tömning inom 2 dagar 1 144,00 kr 1 430,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 232,00 kr 1 540,00 kr

Tömning inom 2 timmar 2 084,00 kr 2 605,00 kr

Torrklosett Exkl moms Taxa

Torrklosett <1m3, tömning och rengöring 1 000,00 kr 1 250,00 kr

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring 1 176,00 kr 1 470,00 kr

Tillägg Exkl moms Taxa

Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3 1 116,00 kr 1 395,00 kr

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3 212,00 kr 265,00 kr

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn 328,00 kr 410,00 kr

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 88,00 kr 110,00 kr

Timtid slamsugning ord arbetstid 852,00 kr 1 065,00 kr

Tillägg för dubbelbemanning vid körning av slamkampanj (tungt lock) 852,00 kr 1 065,00 kr
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Samtidig tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa

Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 376,00 kr 470,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 808,00 kr 1 010,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar 844,00 kr 1 055,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar 932,00 kr 1 165,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h 1 784,00 kr 2 230,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning 3 364,00 kr 4 205,00 kr

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider Exkl moms Taxa

Jourtömning trekammarbrunn 3 316,00 kr 4 145,00 kr

Jourtömning sluten tank 3 524,00 kr 4 405,00 kr

Jourtömning minireningsverk 3 540,00 kr 4 425,00 kr

Abonnemang fettavskiljare

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare 832,00 kr 1 040,00 kr

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare 1 224,00 kr 1 530,00 kr

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare 1 713,00 kr 2 141,25 kr

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare 2 692,00 kr 3 365,00 kr

Enstaka tömning fettavskiljare

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 952,00 kr 1 190,00 kr

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

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

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

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 992,00 kr 1 240,00 kr

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

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

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

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar 1 084,00 kr 1 355,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar 1 468,00 kr 1 835,00 kr

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

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar 3 012,00 kr 3 765,00 kr
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT Taxa 2018

AVFALL, ELAVFALL

Trädgårdsavfall Exkl moms Taxa

Grovavfallshämtning Exkl moms Taxa

Information

Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid

tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.

Hyra 10-12m3 grovavfallscontainer eller flak 1-7 dagar Exkl moms Taxa

Elavfall och kyl/frys Exkl moms Taxa

Information

Hämtning av kyl och frys görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid

tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.

Kyl och frys kan även lämnas på återviningscentralen eller VMAB

Kostnaden ingår i renhållningsavgiften

Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentralen eller VMAB, kostnadsfritt

Farligt avfall

Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter 212,00 kr 265,00 kr

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 17 hämtningar april-nov 576,00 kr 720,00 kr

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

I priset ingår, utsättning, hemtag, tömning, hyra och behandlingsavgift 2 000,00 kr 2 500,00 kr

Hämtning av kyl och frys 0,00 kr 0,00 kr
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny taxa för båtplatser m.m. för säsong 2018 
 
att bemyndiga fritidsnämnden att från och med 2019 göra en årlig uppräkning av taxorna 
med 3 % med en rimlig avrundning för varje kostnadspost 
 
att taxan gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009, KF 2009-11-24 § 156, att bemyndiga teknik- och 
fritidsnämnden att årligen göra en uppräkning av taxan med 50 % av byggindex och 50 % 
av konsumentprisindex. 
 
Detta sätt att räkna ut prishöjningen upplevs vara svårt att följa av de som nyttjar 
anläggningarna. Det ger en dålig transparens och fritidsenheten önskar därför byta ut detta 
mot en årlig höjning med 3 % på Prislistan för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun. 
 
För att klara de fördyringar som uppstått i småbåtshamnarna till följd av förändrade behov 
hos kunderna är prognosen att extrahöjningar kommer att krävas i framtiden. 
Fritidsenheten föreslår en första höjning om 5 % inför 2018 års säsong utöver den årliga 
beslutade taxehöjningen. 
 
Taxor för ”Gästhamnsplats vid brygga”, ”Ställplats Vägga kl 20:00 – 08:00” och 
”Bortforsling av t ex vaggor och vagnar” berörs inte av den föreslagna höjningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 87/2017 Höjning av taxa för båtplatser m.m. 
2 Prislista 2017 
3 Förslag prislista 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen
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kommun 2017-12-08 Dnr: 2017/3873 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 287 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 9 
 
 
Höjning av taxa för båtplatser m.m. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny taxa för båtplatser m.m. för säsong 2018 
 
att bemyndiga fritidsnämnden att fr.o. m. 2019 göra en årlig uppräkning av taxorna med 
3% med en rimlig avrundning för varje kostnadspost. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009, KF 2009-11-24 § 156, att bemyndiga teknik- och 
fritidsnämnden att årligen göra en uppräkning av taxan med 50 % av byggindex och 50 % 
av konsumentprisindex. 
 
Detta sätt att räkna ut prishöjningen upplevs vara svårt att följa av de som nyttjar 
anläggningarna. Det ger en dålig transparens och fritidsenheten önskar därför byta ut detta 
mot en årlig höjning med 3 % på Prislistan för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun. 
 
För att klara de fördyringar som uppstått i småbåtshamnarna till följd av förändrade behov 
hos kunderna är prognosen att extrahöjningar kommer att krävas i framtiden. 
Fritidsenheten föreslår en första höjning om 5 % inför 2018 års säsong utöver den årliga 
beslutade taxehöjningen. 
 
Taxor för ”Gästhamnsplats vid brygga”, ”Ställplats Vägga kl 20:00 – 08:00” och 
”Bortforsling av t ex vaggor och vagnar” berörs inte av den föreslagna höjningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 87/2017 Höjning av taxa för båtplatser m.m. 
2 Prislista 2017 
3 Förslag prislista 2018 
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 2017-12-08 Dnr: 2017/3873 
 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
 Rosita Wendell 
 Förvaltningsassistent 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 1 av 3 

 

 

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

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) ersätter Per Atmander (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson  (S) 
Thomas Johansson (S) 
Gertrud Solding (SD) 
Magnus Dagmyr (S) 
Mohamed Albuhaisi (L) 

Övriga: Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Fritidschef Thomas Nilsson  
Ekonom Lisbeth Sunesson  
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck  
Utredningsingenjör Linnéa Persson  
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Henrik Häggblad  

Paragrafer: §§ 84, 86, 87 

Justeringsdatum:  2017-12-07 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Henrik Häggblad  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 2 av 3 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-12-07   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-12-08 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-12-30 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-12-07 

sid 3 av 3 

 

§ 87 Höjning av taxa för båtplatser m.m. 2017/3873 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för båtplatser m.m. för säsong 2018. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga fritidsnämnden att fr.o.m. 2019 göra en årlig 
uppräkning av taxorna med 3 % med en rimlig avrundning för varje kostnadspost. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009, KF 2009-11-24 § 156, att bemyndiga teknik- och 
fritidsnämnden att årligen göra en uppräkning av taxan med 50 % av byggindex och 50 % 
av konsumentprisindex. 
 
Detta sätt att räkna ut prishöjningen upplevs vara svårt att följa av de som nyttjar 
anläggningarna. Det ger en dålig transparens och fritidsenheten önskar därför byta ut detta 
mot en årlig höjning med 3 % på Prislistan för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun. 
 
För att klara de fördyringar som uppstått i småbåtshamnarna till följd av förändrade behov 
hos kunderna är prognosen att extrahöjningar kommer att krävas i framtiden. 
Fritidsenheten föreslår en första höjning om 5 % inför 2018 års säsong utöver den årliga 
beslutade taxehöjningen. 
 
Taxor för ”Gästhamnsplats vid brygga”, ”Ställplats Vägga kl 20:00 – 08:00” och 
”Bortforsling av t ex vaggor och vagnar” berörs inte av den föreslagna höjningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-19 
Prislista 2017 
Förslag prislista 2018 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Hamnfogde Jonny Johansson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen . Fritid . Småbåtshamnar 

Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46(0)454-812 09 · Fax +46(0)454-812 07  
E-post: smabatshamnar@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 

Org.nr 212000-0845 · Postgiro 1 03 94-5 · Bankgiro 991-1777 

Prislista för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun år 2017 
 

Plats med fast förtöjning 
Y-bommar eller stolpar   1 081,00 kr per breddmeter (platsens bredd). 

Permanent el ingår ej i detta pris. 
Plats med bojförtöjning. 

Kunden står själv för tyngd, kätting och boj samt utläggning. 
El och färskvatten saknas   737,00 kr per breddmeter (platsens bredd/längd). 
El och färskvatten på bryggan  819,00 kr per breddmeter (platsens bredd). 

Permanent el ingår ej i detta pris. 
Svajförtöjning   961,00 kr per säsong. 
Plats med långsidesförtöjning.  737,00 kr per meter brygga (platsens längd). 

Permanent el ingår ej i detta pris. 
Plats för mindre båtar i t.ex. åmynningar 961,00 kr per säsong, oftast långsides förtöjning. 
Plats för egen brygga / plats på kommunens mark.  
Så kallat privat brygga.   961,00 kr per brygga / plats. 
 
Gästhamnspris vid brygga  180,00 kr per dygn. Vecka 29 230,00kr 
Ställplats, Vägga. kl. 20:00—08:00  180,00 kr.  
 
Vinterförvaring, kvarligger båten på land över sommar tillkommer dubbel avgift.  
Båtens bredd + 1m x båtens längd + 1m. 
 2,5 x 6 m       582,00 kr 
 3,0 x 8 m       770,00 kr 
 3,5 x 8 m      830,00 kr 
 3,5 x 10 m        961,00 kr   

4,0 x 10 m     1 155,00 kr 
4,5 x 12 m     1 275,00 kr 
4,5 x 13 m     1 361,00 kr 
5,0 x 12 m   1 480,00 kr 
5,0 x 13 m   1 600,00 kr 

 5,0 x 14 m   1 715,00 kr 
 6,0 x 15 m   1 868,00 kr 
  
Övriga  platser/markarrende    35,00 kr per m2 
 
Mastförvaring   237,00 kr ej moms 
 
Administrationsavgift för kö  195,00 kr  
Engångsavgift vid direkt tilldelning av plats. 195,00 kr 
 
Bortforsling av t ex vaggor och vagnar.                   1 210,00 kr + deponi avgift enligt renhållningstaxan 
Timkostnad för övrigt arb.   460,00 kr  

Angivna priser, pris ut till kund. 

2017-12-07 

85



 
Förvaringshytt   463,00 kr 

 
Elavgift    Enligt gällande elavtal. 
Va avgift    Enligt gällande va-taxa 
 
 
 
Utdrag ur AU:s protokoll 1989-08-15 § 142 
 
Arbetsutskottet beslutar:  

 att båtplatsavgifterna endast skall omfatta hel eller halv avgift. Detta innebär att person som hyr båtplats före 1 juli 
erlägger hel avgift även om platsen inte blir tillgänglig från båtsäsongens början. Person som hyr båtplats efter den 
1 juli betalar halv avgift även om platsen inte kan disponeras omedelbart från halvårsskiftet.  

 att vid återlämnande av båtplats krediteras hyran med halva summan om platsen kan återlämnas före den 1 juli.  
 Beslut gäller fr o m 1990. 

 
 
OBS! Övriga avgifter kan tillkomma. Kontakta fritidskontoret för komplett pris lista 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen . Fritid . Småbåtshamnar 

Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46(0)454-812 09 · Fax +46(0)454-812 07  
E-post: smabatshamnar@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 

Org.nr 212000-0845 · Postgiro 1 03 94-5 · Bankgiro 991-1777 

Prislista för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun år 2018 
 

 

Plats med fast förtöjning 
Y-bommar eller stolpar   1 160,00 kr per breddmeter (platsens bredd). 

Permanent el ingår ej i detta pris. 
Plats med bojförtöjning. 

Kunden står själv för tyngd, kätting och boj samt utläggning. 
El och färskvatten saknas   790,00 kr per breddmeter (platsens bredd/längd). 
El och färskvatten på bryggan  880,00 kr per breddmeter (platsens bredd). 

Permanent el ingår ej i detta pris. 
Svajförtöjning   1 030,00 kr per säsong. 
Plats med långsidesförtöjning.  790,00 kr per meter brygga (platsens längd). 

Permanent el ingår ej i detta pris. 
Plats för mindre båtar i t.ex. åmynningar 1 030,00 kr per säsong, oftast långsides förtöjning. 
Plats för egen brygga / plats på kommunens mark.  
Så kallat privat brygga.   1 030,00 kr per brygga / plats. 
 
Gästhamnspris vid brygga  180,00 kr per dygn. Vecka 29 230,00kr 
Ställplats, Vägga. kl. 20:00—08:00  180,00 kr.  
 
Vinterförvaring, kvarligger båten på land över sommar tillkommer dubbel avgift.  
Båtens bredd + 1m x båtens längd + 1m. 
 2,5 x 6 m       625,00 kr 
 3,0 x 8 m       825,00 kr 
 3,5 x 8 m      890,00 kr 
 3,5 x 10 m     1 030,00 kr   

4,0 x 10 m     1 240,00 kr 
4,5 x 12 m     1 370,00 kr 
4,5 x 13 m     1 460,00 kr 
5,0 x 12 m   1 590,00 kr 
5,0 x 13 m   1 720,00 kr 

 5,0 x 14 m   1 840,00 kr 
 6,0 x 15 m   2 005,00 kr 
  
Övriga  platser/markarrende    38,00 kr per m2 
 
Mastförvaring   255,00 kr ej moms 
 
Administrationsavgift för kö  210,00 kr  
Engångsavgift vid direkt tilldelning av plats. 210,00 kr 
 
Bortforsling av t ex vaggor och vagnar.                   1 210,00 kr + deponi avgift enligt renhållningstaxan 
Timkostnad för övrigt arb.   460,00 kr  

2017-12-07 
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Angivna priser, pris ut till kund. 

Förvaringshytt   500,00 kr 

 
Elavgift    Enligt gällande elavtal. 
Va avgift    Enligt gällande va-taxa 
 
 
 
Utdrag ur AU:s protokoll 1989-08-15 § 142 
 
Arbetsutskottet beslutar:  

 att båtplatsavgifterna endast skall omfatta hel eller halv avgift. Detta innebär att person som hyr båtplats före 1 juli 
erlägger hel avgift även om platsen inte blir tillgänglig från båtsäsongens början. Person som hyr båtplats efter den 
1 juli betalar halv avgift även om platsen inte kan disponeras omedelbart från halvårsskiftet.  

 att vid återlämnande av båtplats krediteras hyran med halva summan om platsen kan återlämnas före den 1 juli.  
 Beslut gäller fr o m 1990. 

 
 
OBS! Övriga avgifter kan tillkomma. Kontakta fritidskontoret för komplett pris lista 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 245 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 1 015 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 286 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomichefen redovisar att dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal 
borgensram för år 2018 om sammanlagt 1 924 mnkr. Karlshamns kommun har även en 
borgensram till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn om 286 mnkr. Karlshamns 
kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess dotterbolag uppgår till 
2 209 800 000  om detta förslag beviljas. Utöver detta finns förslag till beslut om kommunal 
borgen till NetPort Science Park och Västblekinge Miljö AB om totalt 61 mnkr. 
 
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2018 ingår en minskning med 57 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 45 mnkr och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 5 mnkr beroende på investeringar i utbyggnad av bredband 
och värmeanläggningar samt elnät. Finansiering av investeringarna budgeteras genom 
upplåning av 37 mnkr, inkl amortering med 3 mnkr och resterande del tack vare positivt 
kassaflöde i verksamheten. 
  
Karlshamnsbostäder ABs ökning med 140 mnkr beror på objektet Östralycke, etapp 4, 
där den beräknade produktionskostnaden uppgår till 226 mnkr. 89



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Karlshamns Hamn AB begär en utökad ram för investeringar med 3 mnkr samt 
oförändrad borgensram för Karlshamns Kombiterminal AB.  
 
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då 
byggnationen beräknas starta under 2018 bedöms behovet av borgensram 2018 uppgå till 
286 mnkr och öka till 526 mnkr 2019. 
 
Bolag 2015 2016 2017 2018 
     
Karlshamn Energi AB 160 190 200  245 
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

70 60 50  45 

Karlshamnsbostäder AB 600 700 875 1 015 
Karlshamns Hamn AB 215 273 315  318 
Karlshamns Kombiterminal 
AB 

15 15 15  15 

Karlshamnsfastigheter AB 370 526 526  286 
Summa 1 430 1 764 1 981 1 924 
     
Stadsvapnet i Karlshamn AB 306 306 306 286 
     
Totalsumma 1 736 2 070 2 287 2 210 
     
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnets protokoll 2017-12-04 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-12-05 Dnr: 2017/4063 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Ekonomi 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 291 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 10 
 
 
Ansökan om borgensram för bolagskoncernen 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 245 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 1 015 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 286 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen redovisar att dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal 
borgensram för år 2018 om sammanlagt 1 924 mnkr. Karlshamns kommun har även en 
borgensram till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn om 286 mnkr. Karlshamns 
kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess dotterbolag uppgår till 
2 209 800 000  om detta förslag beviljas. Utöver detta finns förslag till beslut om kommunal 
borgen till NetPort Science Park och Västblekinge Miljö AB om totalt 61 mnkr. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 

 2017-12-05 Dnr: 2017/4063 
 

 
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2018 ingår en minskning med 57 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 45 mnkr och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 5 mnkr beroende på investeringar i utbyggnad av bredband 
och värmeanläggningar samt elnät. Finansiering av investeringarna budgeteras genom 
upplåning av 37 mnkr, inkl amortering med 3 mnkr och resterande del tack vare positivt 
kassaflöde i verksamheten. 
  
Karlshamnsbostäder ABs ökning med 140 mnkr beror på objektet Östralycke, etapp 4, 
där den beräknade produktionskostnaden uppgår till 226 mnkr.  
 
Karlshamns Hamn AB begär en utökad ram för investeringar med 3 mnkr samt 
oförändrad borgensram för Karlshamns Kombiterminal AB.  
 
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då 
byggnationen beräknas starta under 2018 bedöms behovet av borgensram 2018 uppgå till 
286 mnkr och öka till 526 mnkr 2019. 
 
Bolag 2015 2016 2017 2018 
     
Karlshamn Energi AB 160 190 200  245 
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

70 60 50  45 

Karlshamnsbostäder AB 600 700 875 1 015 
Karlshamns Hamn AB 215 273 315  318 
Karlshamns Kombiterminal 
AB 

15 15 15  15 

Karlshamnsfastigheter AB 370 526 526  286 
Summa 1 430 1 764 1 981 1 924 
     
Stadsvapnet i Karlshamn AB 306 306 306 286 
     
Totalsumma 1 736 2 070 2 287 2 210 
     
 
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnets protokoll 2017-12-04 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2017-12-05 Dnr: 2017/4063 
 

 Ulrika Hägvall Lundberg 
 Ekonomichef 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2017-12-04 

sid 1 av 4 

 

 

Plats och tid Rådhuset, Årydssalen klockan 14:30 – 15:15   

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund Vice Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Rune Andersson Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Ted Olander Ledamot (MP) 

  

Arbetstagar- 
representanter: 

  
Glenn Olofsson, TCO 
Roger Bengtsson, LO 

Övriga: Daniel Wäppling, VD 
Ulrika Hägvall Lundberg, vice VD 
Erik Bergman, nämndsekreterare 

 

Utses att justera: Anders Karlsson   

Paragrafer: §§ 49 - 58 

Justeringsdatum:  2017-12-04 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Anders Karlsson   
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Förvaringsplats för 
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Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 54 Ansökan om borgensram för bolagskoncernen 2017/4063 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 245 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 1 015 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 286 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
Vice VD redovisar att dotterbolagen har inkommit med önskemål om kommunal 
borgensram för år 2018 om sammanlagt 1 924 mnkr. Karlshamns kommun har även en 
borgensram till moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn om 286 mnkr. Karlshamns 
kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess dotterbolag uppgår till 
2 209 800 000  om detta förslag beviljas. Utöver detta finns förslag till beslut om kommunal 
borgen till NetPort Science Park och Västblekinge Miljö AB om totalt 61 mnkr. 
 
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2018 ingår en minskning med 57 mnkr 
jämfört med föregående år. Förändringen består av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 45 mnkr och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 5 mnkr beroende på investeringar i utbyggnad av bredband 
och värmeanläggningar samt elnät. Finansiering av investeringarna budgeteras genom 
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upplåning av 37 mnkr, inkl amortering med 3 mnkr och resterande del tack vare positivt 
kassaflöde i verksamheten. 
  
Karlshamnsbostäder ABs ökning med 140 mnkr beror på objektet Östralycke, etapp 4, 
där den beräknade produktionskostnaden uppgår till 226 mnkr.  
 
Karlshamns Hamn AB begär en utökad ram för investeringar med 3 mnkr samt 
oförändrad borgensram för Karlshamns Kombiterminal AB.  
 
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på 
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då 
byggnationen beräknas starta under 2018 bedöms behovet av borgensram 2018 uppgå till 
286 mnkr och öka till 526 mnkr 2019. 
 
Bolag 2015 2016 2017 2018 
     
Karlshamn Energi AB 160 190 200  245 
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

70 60 50  45 

Karlshamnsbostäder AB 600 700 875 1 015 
Karlshamns Hamn AB 215 273 315  318 
Karlshamns Kombiterminal 
AB 

15 15 15  15 

Karlshamnsfastigheter AB 370 526 526  286 
Summa 1 430 1 764 1 981 1 924 
     
Stadsvapnet i Karlshamn AB 306 306 306 286 
     
Totalsumma 1 736 2 070 2 287 2 210 
     
 
Beslutsunderlag 
 
Vice VD Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
att förbundsdirektionen för miljöförbundet är arkivmyndighet för miljöförbundets 
verksamhetsområde 
 
att kommunalförbundet Sydarkivera utses till arkivmyndighet för sådana handlingar inom 
miljöförbundets verksamhetsområde som miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera 
 
att godkänna arkivreglemente för miljöförbundets verksamhet. Under punkt sju ändras 
ansvarig från förvaltningschef till förbundschef. 
 
Sammanfattning 
 
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst har i beslut daterat 2017-09-07,  
§ 44/2017, hos medlemskommunerna anhållit om förtydligande av delegation av ansvar 
som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente.  
 
Enligt förbundets förslag utses förbundsdirektionen till arkivmyndighet för 
miljöförbundets verksamhetsområde. Vidare föreslås kommunalförbundet Sydarkivera bli 
arkivmyndighet för sådana handlingar inom miljöförbundets verksamhetsområde som 
miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera. Miljöförbundet föreslår även att förbundets 
förslag till arkivreglemente godkänns av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Sammanträdesprotokoll, Miljöförbundet Blekinge Väst - § 44 Förtydligande av 

delegation av ansvar som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att förbundsdirektionen för miljöförbundet är arkivmyndighet för miljöförbundets 
verksamhetsområde 
 
att kommunalförbundet Sydarkivera utses till arkivmyndighet för sådana handlingar inom 
miljöförbundets verksamhetsområde som miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera 
 
att godkänna arkivreglemente för miljöförbundets verksamhet. Under punkt sju ändras 
ansvarig från förvaltningschef till förbundschef. 
 
Sammanfattning 
 
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst har i beslut daterat 2017-09-07,  
§ 44/2017, hos medlemskommunerna anhållit om förtydligande av delegation av ansvar 
som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente.  
 
Enligt förbundets förslag utses förbundsdirektionen till arkivmyndighet för 
miljöförbundets verksamhetsområde. Vidare föreslås kommunalförbundet Sydarkivera bli 
arkivmyndighet för sådana handlingar inom miljöförbundets verksamhetsområde som 
miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera. Miljöförbundet föreslår även att förbundets 
förslag till arkivreglemente godkänns av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Sammanträdesprotokoll, Miljöförbundet Blekinge Väst - § 44 Förtydligande av 

delegation av ansvar som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-10-25 Dnr: 2017/3221 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31 206 
Kommunstyrelsen 2017-11-14 256 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 11 

 
 
Arkivmyndighet och arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att förbundsdirektionen för miljöförbundet är arkivmyndighet för miljöförbundets 
verksamhetsområde 
 
att kommunalförbundet Sydarkivera utses till arkivmyndighet för sådana handlingar inom 
miljöförbundets verksamhetsområde som miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera 
 
att godkänna arkivreglemente för miljöförbundets verksamhet. Under punkt sju ändras 
ansvarig från förvaltningschef till förbundschef. 
 
Sammanfattning 
 
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst har i beslut daterat 2017-09-07,  
§ 44/2017, hos medlemskommunerna anhållit om förtydligande av delegation av ansvar 
som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente.  
 
Enligt förbundets förslag utses förbundsdirektionen till arkivmyndighet för 
miljöförbundets verksamhetsområde. Vidare föreslås kommunalförbundet Sydarkivera bli 
arkivmyndighet för sådana handlingar inom miljöförbundets verksamhetsområde som 
miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera. Miljöförbundet föreslår även att förbundets 
förslag till arkivreglemente godkänns av medlemskommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
 

1 Sammanträdesprotokoll, Miljöförbundet Blekinge Väst - § 44 Förtydligande av 
delegation av ansvar som arkivmyndighet samt fastställande av arkivreglemente 

 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2017-10-25 Dnr: 2017/3221 
 

Bakgrund och överväganden 
 
Ett kommunalförbund fungerar i praktiken som en egen kommun. Detta innebär även att 
tillsyn enligt arkivlagen utförs av förbundet styrelse eller av den inom förbundet som 
särskilt utpekats i förbundets arkivreglemente (eller motsvarande). Detta innebär dock 
inte att kommunalförbundet får besluta om föreskrifter (t ex om 
arkivvård/arkivreglemente). Tidigare har man utgått ifrån att kommunalförbund upprättar 
och utfärdar egna föreskrifter om sin arkivvård (de omfattas inte av de arkivreglementen 
som någon av de i förbundet ingående kommunerna/landstingen har). Detta har dock 
ändras i och med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (mål 3835-12 i högsta 
förvaltningsdomstolen). Rent konkret innebär detta att föreskrifter om arkiv måste antas 
av fullmäktige i samtliga ingående parter i kommunalförbundet. Kommunalförbundet är 
dock i övrigt sin egen arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn 
enligt arkivlagen.  
 
Vad gäller medlemskap i Sydarkivera blir Miljöförbundet kostnadsfritt medlem då en 
majoritet av ägarkommunerna (två av tre) är medlemmar i Sydarkivera. 
 
Arkivreglementet är väl genomarbetat och framtaget i samverkan med Sydarkivera. 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Justerandes sign / Utdragsb rkande

ÅS?

2017-09-07
Sid 5(53)

KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNKANSLIM

INK 2013 -UH- 2  5

DNR ............................................. ..

§ 44 Förtydligande av delegation av ansvar som atkivmyndighet samt
fastställande av arkivreglemente, dnr.  2017/1115

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att skicka skrivelse till rnedlemskornmunerna enligt nedanstående.

Anhållan om förtydligande av delegation av ansvar som arkivmyndighet samt fastställande

av arkivreglemente
Miljöförbundet Blekinge Väst anhåller om att medlemskommunernas kommunfullmäktige:

1.  Utser Förbundsdirektionen för Miljöförbmidet Blekinge Väst till att vara arkivmyndighet

för miljöförbundets verksamhetsområde.
2. Utscr kommunalförbundet Sydarkivera till att vara arkivmyndighet för sådana handlingar

inom rniljöförbundets verksamhetsområde, som miljöförbundet överlämnar till

Sydarltivera.

3. Faststaller bilagt förslag till arkivreglemente för miljöförbttndet och Sydarkivera.

Bakgrund

Miljöförbundet fungerar i praktiken som arkivmyndighet för miljöförbundets arkiv.
l förbundsordningen finns dock inget skrivet om att kommunfullmäktige i respektive

medlemskommutn delegerat detta ansvar till miljöförbundet.

För att det ska vara oomtvistligt att miljöförbundet får fatta de beslut som krävs för arkivvården,

önskar förbundsdirektionen att kommunfullmäktige i respektive medlemskomrnun beslutar att

miljöförbttndct ska vara arkivmyndighet för förbundets verksamhetsområde.

Miljöförbundet önskar också att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun beslutar att

Sydarkivera ska vara arkivrnyndighet för sådana handlingar inom miljöförbundets

verksamhetsområde, som miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera.

Kommunalförbundet Sydarkivera fungerar som central arkivmyndighet för ett antal kommuner i
södra Sverige, däribland Karlshamns och Olofströms kommuner. Sydarlcivera har kompetens inom

områdena arkiv, informationshantering och infoiztnationssakerhet och bistår medlemskommunerna

med bland annat utbildningar, råd och stöd inom dessa områden. Sydarkivera har också ett digitalt

   

i  "*-‘—---—~«-~.M..,.

i
l

l
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MILJÖFÖR

Förbundsd

Justerandes sign

BUNDET BLEKWGE VAST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
irektio nen Sammanträdesdatum

2017-09-07
Sid 6(53)

Forts.  §  44

slutarkiv, dit Sydarkiveras medlemskommuner kan lämna digitala handlingar. Miljöförbundet har
redan idag ett stort behov av kompetens och tjänster motsvarande det som Sydarkivera

tillhandahåller. I framtiden kommer behovet sannolikt att öka ytterligare, bland annat då den nya
dataskyddsförordningen ska införas. lnforrnationsmängdema som miljöförbundet hanterar ökar
också hela tiden. j

i

Då Karlshamns och Olofströms kommuner är medlemmar i Sydaxkivera, medför det ingen

kostnad för miljöförbundet att ansluta sig. Däremot behövs ett beslut att Sydarkivera är 'j

arkivrnyndighet för sådana handlingar, som miljöförbundet överlämnar till Sydarkivera. Ett sådant

beslut skulle innebära att många av miljöförbundets behov av kompetens och tjänster inom

områdena arkiv, informationshantering och informationssakerhet tillgodoses på ett

kostnadseffektivt sätt.

Av kommunallagen framgår att förbundsdirektionen för ett kommunalförbund med automatik är

också är förbundsstyrelse. Därmed kan kommunfullmäktige delegera ansvaret som arkivrnyndighet

till förbundsdirektionen for Miljöförbundet Blekinge Väst och Sydarkiveras förbundsstyrelse.

I ett arkivreglemente tydliggörs befogenheter och riktlinjer rörande arkivvård. Enligt  §  16

arkivlagen får föreskrifter rörande arkivvård meddelas av kommunfullmäktige. Därför anhåller

miljöförbundet om att medlemskommunernas fullmäktige fastställer bilagt förslag till

arkivreglemente.

Tillämpliga lagrum

Ar/éz?//agm 7990:782

8 §, andra stycket: "Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrelsen i

landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd

eller styrelse till arkivmyndighet.”

16 §Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvårdcn inom

kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Lag (7993:7296

Komzm/ruz//age/2 799 7:900

25 §, första stycket: ”Den beslutande församlingen skall tillsätta en förbundsstyrelse. Om ett

förbund ar organiserat med förbundsdixektion, skall direktionen också vara förbundsstyrelse.”

Ärendet: handläggning

Detta ärende har handlagts av Sofia Engzell.

Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum

2017-09-07

Bilaga:

Arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst

Delges:

Olofsttoms kommun

Sölvesborgs kommun

Akten

  

Justerandes  sign

Åi»
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid  7(53)

:

'y

*y
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MEJÖFÖRBUNDETBLEHNGEVÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

Miflokfirbundet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07

smscn

Bilaga § 44

1(4)

Arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst

Utöver bestfimmelsema A axkxvlagen gills: fdljande regim, meddelade med stöd.w  16 §
arkivlag-en.

L Definitioner

   
   

Amman hzmdhng

Axkiv

Arkwnnsvaug

A1’kxvbesl;uvnil1g

Atknrförteckning

Aüzuvømbud

Azkxvxcdwismng

Adnvsnmørdnxase

[Ãnnvnvnaxgtact

Døku ment-
hnnrcmxgsplauu

Eg:u}~:.onlx‘aH

InFD(nmhons-
rvnlming

(‘Ax vv d)

I\/[e»:H1.1ndlmg förstås framsrällnmg .  mm eller bild mm! uppmgnmg som kan läsas, avlyss-
m: :nn pa :annat sätt Llppfatms mam med h:L:niskL]1jrUpr‘.1:del‘
Handhug_ lir allmän_ am den tbmms has mynmglm och enllgtT:y::):F(1l1eCsF6mrdI1lngcn är
att anse som Inkommen nn elle: Lvppmmd hos Inyndxghet. AUrnâinnzl handlingar. än normztlt

offehmga men kan ibland mnehålln sektetessuppgifier.

Den sunladt mringdell allmänna handlingar som dol.-umcntcrax du] verksnmhct ellen. d:

vemsamhcrer wm mynchghezen I:erJu'v::. Grufman. snmthgu vnformøricxxssysrsm (analoga.

och dxgimlas) som l-mntemr allmänna hnndhngnt/allmän infonnanan

Roll som innebär r'm'mclIt mm: förnrknnzt hos cu myndighet fxnforrx1ationsñgxtte). Den
mlsvariga ska. bland annat se nll attdeL ñnns (csucsm och kompetens för m hanmamfonm-

alien-xfécvalmmgen (:\I.ki‘I"IiL‘<$:\\).

SkLi'rHlg dzrklunelmntlon med översxlithg beskrivmng av :n myndighets um och mfuL‘mnt—
xonshnnteting. sm flnrms i  cnllgt mad Incstfimmelseu .  lagstiftmng.

Systcn-umsl; hsm även ?nnehâjleri ett Mkxv.

Ran som mnebâr z\tL :n anställd har :in nnpgm m n. [und om den löpande mfm‘n1at1ons—
remm.mgcn (.m;awa.acn) has en nämnd :nu konurmnalr fo'L\:t.1g.

Dckumcnmtimn som redovisar hur allmän i.niaLmaklm\l\m\m(1\5 ivc(ksaml\2t:n. 1 numm-
dovlsmng ingrh klnssxficeuhgsstmktut, doLmm=nE11mteLlx1g5pl:4n, L-Jdiivmskuvnmg och .\d;1v-
Fdrtecl“  ng,

Hou som ;mmmm en ønsüiüd m: nu uppgift m samordna name: med mm» och dnku»
menthnntcning på en Föwnltmng, Fungerar som sammdnuc f6L'myl1:Hgl1elcns arkivorvxlxvd
Den hä: rollen behövs int: aundnm år :n méiilighct rag stam F51vixlmlI1gaL alt mrganisem
e1:!«:xva1bcbcLefrE1;twam.

TI\'I‘/l1dIghetsomI1:\( dllsynsmmvac och kan överta Mkw från andra myndigheter.

Föttcckmng över allmzinna h:Lndlmg:u: med h2InteLingsa.nv1SAL\l1g:L\. och mm om galhlng.

Kennel] av :anv och dokmn:nrl1m\t=u'ng genomm upprätta mtlneu, kcntzoller och pro-
cesse: (En att uppnå. (utsända mil  \  vcx.L:sam\1<te\\.

Verksamlmt rmm tmemnt :Hu skapa mfmmzttion som s):.\ hmm
slur bevaras :Her gallras. Med ;mn-m men-as :\tts]stemnm=L‘2\, bes
och skydda xnfizr

   :UsLtil:ucms och m
vn ledovlsil, mg Iinsa

u  on som här nn arkivet Beståmmelscr om ntknrvârd fnu1sLA.a.kiv1ag:n.  

Utdragsbestyrkande

v

x
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1
1

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum
2017-09-07

Sid 9(53) i

2(4)Miljötörbundet 
i

 2. Omfattning

 

 

Punkt'  — 9 1dett:Klin/reglemente gäller fö: M1ho’ft3:b1u1detE1eku1ge Västs (nedan kal-
Xztt mil] brbundfit) samlade verksamhet Punkt10- 11 gäller fö: konrunulnalföibundet
SydJ1'1~‘.lVE(3.

3. Miljöförbundets organisation och ansvar

E. I  /.U‘»éIL‘IlX_)’71[i/_g/}E‘/

Fi5xbnx\.dsdue};hone11 är arluvmylidnghet arch axknvansvang fö: m1l;5F5Ib1u1dets arkiv.

F61 bundsdirektnonen kan besluta 3.tt6va115mn:L delat  av  arkivet till konnnuualföxbundet
Sydaxknvem (fortsättningsvis  be  " mt Syd.:u'1;lvera) Dettagörs efter sarm  '  med Sydar»
kivera.  Om delar  av  arkivet överl mnns tillSyd£l1‘1§lV€l..1,bli1 Sydmlzlveras fötbnndsstyr
relse a.Lkivx1'v/ndighet fc">L de 5veLliirnn.1deha.m1llug5I11m.

   

3.2 Forbimtinürzéltønm: m1rmv.raz1r/idm

t  Fasts 'ülaorganisation och resurser för att förvalta den lnforrnauol1 som hanteras
och förvaras  i  mynlixghétens Verk:manet.  I  detta mgâr att utse en informations
ansv-ang, som j: yttez st ansvnng r    'mfmnmhousföxvaltvungen. Föxvalblixigsche/
fen fix Anfotxnntlonsansvaxig om Lute f6:bLu1dsd.«:e1;tionan 11.11 utsett någonannan.
Lnfcmxznionsansvqrlg ska utse en ellen Elem PSISQHEI som svala: föL det pLaktisl-.J

Arbetet med  _  -. 

0 Fastställa dokumenthanleungsplaxl fö; mülöförbundet szuntbesltum om gmlhhlg
;AV mxhö örbundsts h:LndlL\1ga.t. Besluten bör föxegås av  sanuéd med Sydmxkivexzn  

I :-undets mkxv.

I  Fatta beslut om ukthnje: gällande god mknvvâtd fö1 miliöföxbundets .zu-kiv.

i  Ansvara förDllsyuen av rrxiliéfdrbtlnders arknv,

ø  Fatta beslut om äverlämrtande  av  arkivmaterial ull Sydnrklveta.

5  J  Ål/I/afänzzll/rirrgeøx aurzn/Ta/yzzidm:

I  F1 Lunställa och all-Ilver.-1 hüudüngm, san) ska bevmas, med rnntexial och meL':)de1

som gmantexm mformatLo11eu.5 bestinflxghet

l  Delta  i  arbetet med ñtamtagande  av  dokumenthzuitenngsplmei.

I  Beakta konsekvenserna for sin luntermg av allufinna handhngax nål 0 'g.111is:Lt1:m
alla  anbets-sått ååndzas samt  i  samband med byte av loknlet elle; Vxd mf ande  av

nya Lt1fO1'n1atlr)nsSyster:1Innanm1'§ncLr£ngen genomförs, bör samxåd sk? med

Sydarkxvexa om konsekvenserna  av  onlorgallismon, införande  :w  nya infon-mm *
nonssystem ene: andra vflst‘ ‘  ‘gm.

  

c  Avsfltta pelsonal som har ml uppgift attskötadet löpande arbetet med unbnnnt ‘
:onsf‘o'rvaltmng, plmexuxg av dok1unen1;hautermg och mfornunusnxsredovismng.

0 DeltaI aibetet med att planera och genomföra levaanset  av  ArkxvtillSydsxklvera

i  smmzuh med Sydalkxvem  1 god nd innanmyudxgheten beslutm om gnlhing och

mm dokumeudmntetingsplan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum

Miljölörbunclet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-0907
Sid1003)

3 (4) 

4. Rensning

Handlingar, som Lnte ska hllhöm mlilvêt, ska lbltlöptânde rensaselle: på .must sätt avakti-
[as :lån aL'k1vhandl1ng:\Lnn.

Reusning ska genomflfiras senast i samband med att handlmgama arkiveras.

Rensnmg göxsxförsta handav den som htmdlagt ärendet. l andra hAnd görsden  av når
gon 271111311 med god kännedom om Iundlmgarnas betydelse fö: förståelsenav ärendet.

5. Bevarande och gallring

Förbundsdueknonaru besluta: om gallung av handhngax1sitt axklv. Hanclhnga: som gall-
ms ska ut-an onödtgt dröjsmål förstöras.

Handlmgar som uméhållel uppgirter som omfattasav sekretess ska destluerss på ett så-
dant sätt så .att onllbfixlig åtkomst F:u'luhdxas, det gälleräven databäxale dä: sådan upp-
giñm rademts.

Föräudrmg av gallringsbeslut fig skei sarnxñd med Sydatluvem.

Ha.\-nzenngav lnuxcfluwgnui samband med onzsnttktuxering av information räknas som
gallnng om detta lnecltör:

I lnfarmatlonsfözlust.

I Förlust 217 möjliga saxmnanställuingm

I Förlustav sökmöihglueter,

I Förlustav Jnöjllghñtefl att faststfilla 1.I1fm1n2\ti0nens autentmtet.

6. Arkivbeständighet och mkivffirvming

Fönmxings- elle: lngungsplnts för information skai tölsla hand utfonnas enligt Rjkszu-kl-
vets mkl:hn]eL, nix sådana 11mm.

Förbundscluekrlonen kan1övrigt besluta om Vllk] mateual och metodel som §20 muvlám
d.-1sf Brvcwhmg och bevamncle avhmldlmgal‘ F51'bLmd5ChIektiOne11 kan delegem d.EUlT.\
beslutau  numfmmmüonsansvang.

 

7. Hantering av m'kivl)a.lIdIing2\r

Axlzwhandlmgm fáx Lutelånasut.

A1'l~:wlm.ud1Lng:uApappersfoxmat fit’ mte hellerl övrigt avlägsnas flfm 1n11}6ft‘5IbLlnde).'s
Xakaler. Undantag får göras, då det Tu’ nödvändigt med hänsyntill handllngunas hetluf-
fenhat. Sådana undantag ska godkännasav fdrvallmngsclmef.

s. Dokumenthanteringsplmu
I7Gk!mm11t11ante1ingspIm1en ska mnehállaen förteckning över allmämu h_u1d11ng.u med
h,mterjngs.1musnmgar och beslutom gallnng.

Flanen ska ts upp all: OlLka typerav Lntbrmatmn som Jims hos nnyludighetax och ume-
hålla uppgilter om hut dessa ska hanteras Lu sL1'1;wsynpL1nl;t

 Planen  ' ses över1samarbete med Sydarkivera minsten gång PEA. mmdextpexlod. Utö-
ver det ska den s11:u‘:\stLLppduteL'a5 om detñnns förändringar som pâvezlmt irlfaxmatr
ionsiöxvalmlngexx på ett betydande sätt_

Justerandes signÅ Utdragsbestyrkande

/’ (JM

l

l
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen Sammanfrädesdalum
2017-09-07

Sid I1(53)

   
4(4) %Miljölörbuntlet E492]

94 Arkivbeskrivning
Myndigheten ska beskuvu sm rnforrnnhcnslrørlterlngl en ;uI~2i'IbesknVning.  
B951-Jivnumgen ska gs en smulad överbllck över ruynrhghetens mfoxmalion och hm. den
hmteras samt  vara  utfommd så att den Lmrlerlättar zlnvänclmrlgen.

Om dnkumendxønteruxgsplmr har Igits Emm J enhghet med de rrkthnrer som mecldelas l
från Sydarkivera, så behöver rate arsluld artlvförteckrung upp . 

10. Sydarkivems  organisation  och ansvar l

10.1 S}dm'k.w2rasfnrb1md.r:9'v'e!:2.r urmmsomrfldm:

I Ansvma för vården av hmdlmgm som har överlämnats till SydaIl:LveuL

i  Fastställa organisation och resurser för .att Lörvalta den lnfounahon som hanteras
och förvaras: Sydarlavsras verksamhet.

i  Föreslå nlntlmnier sum behövs för en god arklvvåt d,

10 Z  .f;-/lzmé/rerwfm-nlmmgx (lm"I‘mJDflII/Me’)?

0 Ta initiativ bl] åtgärder för :att ñámja arlnvvárden hus förlzundmnerllemmnarlua_

I  Vårda och dllhunclahâlla till Sydrrtlzivera överlämnade auldvhnndhngar.

I  Vårda och t\U.h2mdal1;'\l1a Sydarklver .ns arlrrv.

I  Verka Får att hålla .arklven tillgängliga och för deras användning r kulturell verk-
samhet, forskning och  r det löpande lörvnlmjngsatbetet.

I  Ge infounAtion, rådgivning och annat stöd D11 mlljöförbluudetnär det gäller arr
kw, dokumenthanterlng och i11famLmonss:'ikerhet.

I  Samordna arbstetmecl dolztnnenrhmltermgsplmlet och samråda om förslag tlll

gallringsbeslut,

I  Samørdna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av ulformat-

ion {ran IT-basexade Ver1;s£\mhets5/stem. ‘

I  Färvalta klasslficerrngsstxtlkttu och mallar mom arkivreclovxsnmg och d<:kL1— l

menthanrermg.

I  T11lhs\nCbhé1L1 utbdd.uJ.ng om sukw och dokumenthantermg.

 I  Bm- ädn förlurndsrnedleznnnarn; med speciJhst1:can1pete11s inom verksamhetsorn;

rådet.

11. Arlcivfiirteclming I
A.c1'.Lv. sum fivexléimxxats ull Sydarhwexa, förteckna: ;w Sydarkxvera.

 Azlmzfrfirtecknmxgen ska utformas att den Jun användas som sökmedel  1  arlirvet och
sam mstrument för kontroll av mktvet. ‘

Myndxgheten ska dokumentera hur mfo1;rmtionm1 férvsms och kunna kontrollera om l
lnformatlon saknas .

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

t??
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MHJÖFÖRBUNDETBLEHNGEVÄST

Förbundsdheküonen

Plats och (id

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

å

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-09-07

Sid 1(53)

Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 7 september 2017

klockan 13:00  —  15:30

Sammanträdet inleddes med en kort presentation av de nya miljö- och
hälsoskyddsinspektörerna.

Sonja Lundh (s), ordförande

Johnny Andreasson (s)
Andreas Brov all (c)

Göran Svensson (s)

Magnus Gärdebring (m)

Lena Sandgren (s) i Bodil Ericsson (L) frånvaro

Ronny Berggremc)
Hillevi Collrander (s), deltog §§  42-45, §§ 48-49 samt §§ 51-52

Anneli Rosenqvist (s)

Rolf Persson (s)

Marianne Eriksson (m)

LeifNilss0n (s), deltog § 47

Eva-Lena Ulvsfält (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 §  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, miljo- och hälsoskyddsinspektör, deltog §§ 42 -50

Ronny Berggren (c)

Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen den 21 september 2017

Paragrafer 42 __ 45

47  — 49Susanne Pehrson

Sonja Lundh (s)
4””?

  

   
 

l

l

v

i
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till policy för cykling i Karlshamns kommun 2018-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns viljeinriktning kring cykling 2018-2022 är: 
 

 Öka andelen resor som sker med cykel inom Karlshamn kommun 
 Karlshamns kommun ska uppfattas som en gång- och cykelfrämjande kommun 
 Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Karlshamn 
 Det ska gå snabbt att cykla i Karlshamn 
 Det ska vara bekvämt att cykla i Karlshamn 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy 2018-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Författningssamlingen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till policy för cykling i Karlshamns kommun 2018-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns viljeinriktning kring cykling 2018-2022 är: 
 

 Öka andelen resor som sker med cykel inom Karlshamn kommun 
 Karlshamns kommun ska uppfattas som en gång- och cykelfrämjande kommun 
 Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Karlshamn 
 Det ska gå snabbt att cykla i Karlshamn 
 Det ska vara bekvämt att cykla i Karlshamn 

 
Beslutsunderlag 
 
1 Policy 2018-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-11-24 Dnr: 2015/4267 
 

 
Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Samhällsbyggnadsförvaltning 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28 234 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 293 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 12 
 
 
Policy för cykling - Karlshamn satsar på cykling 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget till policy kring cykling 2018-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns viljeinriktning kring cykling 2018-2022 är: 

 Öka andelen resor som sker med cykel inom Karlshamn kommun 
 Karlshamns kommun ska uppfattas som en gång- och cykelfrämjande kommun 
 Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Karlshamn 
 Det ska gå snabbt att cykla i Karlshamn 
 Det ska vara bekvämt att cykla i Karlshamn 

 
Beslutsunderlag 
1 Policy 2018-2022 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Författningssamlingen 
 
 
 
Ulrika Nordén Johansson Anneli Gustafsson 
Förvaltningschef Verksamhetsstrateg 
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CYKELPOLICY KARLSHAMNS KOMMUN 

 
KARLSHAMNS VILJEINRIKTING KRING CYKLING 2018-2022 ÄR: 

 Öka andelen resor som sker med cykel inom Karlshamns kommun.  

Andelen cykelresor inom Karlshamns kommun ska öka som en följd av effektiva 
satsningar för cykeltrafiken. 

 Karlshamns kommun ska uppfattas som en gång- och 
cykelfrämjande kommun. 

Karlshamns kommun ska uppmuntra till gång och cykling genom att prioritera 
gång och cykeltrafiken högst. 

 Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Karlshamn 

Nollvisionens intentioner ska alltid eftersträvas i syfte att eliminera antalet 
dödade och svårt skadade cyklister i Karlshamn. Det ska vara trafiksäkert och 
tryggt att cykla i Karlshamn. 

 Det ska gå snabbt att cykla i Karlshamn 

Tillgängligheten och framkomligheten för cykeltrafiken ska vara mycket god i 
Karlshamn. Alla viktiga målpunkter ska knytas samman av ett direkt och 
sammanhängande cykelnät. Ny infrastruktur och bebyggelse ska lokaliseras och 
utformas så att cykeln som trafikslag prioriteras högst. Cykeln ska vara det 
snabbaste färdmedlet och framkomligheten och tillgängligheten för cyklister ska 
vara högt prioriterad. I stadskärnan får cyklisterna ibland stå tillbaka för gående. 

 Det ska vara bekvämt att cykla i Karlshamn 

Det ska vara bekvämt och upplevas som attraktivt att cykla i Karlshamn. 
Komforten för cyklister ska vara hög och möjliggöra för cykling till arbete och 
skola under hela året. Det ska vara enkelt att använda cykeln för att 
transportera sig hela eller delar av resan. Cykelresans alla delar ska beaktas – 
från information, vägvisning till parkeringsmöjligheter.  

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

KF1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
KF1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor. 
KF2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv, en attraktiv och 
hållbar livsmiljö 
KF2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
KF3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
KF5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
KF5:4 Kommunen har en hållbar verksamhet 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med upprättat 
förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige 
fattar motsvarande beslut 
 
att ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska gälla från och med 2018-
02-01 
 
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), ska gälla fram till och med 
2018-01-31. 
 
Sammanfattning 
 
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus ska alla utskrivningar från 
den slutna vården till hemmet ske så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren 
bedömt att patienten är utskrivningsklar. Överenskommelsen innebär att parterna är 
överens om att kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på 
individnivå enligt betalningsansvarslagen upphör 2018-02-01. 
 
Representanter från varje kommun och landstinget föreslås månatligen kontrollera 
följsamheten till överenskommelsen. Om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård 
överstiger tre dagar under tre månader i följd ska kommunen ersätta landstinget på 
individnivå från och med månad fyra. 
 
Överenskommelsen föreslås gälla från 180201 och tills vidare men med möjlighet till 
revidering inför 2019. Samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), föreslås gälla till 
och med 2018-01-31. 
 
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård föreslås en separat övergångsbestämmelse vad 
gäller så kallade fristdagar under 2018. Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar 
efter att den enskilde bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma 
regler för den ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag ON § 206/2017 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och 

kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
2 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Landstinget Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-12-05 Dnr: 2017/3626 
 

 
Karlshamns kommun ∙ ∙Karlshamns kommun 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 303 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 13 

 
 
Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med upprättat 
förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige 
fattar motsvarande beslut 
 
att ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska gälla från och med 2018-
02-01 
 
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), ska gälla fram till och med 
2018-01-31. 
 
Sammanfattning 
 
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus ska alla utskrivningar från 
den slutna vården till hemmet ske så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren 
bedömt att patienten är utskrivningsklar. Överenskommelsen innebär att parterna är 
överens om att kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på 
individnivå enligt betalningsansvarslagen upphör 2018-02-01. 
 
Representanter från varje kommun och landstinget föreslås månatligen kontrollera 
följsamheten till överenskommelsen. Om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård 
överstiger tre dagar under tre månader i följd ska kommunen ersätta landstinget på 
individnivå från och med månad fyra. 
 
Överenskommelsen föreslås gälla från 180201 och tills vidare men med möjlighet till 
revidering inför 2019. Samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), föreslås gälla till 
och med 2018-01-31. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-12-05 Dnr: 2017/3626 
 

Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård föreslås en separat övergångsbestämmelse vad 
gäller så kallade fristdagar under 2018. Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar 
efter att den enskilde bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma 
regler för den ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Protokollsutdrag ON § 206/2017 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och 
kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

2 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Beslutet skickas till 
 
Landstinget Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Olofströms kommun 
Sölvesborgs kommun 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Syftet med överenskommelsen är att fastställa berörda parters och dess utförares ansvar 
vid utskrivning från slutenvård till öppenvård samt kommunal vård och omsorg. 
Överenskommelsens parter har att tillse att den egna organisationen och dess arbetssätt 
möjliggör och underlättar för övriga parter att fullgöra sina uppdrag om en god vård och 
omsorg till länets befolkning. 
 
Överenskommelsen har tagits fram av partsgemensam arbetsgrupp utsedd av LSVO, 
Ledningssamverkan vård och omsorg. 
 
LSVO beslutade 2017-09-04 överlämna förslag till överenskommelse till landstingsdirektör 
och kommundirektörer för fortsatt beredning. 
 
 
 
 
Daniel Wäppling 
Kommundirektör
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-11-22 

sid 1 av 5 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30 – 16.30 Ajournering 14.40-15.00 

Beslutande: Leif Håkansson 
Irene Ahlstrand Mårlind 
Berith Gustavsson 
Carl-Magnus Kälvestam 
Gudrun Johansson 
Sirrka Kahilainen  
Laila Johansson 
Inger Åkesson 
Bengt Jensen 

Ordförande 
Ledamot 
Vice Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Billy Månsson (S) 
Margareta Norander (L) 

 ersätter Tommy Alm (S) 
Gun Hedlund (L) 

Närvarande 
ersättare: 

Magnus Arvidsson (M) § 197-203, Annica Roth (S) § 197-200, 
Annacarin Leufstedt (S), Ulla Olofsson (M), Gertrude Solding (SD), 
Monika Nobach (S), Marco Paulsson (M) § 197-200 

 

Övriga: Joakim Hörnell, ekonom § 204-205 
Camilla Bengtsson, ekonom § 204-205 
Sandra Belic, ekonom § 204-205 
Maria Bengtsson, verksamhetschef § 197-200 
Johanna Johansson Dansdotter, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef 
Lars Beckman, revisionen § 197-§ 199 
Lars-Inge Kjellberg, revisionen § 197-§ 199 
Fredrik Alpstedt, enhetschef Eklunden § 200 
Siri Näslund, sjuksköterska Eklunden § 200 
Josefin Johnsson, undersköterska Eklunden § 200 
Doris Zetterqvist, verksamhetsutvecklare § 201 

 

Utses att justera: Bengt Jensen (MP)  

Paragrafer: § 197- § 216 

Justeringsdatum:  2017-11-28 
 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Emma Håkansson 

 
 

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

 
…………………………………………………… 

 

                                  Bengt Jensen 
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2017-11-22 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Omsorgsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-11-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-11-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2017-11-22 

sid 4 av 5 

 

§ 206 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  207/3626 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med upprättat 
förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige 
fattar motsvarande beslut 
 
att ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska gälla från och med 2018-
02-01 
 
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), ska gälla fram till och med 
2018-01-31. 
 
Sammanfattning 
 
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus ska alla utskrivningar från 
den slutna vården till hemmet ske så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren 
bedömt att patienten är utskrivningsklar. Överenskommelsen innebär att parterna är 
överens om att kommunernas ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på 
individnivå enligt betalningsansvarslagen upphör 2018-02-01.  
 
Representanter från varje kommun och landstinget föreslås månatligen kontrollera 
följsamheten till överenskommelsen. Om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård 
överstiger tre dagar under tre månader i följd ska kommunen ersätta landstinget på 
individnivå från och med månad fyra.  
 
Överenskommelsen föreslås gälla från 180201 och tills vidare men med möjlighet till 
revidering inför 2019. Samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), föreslås gälla till 
och med 2018-01-31. 
 
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård föreslås en separat övergångsbestämmelse vad 
gäller så kallade fristdagar under 2018. Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar 
efter att den enskilde bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma 
regler för den ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 

123



 

 
 
 

Överenskommelse mellan Landstinget 
Blekinge och kommunerna i Blekinge 

om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

 
 

Oktober 2017 
Version 1.0 

Ärendenummer:2017/01317 
Dokumentnummer:2017/01317-1 

 
 
  

124



 
 

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård.  

2

 

Innehållsförteckning 
Överenskommelsens parter .........................................................................................................3 

1 kap. Syfte och mål ................................................................................................................3 

1.1 Syfte ..............................................................................................................................3 

1.2 Mål ................................................................................................................................3 

2 kap. Huvudprinciper för samverkan ....................................................................................3 

3 kap. Definitioner ..................................................................................................................4 

3.1 Målgrupp .......................................................................................................................4 

3.2 Landstingsfinansierad öppen vård ................................................................................4 

3.3 Hemmet .........................................................................................................................4 

3.4 Fast vårdkontakt ............................................................................................................4 

3.5 Utskrivningsklar ............................................................................................................4 

3.6 Säker utskrivning ..........................................................................................................4 

4 kap. Parternas ansvar ...........................................................................................................4 

4.1 Kommunens ansvar .......................................................................................................5 

4.2 Landstingets ansvar .......................................................................................................5 

4.2.1 Slutenvård ..................................................................................................................5 

4.2.2 Öppenvård ..................................................................................................................6 

4.2.3 Öppen psykiatrisk tvångsvård ....................................................................................6 

5 kap. Processen kring trygg och effektiv utskrivning ...........................................................6 

6 kap. Stödsystem för informationsöverföring .......................................................................6 

7 kap. Ekonomisk reglering ....................................................................................................7 

8 kap. Tvist ..............................................................................................................................7 

9 kap. Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen ................................8 

10 kap. Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande ..................................................8 

 

 

 

 

 

 

125



 
 

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård.  

3

Överenskommelsens parter  
• Landstinget Blekinge 
• Karlskrona kommun 
• Ronneby kommun 
• Karlshamns kommun 
• Sölvesborgs kommun 
• Olofströms kommun 
 
Kommunerna kallas nedan gemensamt kommunerna och var för sig kommun. Landstinget 
Blekinge kallas landstinget.  Kommunerna och Landstinget gemensamt kallas nedan 
parterna.  
 
 
1 kap. Syfte och mål 
 
1.1 Syfte 
Syftet med överenskommelsen är att fastställa berörda parters och dess utförares ansvar vid 
utskrivning från slutenvård till öppenvård samt kommunal vård och omsorg. 
Överenskommelsens parter har att tillse att den egna organisationen och dess arbetssätt 
möjliggör och underlättar för övriga parter att fullgöra sina uppdrag om en god vård och 
omsorg till länets befolkning.  
För att reglera processen kring säker och effektiv utskrivning gäller, av LSVO beslutad 
samverkansmodell, SAMSPEL med länsgemensamma riktlinjer som stöd i det vardagliga 
arbetet samt övriga beslutade gällande avtal.  
 
1.2 Mål 
Vård- och omsorgsprocessen i Blekinge ska vara säker och effektiv för den enskilde d.v.s. 
uppfylla den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Utifrån den 
enskildes upplevda behov, resurser och förmågor deltar den enskilde i planering och beslut. 
Överenskommelsens parter skall tillse att vården ges på rätt vårdnivå, av rätt utförare, samt i 
så stor utsträckning som möjligt i den enskildes hemmiljö. Genom ett tillitsfullt samarbete 
med den enskildes bästa i fokus skall alla utskrivningar från den slutna vården till hemmet ske 
så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. 
 
 
2 kap. Huvudprinciper för samverkan 
Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter.  

 Den enskildes och närståendes resurser tas tillvara genom en god dialog 
 Vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation 

 
Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser ur ett 
helhetsperspektiv för den enskilde.  
Förhållningssätt: 

 Positiv samverkanskultur råder 
 Tillit till varandra präglar möten och andra kontakter på alla nivåer 
 Förtroende finns för varandras kompetens 
 Insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte 
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 Lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet 
 
 
3 kap. Definitioner 
 
3.1 Målgrupp 
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter det att de skrivits ut från sluten vård kan 
komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Med öppen vård avses annan hälso- 
och sjukvård än sluten vård. I denna överenskommelse menas sjukhusets 
öppenvårdsmottagningar, psykiatrins öppenvårdsmottagningar och primärvård.  
 
3.2 Landstingsfinansierad öppen vård 
Innefattar både öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården. I de flesta 
fall innebär det vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdmottagning. 
 
3.3 Hemmet 
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende. 
 
3.4 Fast vårdkontakt  
I denna överenskommelse avses den fasta vårdkontakt som verksamhetschefen inom 
landstingets öppna hälso- och sjukvård, i samband med utskrivning från sluten vård, utser till 
fast vårdkontakt för patienten.  
 
3.5 Utskrivningsklar 
Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den behandlande läkaren 
har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården. 
(socialstyrelsens termbank) 
 
3.6 Säker utskrivning 
Med säker utskrivning avses att samtliga kriterier nedan är uppfyllda innan utskrivning sker. 
behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar  

 patienten har fått skriftlig information inför hemgång 
 fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
 nödvändig information, enligt vårdhandboken, för den enskildes fortsatta hälso- och 

sjukvård och socialtjänst har överförts till de enheter som har fått ett 
inskrivningsmeddelande 

 nödvändiga hjälpmedel och medicinteknisk utrustning från Landstinget är tillgängliga 
för patienten. Vad som är nödvändigt i det enskilda fallet beslutas i samverkan under 
planeringsprocessen. Omgivningsfaktorer i patientens hemmiljö kan vara avgörande.  

 kommunens socialtjänst och/eller hemsjukvård är aktiverad och beredd att ta emot och 
utföra eventuella insatser. 

 
 
4 kap. Parternas ansvar 
Alla parter har ansvar för att kunna genomföra säkra och effektiva planeringsprocesser.  
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Parterna ska tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att den enskilde kan 
komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse.  
 
En samordnad individuell plan ska upprättas när den enskilde har behov av insatser som 
behöver samordnas från mer än en vård- och omsorgsgivare d.v.s. även internt inom en och 
samma huvudman. En samordnad individuell plan ska upprättas om den enskilde begär det 
eller om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina 
behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det.  
 
Utskrivningsprocessen ska organiseras på ett sådant sätt att samordnad individuell planering i 
huvudsak kan utföras efter utskrivning från den slutna vården. I särskilda fall ska samtliga 
parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan 
utskrivning från sluten vård. 
 
Alla berörda parter har ansvar för att medverka till att en samordnad individuell plan upprättas 
och följs upp oavsett vilken part som tar initiativet. 
 
Genom god och säker läkemedelsbehandling, riskbedömningar och bedömning av 
hälsotillståndet av den enskilde i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan 
inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva 
arbetet. 
 
4.1 Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att deras folkbokförda personer kan lämna den slutna vården när de 
bedöms som utskrivningsklara. 
 
Innan utskrivning ska kommunen, utifrån sitt ansvarsområde, säkerställa att kriterier för säker 
utskrivning är uppfyllda. 
 
Att varje medborgare erbjuds ett boende är ett kommunalt ansvar. Kommunens företrädare i 
planeringen av vården har ansvar för att bristen på bostad inte försenar utskrivningsprocessen. 
 
Om den enskilde är folkbokförd i en annan kommun är vistelsekommunens ansvar begränsat 
till akuta situationer som har uppstått oväntat och oförutsett. Kommunen bedömer vilka 
insatser som är nödvändiga i varje enskilt fall. 
 
När socialtjänst och/eller hemsjukvård får ett inskrivningsmeddelande ska enheten omgående 
inleda sin planering av nödvändiga insatser.  
 
Kommunen ansvarar för att i förekommande fall, efter samtycke från den enskilde, delge 
information till den slutna vården om personens aktuella hälsotillstånd, sociala situation och 
boendemiljö. 
 
Kommunen har skyldighet att medverka när landstinget kallar till samordnad individuell 
planering.  
 
Kommunen arbetar proaktivt för att minska behov av sluten vård genom att initiera och kalla 
till samordnad individuell planering då deras insatser inte är tillräckliga eller behöver 
samordnas med andra vårdgivare 
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4.2 Landstingets ansvar 
4.2.1 Slutenvård 
Den slutna vården ska omgående inleda sin planering av nödvändiga insatser för en säker och 
effektiv utskrivning. 
 
Innan inskrivningsmeddelande skickas ska, om möjligt, samtycke inhämtas från den enskilde. 
Kommunen och berörda öppenvårdsenheter i den landstingsfinansierad öppna vården ska, 
genom inskrivningsmeddelande, inom 24 timmar efter inskrivning eller så snart som möjligt 
underrättas om att den enskilde är inskriven. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla 
personuppgifter samt uppgift om beräknad utskrivningsdag. När den enskilde lämnat 
samtycke ska även inskrivningsorsak anges. 
 
Läkare i sluten vård ansvarar för bedömning av om patienten är utskrivningsklar. 
 
Innan utskrivning ska den slutna vården, utifrån sitt ansvarsområde, säkerställa att kriterier för 
säker utskrivning är uppfyllda. 
 
Slutenvården har skyldighet att medverka i samordnad individuell planering om öppenvård 
eller kommun kallar. 
 
4.2.2 Öppenvård 
När den öppna vården får ett inskrivningsmeddelande ska enheten omgående inleda sin 
planering av nödvändiga insatser. 
 
Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård utser fast vårdkontakt snarast 
möjligt efter att inskrivningsmeddelande erhållits. Fast vårdkontakt ska ha utsetts innan 
personen skrivs ut från den slutna vården.  
 
Den utsedda fasta vårdkontakten ska, om patienten efter utskrivningen bedöms behöva 
insatser från både landsting och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, kalla 
till samordnad individuell planering senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att 
patienten är utskrivningsklar.  
 
4.2.3 Öppen psykiatrisk tvångsvård 
För patienter som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård måste en samordnad 
vårdplan enligt 7a § lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ha upprättats innan patienten 
skrivs ut från den slutna vården. 
 
 
5 kap. Processen kring trygg och effektiv utskrivning 
En patientsäker och effektiv utskrivning sker genom en strukturerad process som börjar redan 
vid inskrivning och sker i nära samarbete med den enskilde, närstående och andra aktörer (om 
den enskilde medger). Detta förutsätter en välinformerad individ som är delaktig i planeringen 
av och i besluten om planerade åtgärder. 
 
Samarbetet i processen kring säker och effektiv utskrivning ska stödjas av länsgemensamma 
riktlinjer, SAMSPEL, för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad 
planeringsprocess för särskilt utsatta individer. 
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6 kap. Stödsystem för informationsöverföring 
Ett gemensamt stödsystem för informationsöverföring används av parterna. Systemägare och 
systemförvaltare är Landstinget Blekinge.  
 
Landstinget Blekinge ansvarar för att stödsystemet är kvalitetssäkrat för att användas vid 
uppföljning av planeringsprocessen och vid beräkning i ersättningsmodellen.  
 
Landstinget Blekinge är ansvarig för att parterna informeras om nyheter och ändringar i 
stödsystemet samt att parterna ges förutsättningar att utbilda sina användare.  
 
Kostnaden för stödsystemet regleras i separat överenskommelse mellan parterna. 
 
 
7 kap. Ekonomisk reglering 
När överenskommelsen har trätt i kraft är parterna överens om att kommunernas ersättning till 
landstinget för utskrivningsklara patienter på individnivå enligt betalningsansvarslagen 
upphör. 
 
För varje kalenderår fastställs ett genomsnittligt antal kalenderdagar som gräns för när 
kommunernas ersättningsskyldighet ska inträda. För 2018 har antalet genomsnittliga dagar 
fastställts till 3,0 kalenderdagar. Parterna är överens om att LSVO, senast under november 
månad varje år, fastställer gränsen för antalet genomsnittliga kalenderdagar för 
nästkommande kalenderår.  
 
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård gäller separat övergångsbestämmelse vad gäller 
så kallade fristdagar under 2018. Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar efter att den 
enskilde bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma regler för den 
ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 
 
Representanter från varje kommun och landstinget ska månatligen kontrollera följsamheten 
till överenskommelsen. Om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård överstiger tre dagar 
ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder genomföras. Om problemet kvarstår månad 
tre ska kommunen ersätta landstinget på individnivå från och med månad fyra. Basen för 
beräkningen är då de vårdkedjor med utskrivningsklardagar mer än tre (3) dagar. Dagen efter 
den enskilde bedömts som utskrivningsklar räknas som dag 1. 
 
Den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis. Patienter som rapporterats som 
utskrivningsklara men där kriterier för säker utskrivning inte är uppfyllda omfattas inte av den 
ekonomiska regleringen.    
 
När det genomsnittliga antalet dagar är tre eller färre under tre sammanhängande månader 
upphör landstingets krav på ersättning.  
 
Det belopp som regeringen har ansvar för att årligen fastställa och som motsvarar 
genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården (beräknat till ca 6000 kronor 
2017), är det som ska användas vid eventuell ekonomisk ersättning från kommunerna till 
landstinget. Beloppet omräknas årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för 
vårdplatser i den slutna vården.  
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8 kap. Tvist  
Lag(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar sådant 
rörande utskrivningen som inte behandlas av föreliggande överenskommelse eller tillhörande 
rutiner. 
 
Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om problemet inte kan 
lösas där lyfts frågan via berörd verksamhetsgrupp till den länsgemensamma ledningsgruppen 
för vård och omsorg (LSVO). Kan frågan inte lösas här lyfts frågan vidare inom den 
Regionala samverkansstrukturen. 
 
Vid tvist som inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol. 
 
 
9 kap. Uppföljning, utvärdering och revideringar i 
överenskommelsen  
Utvärdering och uppföljning av överenskommelsen ska följa av LSVO särskilt upprättad plan. 
 
Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga 
samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande 
organ.  
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext 
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av den strategiska ledningsgruppen, 
LSVO. Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen. 
 
 
10 kap. Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande 
Denna överenskommelse gäller från 180201 och tills vidare men med möjlighet till revidering 
inför 2019. Parterna är överens om att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt 
Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), ska gälla 
till och med 2018-01-31. 
 
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter beslut i Regionala 
samverkansrådet. 
 
Denna överenskommelse har upprättats i 6 likalydande exemplar och utväxlats mellan 
parterna. 
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För Landstinget Blekinge 
 
 
………………………………………………… 
Kalle Sandström 
Landstingsstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
För Karlskrona kommun 
 
 
…………………………………………….. 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
För Ronneby kommun 
 
 
……………………………………………… 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
 
 
För Karlshamns kommun 
 
 
……………………………………………… 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
För Sölvesborgs kommun 
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……………………………………………… 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
För Olofströms kommun 
 
 
……………………………………………… 
Kommunstyrelsens ordförande
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
I takt med ökad konkurrens om mark i centrala lägen har även Karlshamns kommun 
kommit till ett läge där det är viktigt att fundera extra över vilka centrala ytor som kan vara 
intressanta för bebyggelse istället för anläggande av ytkrävande markparkering. Att ta ett 
samlat grepp kring parkering är därför viktigt ur miljösynpunkt och nödvändigt för god 
resurshushållning med marken. Det innebär att kommunen strategiskt borde utreda på 
vilket sätt man kan tillgodose framtida parkering i takt med växande befolkning, och till 
denna hörande utbyggnad av staden. 
 
Offentliga rum och allmänna platser planeras idag utifrån människans behov, där sociala 
kontaktytor och möjlighet till möten ställs före bilen. Förtätning av befintliga bebyggda 
miljöer anpassade för människan istället för bilen ger dessutom goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik och en trevligare miljö att vistas i, vilket förstärker stadens 
attraktivitet. 
 
Stortorget har under många år varit föremål för diskussioner om alternativa 
utformningsförslag för att utvecklas till en ännu attraktivare plats för handel och som den 
självklara samlingsplatsen med plats för kultur, rekreation och sociala kontakter. Under år 
2012 arrangerades en idétävling för Stortorget. I tävlingsprogrammet angavs att antalet 
parkeringsplatser på torget skulle minskas från 65 till ca 40 platser för att istället för bilen 
ge plats åt människan. Sweco AB vann tävlingen och förslaget har sedan dess bearbetats 
vidare. 
 
Under år 2014 togs en trafikutredning fram för Karlshamns innerstad ”Övergripande 
trafik- och parkeringsutredning - Karlshamns centrum”. Utifrån dagens parkeringsbehov 
och framtida planerad förtätning enligt översiktsplanens visioner dras slutsatsen att det 
inte behövs nya bilplatser för besökare inom 300 m från stadskärnan fram till år 2020. De 
bilplatser som beräknas behövas efter år 2020 bedöms bland annat kunna frambringas 
genom att avgiftsbelägga parkeringsplatser som idag är gratis och därför upptas av 
arbetstagare. Även arbetet med mobility management, det vill säga åtgärder för att öka 
andelen som går, cyklar eller åker kollektivt, beräknas minska framtida parkeringsbehov. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att anordna fler parkeringsplatser på torget och i dess direkta närhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
 

134



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Strannemalms (SD) bifallsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
I takt med ökad konkurrens om mark i centrala lägen har även Karlshamns kommun 
kommit till ett läge där det är viktigt att fundera extra över vilka centrala ytor som kan vara 
intressanta för bebyggelse istället för anläggande av ytkrävande markparkering. Att ta ett 
samlat grepp kring parkering är därför viktigt ur miljösynpunkt och nödvändigt för god 
resurshushållning med marken. Det innebär att kommunen strategiskt borde utreda på 
vilket sätt man kan tillgodose framtida parkering i takt med växande befolkning, och till 
denna hörande utbyggnad av staden. 
 
Offentliga rum och allmänna platser planeras idag utifrån människans behov, där sociala 
kontaktytor och möjlighet till möten ställs före bilen. Förtätning av befintliga bebyggda 
miljöer anpassade för människan istället för bilen ger dessutom goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik och en trevligare miljö att vistas i, vilket förstärker stadens 
attraktivitet. 
 
Stortorget har under många år varit föremål för diskussioner om alternativa 
utformningsförslag för att utvecklas till en ännu attraktivare plats för handel och som den 
självklara samlingsplatsen med plats för kultur, rekreation och sociala kontakter. Under år 
2012 arrangerades en idétävling för Stortorget. I tävlingsprogrammet angavs att antalet 
parkeringsplatser på torget skulle minskas från 65 till ca 40 platser för att istället för bilen 
ge plats åt människan. Sweco AB vann tävlingen och förslaget har sedan dess bearbetats 
vidare. 
 
Under år 2014 togs en trafikutredning fram för Karlshamns innerstad ”Övergripande 
trafik- och parkeringsutredning - Karlshamns centrum”. Utifrån dagens parkeringsbehov 
och framtida planerad förtätning enligt översiktsplanens visioner dras slutsatsen att det 
inte behövs nya bilplatser för besökare inom 300 m från stadskärnan fram till år 2020. De 
bilplatser som beräknas behövas efter år 2020 bedöms bland annat kunna frambringas 
genom att avgiftsbelägga parkeringsplatser som idag är gratis och därför upptas av 
arbetstagare. Även arbetet med mobility management, det vill säga åtgärder för att öka 
andelen som går, cyklar eller åker kollektivt, beräknas minska framtida parkeringsbehov. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att anordna fler parkeringsplatser på torget och i dess direkta närhet 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar  avslag på motionen. Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons (S) avslagsyrkande gentemot Tommy 
Strannemalms (SD) bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med 
Per-Ola Mattssons förslag.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-10-17 Dnr: 2017/2330 
 

 
Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Stadsbyggnadsavdelningen 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28 252 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 311 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 14 
 
 
Yttrande angående motion om fler parkeringsplatser på torget och i dess direkta 
närhet 
 
Förslag till beslut 
 
 
 
 
Sammanfattning 
I takt med ökad konkurrens om mark i centrala lägen har även Karlshamns kommun 
kommit till ett läge där det är viktigt att fundera extra över vilka centrala ytor som kan vara 
intressanta för bebyggelse istället för anläggande av ytkrävande markparkering. Att ta ett 
samlat grepp kring parkering är därför viktigt ur miljösynpunkt och nödvändigt för god 
resurshushållning med marken. Det innebär att kommunen strategiskt borde utreda på 
vilket sätt man kan tillgodose framtida parkering i takt med växande befolkning, och till 
denna hörande utbyggnad av staden. 
 
Offentliga rum och allmänna platser planeras idag utifrån människans behov, där sociala 
kontaktytor och möjlighet till möten ställs före bilen. Förtätning av befintliga bebyggda 
miljöer anpassade för människan istället för bilen ger dessutom goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik och en trevligare miljö att vistas i, vilket förstärker stadens 
attraktivitet. 
 
Stortorget har under många år varit föremål för diskussioner om alternativa 
utformningsförslag för att utvecklas till en ännu attraktivare plats för handel och som den 
självklara samlingsplatsen med plats för kultur, rekreation och sociala kontakter. Under år 
2012 arrangerades en idétävling för Stortorget. I tävlingsprogrammet angavs att antalet 
parkeringsplatser på torget skulle minskas från 65 till ca 40 platser för att istället för bilen 
ge plats åt människan. Sweco AB vann tävlingen och förslaget har sedan dess bearbetats 
vidare. 
 
Under år 2014 togs en trafikutredning fram för Karlshamns innerstad ”Övergripande 
trafik- och parkeringsutredning - Karlshamns centrum”. Utifrån dagens parkeringsbehov 
och framtida planerad förtätning enligt översiktsplanens visioner dras slutsatsen att det 
inte behövs nya bilplatser för besökare inom 300 m från stadskärnan fram till år 2020. De 
bilplatser som beräknas behövas efter år 2020 bedöms bland annat kunna frambringas 
genom att avgiftsbelägga parkeringsplatser som idag är gratis och därför upptas av 
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arbetstagare. Även arbetet med mobility management, det vill säga åtgärder för att öka 
andelen som går, cyklar eller åker kollektivt, beräknas minska framtida parkeringsbehov. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att anordna fler parkeringsplatser på torget och i dess direkta närhet 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
 
Bakgrund och överväganden 
I takt med ökad konkurrens om mark i centrala lägen har även Karlshamns kommun 
kommit till ett läge där det är viktigt att fundera extra över vilka centrala ytor som kan vara 
intressanta för bebyggelse istället för anläggande av ytkrävande markparkering. Att ta ett 
samlat grepp kring parkering är därför viktigt ur miljösynpunkt och nödvändigt för god 
resurshushållning med marken. Det innebär att kommunen strategiskt borde utreda på 
vilket sätt man kan tillgodose framtida parkering i takt med växande befolkning, och till 
denna hörande utbyggnad av staden. Detta är anledningar till att kommunen riktat 
blickarna mot andra framgångsrika kommuner (bland annat Umeå kommun), som hjälp av 
parkeringsköp och olika typer av samarbeten med privata fastighetsägare, lyckats hitta 
långsiktigt hållbara lösningar som driver samhällsutvecklingen framåt. 
 
Stortorget i Karlshamn har alltid varit ett brukstorg med plats för utomhushandel, vilket 
skapat ett livaktigt torg. Idag används torget främst för torghandel, parkering och 
centralpunkt under festivaler och tillställningar.  
 
Synen på ett torgs funktion har förändrats under årens lopp, precis som samhället i stort, 
och torget ses numera som stadens finrum. Offentliga rum och allmänna platser planeras 
idag utifrån människans behov, där sociala kontaktytor och möjlighet till möten ställs före 
bilen. Förtätning av befintliga bebyggda miljöer anpassade för människan istället för bilen 
ger dessutom goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och en trevligare miljö att 
vistas i, vilket förstärker stadens attraktivitet. 
 
Stortorget har under många år varit föremål för diskussioner om alternativa 
utformningsförslag för att utvecklas till en ännu attraktivare plats för handel och som den 
självklara samlingsplatsen med plats för kultur, rekreation och sociala kontakter.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-19 § 219 att ge teknik- och fritidsnämnden 
(nuvarande tekniska nämnden), tillsammans med byggnadsnämnden, i uppdrag att tillsätta 
lämplig arbetsgrupp för att ta fram ett program för gestaltning av Stortorget. I början av 
2011 hölls möten med bland annat torghandlarna, Karlshamns Centrumförening, 
Fastighetsägarföreningen, fastighetsägarna och näringsidkarna i torgpaviljongen för att 
diskutera och få in synpunkter på hur torget ska se ut och vad det ska användas till i 
framtiden. Tekniska nämnden godkände 2012-05-23 § 104 att arbetsgruppen beslutat 
bjuda in till en idétävling för gestaltningen av Stortorget. Anna Terning, landskapsarkitekt 
på stadsbyggnadsavdelningen, ansvarade för tävlingsarrangemanget. I det tävlingsprogram 
som togs fram angavs att antalet parkeringsplatser på torget skulle minskas från 65 till ca 
40 platser. Sweco AB vann idétävlingen och tävlingsförslaget ställdes under sommaren 
2013 ut för allmänheten på Stortorget. Förslaget har sedan dess bearbetats vidare och flera 
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informationsmöten med allmänheten och en workshop med tjänstemän och politiker har 
hållits. 
 
I samband med framtagandet av översiktsplanen utfördes under våren 2014 en 
trafikutredning för Karlshamn ”Övergripande trafik- och parkeringsutredning - 
Karlshamns centrum”. I detta arbete studerades beläggningsgraden på befintliga 
parkeringsplatser inom ett gångavstånd på 300 meter från Stortorget. Beläggningsgraden 
visades generellt sett vara relativt låg (65 %) på lördagar medan den var något högre (70 
%) på vardagar. I utredningen har det framtida parkeringsbehovet räknats fram utifrån 
dagens parkeringsbehov och framtida planerad förtätning enligt översiktsplanens visioner 
till år 2030. Slutsatsen är att inga nya bilplatser behöver ordnas för besökare inom 300 m 
från stadskärnan fram till år 2020. De bilplatser som beräknas behövas efter år 2020 
bedöms bland annat kunna frambringas genom att avgiftsbelägga parkeringsplatser som 
idag är gratis och därför upptas av arbetstagare. Även arbetet med mobility management, 
det vill säga åtgärder för att öka andelen som går, cyklar eller åker kollektivt, beräknas 
minska framtida parkeringsbehov. 
 
Pågående arbete med torget påverkas därför inte av ovannämnda förutsättningar. 
 
 
 Anna Terning 
 Landskapsarkitekt 
  
 Emina Kovacic 
 Stadsbyggnadscheft/stadsarkitekt 
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!   Karlshamn 2017-03-31  

Anordna fler parkeringsplatser på torget och i dess direkta anslutning 

Parkeringssituationen på torget i Karlshamn har länge varit oklar och svår. Det drabbar allt 
ifrån besökare men framförallt näringsverksamheten. Dessa problem kommer att eskalera de 
närmaste åren i och med att fler bostäder byggs i Karlshamn.  
I åratal har frågan varit aktuell om torget utan att någon slutgiltig lösning har presenterats. Det 
senaste är att försvåra parkeringsmöjligheten centralt vilket vi ifrån sverigedemokraterna 
motsätter oss.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Att utreda möjligheterna att etablera fler parkeringsplatser på torget. 

Att utreda möjligheterna att etablera fler parkeringsplatser på gatorna till och från torget. 

 

____________________ 
Tommy Strannemalm

____________________ 
Tor Billing
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till personalchefens yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som föreslår att:  
 

- Karlshamns kommun inte ska tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för 
tjänstgörande personal 

- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
religiös slöja/huvudduk i syfte att täcka håret för flickor i barnomsorgen, 
grundskolan och gymnasieskolan 

- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
huvudbonad inomhus för elever inom den kommunala skolan med undantaget 
studentmössa eller huvudbonad av medicinska skäl.  

 
Gällande förslaget om att inte tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för tjänstgörande 
personal hänvisar Sverigedemokraterna till en EU-dom (egentligen två stycken C-157/15 
samt C-188/15). Domen slår fast att om en arbetsgivare ska ha rätt att förbjuda anställda 
att bära slöja krävs att företaget/organisationen hänvisar till en policy som omfattar alla 
former av symboler och uttryck, inte bara muslimska. Samt att för att kunna säga upp 
någon som bär huvudduk eller för den delen kors, så måste det grunda sig i att 
företaget/organisationen har en neutralitetspolicy som gäller alla. 
 
Som offentlig arbetsgivare i Sverige är det verksamhetens krav som styr vad som är skäligt 
att kräva när det gäller kläder på arbetsplatsen. Eftersom många redan använder slöja 
inom flera av våra verksamheter (t ex vården och barnomsorgen) idag går det inte att 
argumentera för ett förbud utifrån verksamhetens krav. Det skulle krävas ett beslut att 
förbjuda alla former av religiösa symboler i samtliga av kommunens verksamheter, vilket 
inte är aktuellt. Det är därmed en överhängande risk mot bakgrund av EU-domstolens 
beslut att ett förbud skulle ses som diskriminerande.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion slöja 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 

142



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Strannemalms (SD) bifallsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till personalchefens yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som föreslår att:  
 

- Karlshamns kommun inte ska tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för 
tjänstgörande personal 

- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
religiös slöja/huvudduk i syfte att täcka håret för flickor i barnomsorgen, 
grundskolan och gymnasieskolan 

- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
huvudbonad inomhus för elever inom den kommunala skolan med undantaget 
studentmössa eller huvudbonad av medicinska skäl.  

 
Gällande förslaget om att inte tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för tjänstgörande 
personal hänvisar Sverigedemokraterna till en EU-dom (egentligen två stycken C-157/15 
samt C-188/15). Domen slår fast att om en arbetsgivare ska ha rätt att förbjuda anställda 
att bära slöja krävs att företaget/organisationen hänvisar till en policy som omfattar alla 
former av symboler och uttryck, inte bara muslimska. Samt att för att kunna säga upp 
någon som bär huvudduk eller för den delen kors, så måste det grunda sig i att 
företaget/organisationen har en neutralitetspolicy som gäller alla. 
 
Som offentlig arbetsgivare i Sverige är det verksamhetens krav som styr vad som är skäligt 
att kräva när det gäller kläder på arbetsplatsen. Eftersom många redan använder slöja 
inom flera av våra verksamheter (t ex vården och barnomsorgen) idag går det inte att 
argumentera för ett förbud utifrån verksamhetens krav. Det skulle krävas ett beslut att 
förbjuda alla former av religiösa symboler i samtliga av kommunens verksamheter, vilket 
inte är aktuellt. Det är därmed en överhängande risk mot bakgrund av EU-domstolens 
beslut att ett förbud skulle ses som diskriminerande.  
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion slöja 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar  avslag på motionen. Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons (S) avslagsyrkande gentemot Tommy 
Strannemalms (SD) bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med 
Per-Ola Mattssons förslag.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-11-13 Dnr: 2017/2331 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Personal 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28 251 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 310 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 15 
 
 
Yttrande över motion om att stoppa användandet av huvudduk/slöja hos 
kommunanställda och skolelever 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion som föreslår att:  

 
- Karlshamns kommun inte ska tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för tjänstgörande 

personal 
- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 

religiös slöja/huvudduk i syfte att täcka håret för flickor i barnomsorgen, grundskolan och 
gymnasieskolan 

- Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
huvudbonad inomhus för elever inom den kommunala skolan med undantaget 
studentmössa eller huvudbonad av medicinska skäl  

 
Gällande förslaget om att inte tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för tjänstgörande personal 
så hänvisar Sverigedemokraterna till en EU-dom (egentligen två stycken C-157/15 samt C-188/15). 
Domen slår fast att om en arbetsgivare ska ha rätt att förbjuda anställda att bära slöja krävs att 
företaget/organisationen hänvisar till en policy som omfattar alla former av symboler och uttryck, 
inte bara muslimska. Samt att för att kunna säga upp någon som bär huvudduk eller för den delen 
kors, så måste det grunda sig i att företaget/organisationen har en neutralitetspolicy som gäller 
alla. 
 
Som offentlig arbetsgivare i Sverige är det verksamhetens krav som styr vad som är skäligt att 
kräva när det gäller kläder på arbetsplatsen. Eftersom många redan använder slöja inom flera av 
våra verksamheter (t ex vården och barnomsorgen) idag går det inte att argumentera för ett förbud 
utifrån verksamhetens krav. Det skulle krävas ett beslut att förbjuda alla former av religiösa 
symboler i samtliga av kommunens verksamheter, vilket inte är aktuellt. Det är därmed en 
överhängande risk mot bakgrund av EU-domstolens beslut att ett förbud skulle ses som 
diskriminerande 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion slöja 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-11-13 Dnr: 2017/2331 
 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
Jonas Jönsson  
Personalchef  
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Stoppa användandet av huvudduk/slöja hos kommunanställda samt för barn i 
grundskolan och gymnasiet
 

Nyligen fattades ett historiskt beslut i EU-domstolen som innebär att arbetsgivare i 
medlemsländerna har rätt att förbjuda anställda att bära slöja på arbetsplatser. För många 
arbetsgivare - inte minst den offentliga sektorn - är det betydande att man nu kan slippa att 
passivt stödja den oförsvarbara symbol för kvinnoförtryck som slöjan innebär och som kvinnor 
världen över kan bli straffade för att inte bära.  

Den förtryckande slöjan är ett plagg som många redan som små flickebarn, såväl i andra länder 
som i Sverige, tvingas skyla sig i - just för att de är kvinnor. I Sverige är det (i lagens mening) 
frivilligt att bära slöja men det i sig hindrar inte familjer att tvinga på flickor plagget och 
”sedlighetspoliser” att patrullera i invandrartäta bostadsområden för att få kvinnor att dölja sitt 
hår. Det är av stor vikt att kommunen gör vad den kan för att inte understödja samma förtryck 
som miljontals kvinnor världen över kämpar varje dag för att slippa. Det mest anständiga i 
sammanhanget vore därför att förbjuda kommunens personal att använda slöjan på arbetstid. 
Vill man bära slöja och stå för dess kontroversiella symboliska värden är det undertecknads 
uppfattning att detta får göras på fritiden. 

Med en extremt stor invandring till Sverige har också gamla förlegade synsätt och traditioner när 
det gäller synen på kvinnan följt med. Allt annat vore kanske märkligt då det skulle innebära att 
människor bytte traditioner och värderingar bara för att de passerat en fysisk landsgräns. 
Mångkulturalismen som politisk ideologi har dessutom uppmuntrat människor med andra 
värderingar kring kvinnans värde att behålla dessa. I toleransens namn har samhället tolererat 
just intolerans och idag förekommer att till och med flickor i kommunal barnomsorg förtrycks 
genom att föräldrar tvingar dem att bära slöja. 

Det är enligt undertecknad samhällets plikt att göra vad man kan för att undvika ett befästande 
av hedersrelaterade normer vilken slöjan är en del av. I vår kommun bör vi göra vad vi kan för 
att värna jämställdhet mellan könen. Vi bör göra vad vi kan för att flickor inte ska behöva 
sexualiseras redan från barnsben - eller att de ska behöva känna sig begränsade. För att på 
riktigt sända ut en tydlig signal om att intolerans inte tolereras i vår kommun bör även slöja på 
minderåriga flickor i förskolan, skolan och gymnasiet vara otillåtet i Karlshamns kommun.  

Givetvis finns det säkerligen en del minderåriga flickor som av olika anledningar bär sina sjalar 
frivilligt. Det är inte det som är problemet. Problemet är att det finns flickor som inte använder 
dessa frivilligt. Utsatta flickor ska inte behöva straffas för att det kan finnas andra flickor som i 
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religionens eller i traditionens namn självmant vill att kvinnoförtryckarsymbolen ska leva kvar. 
Den förtryckta flickans och kvinnans unika människovärde måste då alltid komma först.
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att inte tillåta slöja eller annan religiös huvudduk för tjänstgörande personal inom Karlshamns 
kommun

att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av religiös 
slöja/huvudduk i syfte att täcka håret för flickor i barnomsorgen  

att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av religiös 
slöja/huvudduk i syfte att täcka håret för flickor i grundskolan  

att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av religiös 
slöja/huvudduk i syfte att täcka håret för flickor i gymnasieskolan

att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa användandet av 
huvudbonad inomhus för elever inom den kommunala skolan med undantaget studentmössa 
eller huvudbonad av medicinska skäl

Tommy Strannemalm                                                          Görgen Lennarthsson
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med motiveringen att Karlshamns kommun inte har ett sådant läge som 
motiverar att vidta generella åtgärder enligt motionärens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD) har lämnat en motion om att ge 
kommundirektören i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad s k swot-analys 
över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns kommun. 
Vidare har de i motionen föreslagit att kommundirektören ska få i uppdrag att, så fort som 
möjligt, ansöka om tillstånd att kameraövervaka på utsatta platser i Karlshamn dygnet 
runt.  
 
Juridisk grund för kameraövervakning 
 
I kameraövervakningslagen anges i 9 § att tillstånd (av länsstyrelsen) skall ges vid de fall 
intresset att antingen förebygga brott och förhindra olyckor väger tyngre än intresset att 
skydda den personliga integriteten hos enskilda (”intresset att inte bli övervakad”.). 
 
Till den paragrafen anges följande i lagkommentaren i Karnov: 
 
”En avvägning ska alltså göras mellan sökandens intresse av att få bedriva övervakningen 
och intresset av att skydda de personer som kan bli föremål för övervakning mot 
integritetskränkningar. Tillstånd till kameraövervakning får bara ges, om 
övervakningsintresset väger tyngre. Vid denna avvägning är det av betydelse för 
tillståndsmyndigheten att också få information om vilka alternativa och kompletterande 
åtgärder som står till buds och om dessa kan ersätta kameraövervakningen. Om alternativa 
åtgärder är enklare att använda, mindre kostsamma och lika effektiva, minskar behovet av 
att använda kameraövervakning. 
 
Påpekas bör också att riskerna för intrång i enskildas integritet ökar, om övervakningen 
förenas med en rätt att spela in och bevara bilder eller att avlyssna eller ta upp ljud i 
anslutning till den.” 
 
Mot intresset att förebygga brott står alltså dels det förväntade intrånget i den personliga 
integriteten, och dels alternativa möjligheter till (exv) brottsförebyggande. 
 
I förarbetena (prop. 2012/13:115 s. 148) till 1998 års lag, ett förarbete som alltjämt har att 
tjäna som vägledning, anges att det bör vara lättare att få tillstånd för uppsättande av 
övervakningskameror på de platser, för vilka risken för brott anses stor. Vidare framgår av 
förarbetet att platser där allvarlig brottslighet redan har ägt rum, också lättare skall 
föranleda beviljande av kameraövervakning. Även platser där egendom av stort värde 
förvaras, möter samma möjligheter. 
 
Det finns några undantag där tillstånd ej krävs. Exempel på dessa undantag är när 
kameraövervakning behövs för att öka säkerheten i trafiken, vid betalstationer, eller när 
Polismyndigheten bedriver automatisk hastighetsövervakning.  150



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Vidare gäller några särskilda förutsättningar vid olika slags platser. Olika krav ställs 
exempelvis mellan å enda sidan butikslokaler och å andra sidan parkeringshus, där den 
förra platsen kräver ett skriftligt avtal mellan 1) den som skall bedriva övervakningen, och 
2) någon representant för de anställda. Dessa skillnader avser de fall då någon part 
inkommer med en anmälan till länsstyrelsen. 
 
I kommunens fall är det istället fråga om en skriftlig ansökan till länsstyrelsen. En sådan 
ansökan skall innehålla uppgift om, och beskrivning av: 
 
den som skall bedriva kameraövervakningen 
 
2) ändamålen med övervakningen 
 
3) den utrustning som skall användas 
 
4) den plats där kameran skall sitta och det område som den skall bevaka, och 
 
5) de omständigheter som i övrigt är av betydelse för prövningen i ärendet. 
 
Beslutet hos länsstyrelsen skall förenas med villkor angående kameraövervakningens 
ändamål, utrustningen och det område som skall bevakas. Länsstyrelsen får också besluta 
om andra villkor, exempelvis bevarande eller annan behandling av bilder, eller andra 
omständigheter som härrör till den personliga integriteten.  
 
I samband med kameraövervakningen måste det finnas en tydlig skyltning om att sådan 
bedrivs, och om vem som bedriver den. Vid de fall någon enskild, som har kommit att bli 
övervakad, begär att få information om ändamålen bakom kameraövervakningen, måste 
den som bedriver övervakningen lämna ut sådana uppgifter (uppgiftsskyldigheten). 
 
Den bedriver kameraövervakning får inte vare sig behandla eller bevara materialet på 
något sätt som är oförenligt med syftet bakom insamlingen av materialet. Vidare skall den 
som bedriver kameraövervakning vidtaga lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i 
syfte att skydda det upptagna materialet. Åtgärderna skall vara lämpliga mot bakgrund av 
tekniska möjligheter att så göra, kostnader, risker som återfinns i samband med 
behandlingen av materialet, samt hur känsligt materialet är.  
 
Bild och ljudupptagning som har tagits upp från plats dit allmänheten har tillträde får inte 
bevaras länger än två månader. Den som handhaver med materialet har också 
tystnadsplikt, och får därmed inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja den 
information som hen erhåller i samband med utförandet av sina arbetsuppgifter.  
 
Kommunen måste få tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen fattar beslut, om det inte är 
onödigt. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  

 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion karlshamn kameraövervakning-dygnet-runt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Strannemalms (SD) bifallsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med motiveringen att Karlshamns kommun inte har ett sådant läge som 
motiverar att vidta generella åtgärder enligt motionärens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD) har lämnat en motion om att ge 
kommundirektören i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad s k swot-analys 
över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för Karlshamns kommun. 
Vidare har de i motionen föreslagit att kommundirektören ska få i uppdrag att, så fort som 
möjligt, ansöka om tillstånd att kameraövervaka på utsatta platser i Karlshamn dygnet 
runt.  
 
Juridisk grund för kameraövervakning 
 
I kameraövervakningslagen anges i 9 § att tillstånd (av länsstyrelsen) skall ges vid de fall 
intresset att antingen förebygga brott och förhindra olyckor väger tyngre än intresset att 
skydda den personliga integriteten hos enskilda (”intresset att inte bli övervakad”.). 
 
Till den paragrafen anges följande i lagkommentaren i Karnov: 
 
”En avvägning ska alltså göras mellan sökandens intresse av att få bedriva övervakningen 
och intresset av att skydda de personer som kan bli föremål för övervakning mot 
integritetskränkningar. Tillstånd till kameraövervakning får bara ges, om 
övervakningsintresset väger tyngre. Vid denna avvägning är det av betydelse för 
tillståndsmyndigheten att också få information om vilka alternativa och kompletterande 
åtgärder som står till buds och om dessa kan ersätta kameraövervakningen. Om alternativa 
åtgärder är enklare att använda, mindre kostsamma och lika effektiva, minskar behovet av 
att använda kameraövervakning. 
 
Påpekas bör också att riskerna för intrång i enskildas integritet ökar, om övervakningen 
förenas med en rätt att spela in och bevara bilder eller att avlyssna eller ta upp ljud i 
anslutning till den.” 
 
Mot intresset att förebygga brott står alltså dels det förväntade intrånget i den personliga 
integriteten, och dels alternativa möjligheter till (exv) brottsförebyggande. 
 
I förarbetena (prop. 2012/13:115 s. 148) till 1998 års lag, ett förarbete som alltjämt har att 
tjäna som vägledning, anges att det bör vara lättare att få tillstånd för uppsättande av 
övervakningskameror på de platser, för vilka risken för brott anses stor. Vidare framgår av 
förarbetet att platser där allvarlig brottslighet redan har ägt rum, också lättare skall 
föranleda beviljande av kameraövervakning. Även platser där egendom av stort värde 
förvaras, möter samma möjligheter. 
 
Det finns några undantag där tillstånd ej krävs. Exempel på dessa undantag är när 
kameraövervakning behövs för att öka säkerheten i trafiken, vid betalstationer, eller när 
Polismyndigheten bedriver automatisk hastighetsövervakning.  153



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Vidare gäller några särskilda förutsättningar vid olika slags platser. Olika krav ställs 
exempelvis mellan å enda sidan butikslokaler och å andra sidan parkeringshus, där den 
förra platsen kräver ett skriftligt avtal mellan 1) den som skall bedriva övervakningen, och 
2) någon representant för de anställda. Dessa skillnader avser de fall då någon part 
inkommer med en anmälan till länsstyrelsen. 
 
I kommunens fall är det istället fråga om en skriftlig ansökan till länsstyrelsen. En sådan 
ansökan skall innehålla uppgift om, och beskrivning av: 
 
den som skall bedriva kameraövervakningen 
 
2) ändamålen med övervakningen 
 
3) den utrustning som skall användas 
 
4) den plats där kameran skall sitta och det område som den skall bevaka, och 
 
5) de omständigheter som i övrigt är av betydelse för prövningen i ärendet. 
 
Beslutet hos länsstyrelsen skall förenas med villkor angående kameraövervakningens 
ändamål, utrustningen och det område som skall bevakas. Länsstyrelsen får också besluta 
om andra villkor, exempelvis bevarande eller annan behandling av bilder, eller andra 
omständigheter som härrör till den personliga integriteten.  
 
I samband med kameraövervakningen måste det finnas en tydlig skyltning om att sådan 
bedrivs, och om vem som bedriver den. Vid de fall någon enskild, som har kommit att bli 
övervakad, begär att få information om ändamålen bakom kameraövervakningen, måste 
den som bedriver övervakningen lämna ut sådana uppgifter (uppgiftsskyldigheten). 
 
Den bedriver kameraövervakning får inte vare sig behandla eller bevara materialet på 
något sätt som är oförenligt med syftet bakom insamlingen av materialet. Vidare skall den 
som bedriver kameraövervakning vidtaga lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i 
syfte att skydda det upptagna materialet. Åtgärderna skall vara lämpliga mot bakgrund av 
tekniska möjligheter att så göra, kostnader, risker som återfinns i samband med 
behandlingen av materialet, samt hur känsligt materialet är.  
 
Bild och ljudupptagning som har tagits upp från plats dit allmänheten har tillträde får inte 
bevaras länger än två månader. Den som handhaver med materialet har också 
tystnadsplikt, och får därmed inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja den 
information som hen erhåller i samband med utförandet av sina arbetsuppgifter.  
 
Kommunen måste få tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen fattar beslut, om det inte är 
onödigt. 
 
Ärendet överlämnas härmed för politiskt ställningstagande.  

 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion karlshamn kameraövervakning-dygnet-runt 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen. Tommy Strannemalm (SD) yrkar bifall till 
motionen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons (S) avslagsyrkande gentemot Tommy 
Strannemalms (SD) bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med 
Per-Ola Mattssons förslag.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2017-11-22 Dnr: 2017/1606 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

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

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28 250 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 309 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 16 
 
 
Motion om kameraövervakning på torget och andra utsatta platser i Karlshamn 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
 
 
Sammanfattning 
Tommy Strannemalm (SD) och Ulf Lind (SD) har lämnat en motion om att ge 
kommundirektören i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad s k swot-
analys över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för 
Karlshamns kommun. Vidare har de i motionen föreslagit att kommundirektören 
ska få i uppdrag att, så fort som möjligt, ansöka om tillstånd att kameraövervaka 
på utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.  
 
Juridisk grund för kameraövervakning 
I kameraövervakningslagen anges i 9 § att tillstånd (av länsstyrelsen) skall ges vid 
de fall intresset att antingen förebygga brott och förhindra olyckor väger tyngre än 
intresset att skydda den personliga integriteten hos enskilda (”intresset att inte bli 
övervakad”.). 
 
Till den paragrafen anges följande i lagkommentaren i Karnov: 
 
”En avvägning ska alltså göras mellan sökandens intresse av att få bedriva 
övervakningen och intresset av att skydda de personer som kan bli föremål för 
övervakning mot integritetskränkningar. Tillstånd till kameraövervakning får bara 
ges, om övervakningsintresset väger tyngre. Vid denna avvägning är det av 
betydelse för tillståndsmyndigheten att också få information om vilka alternativa 
och kompletterande åtgärder som står till buds och om dessa kan ersätta 
kameraövervakningen. Om alternativa åtgärder är enklare att använda, mindre 
kostsamma och lika effektiva, minskar behovet av att använda 
kameraövervakning. 
 
Påpekas bör också att riskerna för intrång i enskildas integritet ökar, om 
övervakningen förenas med en rätt att spela in och bevara bilder eller att avlyssna 
eller ta upp ljud i anslutning till den.” 
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Mot intresset att förebygga brott står alltså dels det förväntade intrånget i den 
personliga integriteten, och dels alternativa möjligheter till (exv) 
brottsförebyggande. 
 
I förarbetena (prop. 2012/13:115 s. 148) till 1998 års lag, ett förarbete som 
alltjämt har att tjäna som vägledning, anges att det bör vara lättare att få tillstånd 
för uppsättande av övervakningskameror på de platser, för vilka risken för brott 
anses stor. Vidare framgår av förarbetet att platser där allvarlig brottslighet redan 
har ägt rum, också lättare skall föranleda beviljande av kameraövervakning. Även 
platser där egendom av stort värde förvaras, möter samma möjligheter. 
 
Det finns några undantag där tillstånd ej krävs. Exempel på dessa undantag är när 
kameraövervakning behövs för att öka säkerheten i trafiken, vid betalstationer, 
eller när Polismyndigheten bedriver automatisk hastighetsövervakning.  
 
Vidare gäller några särskilda förutsättningar vid olika slags platser. Olika krav 
ställs exempelvis mellan å enda sidan butikslokaler och å andra sidan 
parkeringshus, där den förra platsen kräver ett skriftligt avtal mellan 1) den som 
skall bedriva övervakningen, och 2) någon representant för de anställda. Dessa 
skillnader avser de fall då någon part inkommer med en anmälan till länsstyrelsen. 
 
I kommunens fall är det istället fråga om en skriftlig ansökan till länsstyrelsen. En 
sådan ansökan skall innehålla uppgift om, och beskrivning av: 
 
1) den som skall bedriva kameraövervakningen 
 
2) ändamålen med övervakningen 
 
3) den utrustning som skall användas 
 
4) den plats där kameran skall sitta och det område som den skall 

bevaka, och 
 
5) de omständigheter som i övrigt är av betydelse för prövningen i 

ärendet. 
 
Beslutet hos länsstyrelsen skall förenas med villkor angående 
kameraövervakningens ändamål, utrustningen och det område som skall bevakas. 
Länsstyrelsen får också besluta om andra villkor, exempelvis bevarande eller 
annan behandling av bilder, eller andra omständigheter som härrör till den 
personliga integriteten.  
 
I samband med kameraövervakningen måste det finnas en tydlig skyltning om att 
sådan bedrivs, och om vem som bedriver den. Vid de fall någon enskild, som har 
kommit att bli övervakad, begär att få information om ändamålen bakom 
kameraövervakningen, måste den som bedriver övervakningen lämna ut sådana 
uppgifter (uppgiftsskyldigheten). 
 
Den bedriver kameraövervakning får inte vare sig behandla eller bevara materialet 
på något sätt som är oförenligt med syftet bakom insamlingen av materialet. 
Vidare skall den som bedriver kameraövervakning vidtaga lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder i syfte att skydda det upptagna materialet. Åtgärderna 
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skall vara lämpliga mot bakgrund av tekniska möjligheter att så göra, kostnader, 
risker som återfinns i samband med behandlingen av materialet, samt hur känsligt 
materialet är.  
 
Bild och ljudupptagning som har tagits upp från plats dit allmänheten har tillträde 
får inte bevaras länger än två månader. Den som handhaver med materialet har 
också tystnadsplikt, och får därmed inte obehörigen röja eller på annat sätt 
utnyttja den information som hen erhåller i samband med utförandet av sina 
arbetsuppgifter.  
 
Kommunen måste få tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen fattar beslut, om det 
inte är onödigt. 

 
Beslutsunderlag 
1 Motion karlshamn kameraövervakning-dygnet-runt 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
 
 
 Annabel Cifuentes 
 Kommunjurist 
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   2017-04-02  

    

Kameraövervakning dygnet runt i på torget och utsatta platser i Karlshamn 

Karlshamn har varit förhållandevis förskonat ifrån det våld vi annars ser brer ut sig i 
landet. Bara för att Karlshamn har varit förhållandevis förskonat ifrån bilbränder, 
inbrott, våldtäkter, sexuella övergrepp så har även vi en ökning här, framförallt av 
sexuellt ofredande. Det gick till och med så långt att vår ordförande i 
kommunstyrelsen gick ut i TV och berättade att tafsandet inne på krogarna måste 
upphöra. För att kunna lagföra dessa måste de kunna identifieras vilket kameror 
som övervakar vägarna till och från platsen kan vara behjälpliga med. Vi ser 
Sverigedemokraterna anser att vi måste göra allt för att alla våra medborgare ska 
kunna känna sig trygga. SD har under lång tid påpekat att kameror bör användas 
mer än de gör idag, inte minst i vår budget, men ingen har lyssnat på oss.  

I de två stadsdelarna Rinkeby och Tensta i Stockholm har polisen också fått tillstånd 
att kameraövervaka dygnet runt vilket är för att öka tryggheten då detta är en 
synnerligen effektiv och billig metod för ökad trygghet. Stor otrygghet finns 
utbredd i flera kommuner i Sverige. Enligt BRÅ rapporten Nationella trygghets- 

undersökningen 2016 (Rapport 2017:1) kan man se om man jämför 2014 med 2015 
(vilket är det senaste de redovisar) att antalet hot, trakasserier, bedrägerier, 
misshandel, personrån och sexualbrott ökar samtidigt som 
anmälningsbenägenheten minskar i samtliga katogorier. Tron på samhället minskar 
och allt för många tycker att det inte är värt att anmäla. För att motverka att 
denna otrygghet ökar i Karlshamn så är kameraövervakning ett effektivt verktyg. SD 
vill att det utreds om att man sätter upp kameror vid torget samt utsatta platser i 
Karlshamn. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige  

Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa kostnader samt en detaljerad 
SWOT analys över vad kameraövervakning på utsatta platser skulle innebära för 
Karlshamns kommun.  

Att ge kommundirektören i uppdrag att så fort som möjligt ansöka om tillstånd att 
kameraövervaka på utsatta platser i Karlshamn dygnet runt.  

 

                                            
____________________ 
Tommy Strannemalm

____________________ 
Ulf Lind
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Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden - Tommy Alm (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Tommy Alms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-11-27 har Tommy Alm (S) begärt att få bli entledigad från 
uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Avsägelse - Tommy Alm (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Tommy Alm 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Entledigande från uppdraget som ersättare i nämnden för arbete och välfärd - 
Tommy Alm (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Tommy Alms (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i nämnden för arbete 
och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse 2017-11-27 begär Tommy Alm (S) att få bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Avsägelse - Tommy Alm (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Tommy Alm 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Dan Fritzsche 
(S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Dan Fritzsches (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
och sända över ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-11-30 begär Dan Fritzsche (S) att få bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Uppdrag som ersättare i KF - Dan Fritzche 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Dan Fritzsche 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Från: dan.fritzsche[dan.fritzsche@gmail.com]
Skickat: 30.11.2017 07:19:52
Till: Aili Martinsson[Aili.Martinsson@karlshamn.se]
Ämne: Uppdrag som ersättare i KF

Hej!
Då testar vi igen då det andra mejlet verkar fastnat någonstans:/

Jag Dan Fritzsche säger upp mitt uppdrag som ersättare i KF och alla andra antaganden.

Mvh Dan Fritzsche

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
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Entledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden - Gun Hedlund 
(MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Gun Hedlunds (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-12-08 har Gun Hedlund (MP) meddelat att hon önskar avsäga sig 
uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Avsägelse från Gun Hedlund (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Gun Hedlund 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden - Ulf Gustavsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i tekniska nämnden efter Ercument Aktaran (S) utse Ulf Gustavsson (S) 
för tiden till och med 2018 års utgång.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 128, att bifalla Ercument Aktarans (S) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
Till ny ersättare i tekniska nämnden nomineras Ulf Gustavsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
Ulf Gustavsson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, unga och skola - Elisabet Rosengren 
(S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Lennart Nilsson (S) utse 
Elisabet Rosengren (S) för tiden till och med 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval erfordras efter Lennart Nilsson (S).  
 
Till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola nomineras Elisabet Rosengren (S).  
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Elisabet Rosengren 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Fyllnadsval av ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - Momma Merzi 
(S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Sandra Ackefjord (S) utse 
Momma Merzi (S) för tiden till och med 2018 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18, § 153, att entlediga Sandra Ackefjord (S) från 
uppdraget som ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Momma Merzi 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden - Susanne Olsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Mattias Lidehäll (S) utse Susanne Olsson (S) 
för tiden till och med 2018 års utgång.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23, § 171, att bifalla Mattias Lidehälls (S) 
avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Till ny ersättare i gymnasienämnden nomineras Susanne Olsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Susanne Olsson 
Anna Persson 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Fyllnadsval av styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB - Kenneth Willander 
(S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB till och med ordinarie bolagsstämma 
2019 utse Kenneth Willander (S). 
 
Sammanfattning 
 
Fyllnadsval erfordras efter Lennart Nilsson (S). 
 
Till ny styrelseledamot i Karlshamnsfastigheter AB nomineras Kenneth Willander (S).  
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Kenneth Willander 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare

172



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-12-13 Dnr: 2015/360 
 

 
Karlshamns kommun ∙Central nämndsadministration ∙Central nämndsadministration 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 26 

 
 
Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Berith Gustavsson (S) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Berith Gustavsson (S) efter Helén Wåhlin 
(S) för tiden till och med 2019-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 129, att bifalla Helén Wåhlins (S) avsägelse 
från uppdraget som nämndeman i Blekinge tingsrätt. 
 
Till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt nomineras Berith Gustavsson (S).  
 
Beslutsunderlag 
 
Mail från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) 2017-12-13 om nomineringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge tingsrätt 
Berith Gustavsson 
Matrikeln 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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Handlingar för kännedom december 2017 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga handlingarna till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige delges 2017-12-18 nedanstående handlingar för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 

1 Protokollsutdrag TN § 173/2017 Genomförandeplan kostutredning 
2 Beslut avseende budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 Miljöförbundet 

Blekinge Väst 
3 Beslut revisionsrapport delårsbokslut jan-juni 2017 Miljöförbundet Blekinge 

Väst 
 
 
 
 
 
Anna Sunnetoft 
Utredningssekreterare
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kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 16:30, ajournering 14:40-15:00 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Catarina Flod (M)  Britt Kilsäter (M)  

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Tommy Mikkelsen 
Lennarth Malm 
 

(C), t.o.m. § 168 
(SD) 
(L) 
 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Anneli Karlsson 
Martin Einarson 
Magnus Persson 
Christina Svensson 
Marika Mårtensson 
Jörgen Svensson 
Daniel Camenell 
Annabel Cifuentes 
Jon Svarthök 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Verksamhetsstrateg §§ 164-170 
Markförvaltare §§ 169-170 
Verksamhetschef §§ 164-170 
Verksamhetschef §§ 169-170, 173 
T.f. VA-chef §§ 166-167 
Verksamhetschef §§ 164-168 
Utredningsingenjör §§ 173-180 
Kommunjurist §§ 164-166 
Förvaltningsjurist §§ 164-166 
Sekreterare 

Utses att justera: Jörgen Kronsell (MP)  

Paragrafer: §§ 164-170, 173-185 

Justeringsdatum:  2017-11-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
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 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Jörgen Kronsell 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-11-22   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-11-29 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-12-21 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 173 Genomförandeplan kostutredning, 2013/2363 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att genomförandeplanen av kostutredningen behandlas i den löpande investeringsplanen 
 
att tillagningskök ska byggas i den mån lokalens förutsättningar gör det möjligt 
 
att delge kommunfullmäktige informationen. 
 
Reservationer 
 
Lars Hasselgren (M) och Catarina Flod (M) reserverar sig mot beslutet eftersom de anser 
att underlaget är för tunt. 
 
Sammanfattning 
 
En sund relation till mat och bra måltider gjorda på bra livsmedel är folkhälsa. En möjlighet 
att hålla människor friska och minska behovet av sjukvård. Forskningen visar på att en 
tredjedel av alla välfärdssjukdomar som t.ex. diabetes typ 2 är kostrelaterade och stor 
ökning av fetma hos barn vilket kan leda till sjukdomar senare i livet.  
 
Måltiden bör lagas så nära gästen som möjligt för att öka flexibiliteten och möjligheten till 
individanpassning inte centraliseras. Därför är det oerhört viktigt att i den mån lokalen 
tillåter, behålla så många tillagningskök som möjligt och uppmuntra samverkan och 
engagemang hos alla olika professioner och på alla nivåer av måltidskedjan. Det är viktigt 
att det finns en flexibilitet och en hög servicekänsla kring måltiden. 
 
Ett minskat antal tillagningskök samt ökat antal mottagningskök kommer även öka 
behovet av dagliga transporter och därmed ökar klimatbelastningen. Det går helt emot vårt 
arbete med att minska antalet transporter som vi t.ex. gör via införande av samordnad 
varudistribution där Måltidsservice är planerat att vara första verksamhet in.  
 
Matsvinnet ökar i och med att varmhållen mat inte får kylas ner och återanvändas. I 
tillagningskök har man möjlighet att tillaga mat närmre servering och kyla ner mat som 
inte serverats för återanvändning, vilket minskar matsvinnet. Matsvinn är något vi 
kontinuerligt måste jobba med på många olika sätt men att minska antalet tillagningskök 
detta är faktorer som försämrar möjligheten att minska matsvinnet. 
Nedan följer redogörelser för centrala delar i rapporten (Kostutredning av Ingrid 
Stiltjestrand) som ligger till grund för beslutet att minska antalet tillagningskök. Det visar 
på att rapporten inte längre är aktuell och att önskemål från beställande förvaltningar inte 
ligger i linje med beslutet: 
 
Brister som påvisas i rapporten som är åtgärdade eller åtgärd påbörjad: 

 Tydlig organisation och chefskap- Måltidservice har genomgått en 
organisationsöversyn där fokus legat på ett tydligt ledarskap med en 
verksamhetschef och 6 måltidschefer närmre verksamheten och färre medarbetare 
per chef. Arbetsledarrollen som upplevdes otydlig har tagits bort. Det finns även en 
handläggare och en koststrateg för att underlätta administration, systemförvaltning, 
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effektivisera och utveckla styrsystem samt finnas till stöd för så väl gäster som 
medarbetare i kostfrågor. 

 Förankrad politisk strategi. – Kostpolicy är nu antagen och omsorgsförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen har tillsammans med måltidsservice påbörjat arbetet 
med att ta fram måltidsprogram för respektive verksamheter. 

 Avsätta projektresurser för framarbetning av AIVO (kostdataprogram)- Alla recept i 
skola och äldreomsorg är inlagda i AIVO och alla kostbeställningar inom omsorgen 
görs via AIVO vilket ger kostnadskontroll, jämnare kvalité samt att alla koster är 
näringsberäknade. 

 Måltidsservice jobbar nu med att i dialog med utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen sätta formella beställningar med tydliga kvalitetsmål samt 
effektiv och korrekt kostnadsuppföljning. 

Önskemål som redovisades från beställande förvaltningar: 
 Större valmöjligheter  
 Större delaktighet  
 Måltidsmiljö mer ”restauranglik” 
 Flexibilitet i måltidslösningen 
 Ökad dialog 
 Tillagning närmre gästen och att skolrestaurangen bör vara en central del i skolan. 

Detta sammantaget visar att Kostutredningen inte längre är aktuell. Den fortsatta 
genomförandeplanen efter steg ett bör löpande redovisas i investeringsplanen. Då kan hela 
tiden hänsyn tas till förändringar i beställarnas verksamheter så som t.ex. nybyggnationer 
av skolor och förskolor samt ett ökat behov av vårdplatser på SÄBO (särskilt boende) m.m. 
 
Vid nybyggnation ska utgångspunkten vara att tillagningskök ska byggas.  
 
Vid ombyggnation av kök ska utgångspunkten vara att bygga tillagningskök i den mån 
lokalens förutsättningar gör det möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Christina Svensson daterad 2017-11-06 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom yrkar att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. Lars 
Hasselgren (M) och Catarina Flod (M) yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande eller 
moderaternas yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 

178



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 5 av 5 

 

Verksamhetschef Christina Svensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Verksamhetschef Magnus Persson
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§ 64 Beslut avseende budget 2018 och flerårsplan  2019 - 2020,
dnr.  2017  /  3215

Direktionen har att fatta beslut om budget för  2018  med flerårsplan för  2019-2020.

Beslut

Direktionen beslutar att anta bilagt förslag till budget för  2018  med flerårsplan för  2019-2020, och

låta översända denna till medlemskornmunerna.

Beaktanden och överväganden bakom beslutet

Förvaltningen har berett ett förslag på budget för år  2018  och flerårsplan för  2019  till 2020.

Beredningen utgår från de förutsättningar som Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger för
löneutveckling och inflation, samt prisindex för kommunal verksamhet (PKV, Cirkulär 17:46).

En annan förutsättning är den som medlemskornmunerna gett.
Dessa förutsättningar som grund medför att taxor för rniljöförbundets verksamhet behöver räknas

upp med 3,0 °/o inför år  2018, i enlighet med PKV, för att hålla jämna steg med kommunernas
kostnadsutveckling gällande övriga kostnader och förväntade löneökningar. Timavgiften har

föreslagits räknas upp med  26  kr/ h från  874  kr/ h till  900  kr/ h, vilket innebar en intaktsökning

med 304 tkr. Vidare att lönekostnaderna räknas upp med 3,1 “/0, enligt SKL:s prognos över
förväntade lönekostnader hos kommunerna.

Ett av förbundets tidigare finansiella mål, målet att avsätta 2 °/o av kommunbidraget till eget kapital
stryks och ersätts av det nya finansiella målet ”rniliöförbundets egna kapital ska minst uppgå till

4 mkr”.

Bilaga: -

Budget  2018  inkl. flerårsplan  2019-2020

Delges:

Revisorerna "’ ’ ’
PWC
Olofströms kommun

 
    

Sölve *b s kommun

‘T "  i i "§3
Ekonomikontoret, Lars Borg

Q
Utdragsbestyrkande   

lV

180



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

vv

v

i

v
vv

Förbundsdirektionen Sammanfrédesdatum
2017-11-13

Sid 18(27)

Bilaga § 64/2017

1(3)

Miljéfijrbundet BIe1<i'1ge-Vést

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
»W

\._.

181



 

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

C

Inledning
Miljöförbundet Blekinge väst är ett konrmunalfdr-
hund som bildats nvkmmnune1mKaI'Isharm1.
Olofstrom och Sölvesborg Fürbundethar sitt  sate i
Sölvesborg och ska liillgöra medlemskominunemns
myndighetruppgifter' inom miljö- och hälsoskydds-
murildet.

Valcsmuheten flnansierax till största delen av de
avgitier som fürbturdet tar utför' sin myndighetsut-

övning i merllemskormnlmeuln. Den del avmyndlg-
hdens arbete som inte ska avgiilsünansiaar, ñnan<
sier-as istället gauym ett kummunbidmg Mn med-
Iemalcommunemn. Bidragen ii-an medlemskormiru-
nerna ska fördelas enligt oüciell befolkniugssta-
Hank per den l november âret füre verksamhetsåret.

Verkaamlletabeskrivrtlug
MiIjBf6rbundetBl:kinge Väst bedriver' myndighets-
utdvning med stöd av miljöbalken, livsmedelslngeri,
amittekydclslagcn, tobakslagar, lag mn hmdel med
vissa receptfria läkemedel, etrñlskyddslagen m fl.
De. uppdrag lnyndighetm har, kan aiigas vara fol-
jande:

n Inodvandig utsträckning kontrollera efter-
levnaden av tnlljb- och halswkyddelagstift-
ning, iöreskrilter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av ingetin-
uingen samt vidta de åtgärder som behövs
för att åstadkomma rättelse.

I  Genom rådgivning, infonmtion dich lik-
nande flwebyggande verksamhet, skapa

förutsättningar' fdr att de sylten enm miljö-
och hälsoskydtlslagatiñniirgai tj anar ska
kunna tillgodoses.

u Samverkan med och vara ett stöd till med-
lenskommnnerrtas fölValllllllgill' och bolag

i strävan efter en hrllibai- utveckling.

Ifürbundeta verksamhetsplan för' 1018  redogörs aa-

hur myndigietrutüvnirgen kommer att bedrivas
under âret, samt vilka mål och mätt som ska anv-Lin-
das for styrning och uppföljning av verksamheten.

Sill-skilt För 2018

Inflfirandet av ett nytt hrendelianta-ingssystem kom-
mer göms dr  2018,  da det belintliga är under utfas-

.Z 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-13

2(8)

Sid  19(27)

2D17-1D-D4

ning hos levermrtirrei. Upphandlingen gmomtors
under hdstm 1017. Införandet av nytt ärendehante-
ringssystem förväntas bli tidskrävande Det flnns
samtidigt en osäkerhet ihur mycket tid som totalt
kommer behöva laggaa av den egna personalen.
Fm-bundct butlgeteral' en knatnad om 50D tkr arr
införandet avnytt ttrexiddranteriirgaaysnern. Däri är
förbundets forviintad: egna arbetstid for införandet
q' inrdknad. Dina arbetsinsats ryms inom budgete-
md  ram för' personalkostnader:

ll/Liljöförbundeta IT-leverauwr (SBKF) har aviserat
ar kostuadstinziirg om  185  tlczrför support och un-
derhdll av detjtbxstct' de levererar. Förbundets öv-
riga kostnader ökar med mutavarandc belopp.

Nliljdförblmd ets arvodesbestämmelsia' för föiiárom-
dewlda har reviderals 20  I  7 utififin Karlshamns
kommuns bestämmelser. Delta förväntas iuedliira en
ñkad kostnad om cirka 180 tkr fdr 2018.

Ett av förbundets tidigare finansiella mål, mailet att
avsatta  2  %  av kommunbidraget till eget kapital
stryks. Det ersatts av det nya ñnanaiella målet "mil-
jdfsrbmldets egna kapital ska minst uppgå till  4
mkr". Elleremn det tldigarefmarxslella målet em att
tillekapa eget kapital stryka och att förbundet redan
uppfyller det nya finansiella målet om minst  4  Mkr i
eget kapital budgeteras for ett nollresuitat for helåret
2018.  Målet lcormner- att revideras årligen i samband
med fastställande av budget.

Miljoforbundet kommer med nddvmrdig extarr hjälp
bygga en ny hemsida som uppfyller dagars tekniska
kniv och med ökad anvfmdarviinlighct. Förutom da)
externa kompetens som kummer küpas för detta
uppdrag. behöver Förbundets egen personal lagga
mycket tid på detta arbete.

EUJe nya dataskyddsförnrdning General Data
Protection) Regulation,  GDPR,  som träder i krañ den
ziemaj 201  B nu-u:bm' bland annat hårdare krav på
hantering avpersonuppgilter. Det kommer att ställas
krav på nya rutiner och processer för saker hantering
avregister. Vi påbörjar arbetet. med en översyn re-
dan unde1'10l7,mm det stora arbetet med genomfö-
randet och de åtgärder' som behover' vidlns kommer
att ske under  101  S.

Utdragsbestyrkande
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Förbundsdirektionen

Nyn förvnitninglngm träder i krafl 1 juli 201 S. Den

mademisemde lugtettel: ställer ükadekrnvpñ  amm-
tivitet i flsxvnltxxingspracesseu. Mqilighetenm  till
snabbare ñrmdehuntering med nmdem elektronisk
lmmmunikatimi betonas och regelverket byggs utför
att värna rättssäkerheten, Förbundet behöver anpasun
sinuiutinei' och arbetssätt så utt vi lever upp till de
intentions‘ som lngdiftaren hnfi Dem: iir en viktigt
uppdrag sum vi kommer prioritera.

Fdrbunda behöver, förutom att genomföra sitt :nyn-

dighetsuppzlrag, fortsätta arbeta aktivt med altim-
undra nrbetsnliliön. Malet lir att fmtstltta skapa fir-

ulsntbiingnr för utveclding när det gälla' att före-

bygga arbelsralntwnd dzálsn och tillgangliggéra
insatser till de som behöver stöd.
Förbundet ser ett roman: behov nv att ta hjälp av
extern arbetnniliüeupertis

nu' årsplnn :memo
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en
plan för en period nv tre dr. Budgetrlret ska därmed
vurn periudens firs-tn lir.

Baedningm av budget utgår frlln de flmxtsiittnixlgar
som Sveliges kommune' och landsting (SKL) anger

för Iimeutveckling och inflationsgrundad Ökning av
övriga lmsmndef (PKV, 17:42 2017-08-17). Kost-
nadsüirandringnma underperiuden beräknas utifrån
de av SKL rekumnlendem de indexlnlen.

Ar 2018 r ,20111  —  20:a

Leneeknlngar 3,10% 350% :rader
PKV :s mm 3.20% 3.1 0%

Eunnslelln  mål
I  knmmunallagen frmngfu krav om god ekonolnisk
hudnilluing

Miljáfürblnldets finansielln mål är följande:
I  Intilktznm ska minst uppgå till kostnaderna.
I  Förbundet ska till minst 50 % ñumsieras via

avglitshllfllcten-.
I  Miljöfürbuild ets :gun [capital ska minst uppgå

till 4 mkr.

Kuunuentnrel' nu budgeten zon:
Medlemsbidmget lll 2018 lir budgetemt m: öka med
totalt B85 tkr. Fa small: nmdlezmbidmg kormner att
fördelas efter lxefolliningswlal för respektive kam-
mlm pa' den  1  november året före budgelcmt år,
Da] ibrdeining som är gjord i akluelltbudgclförslag

bygel* på befolkningstnlezx den  1  nov 2016.

Medlemsknmmun Andel

Karlshamn 51,0%
Oleislröm 21,3%
Sävesborg 27,7%

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Sid 20(27)

3(8)
Eicanami;
Verksamhetens intäkta" rzllums up p mot PKV (mis-
indem för  kommunal  verksamhet). Detta irmelnu- att
miljöfbrbundets tirnnvgjfl, föreslås höjas imotswl-
rande  grad  med 3.0 "A1, a1 höjning frfin 874 lxr/h till
900 Ia‘/11. Det förväntas ge en intilktsöknixig med ca

304 (kr,

Pasonulkosmadelnn rüluma upp med 3.10 %, demu-
tom ökar eraätmñigei till de furlroenclcvnldu med
cirka 18D dir. För att klura av inlörandet nv nytt
frendelmnteringssystem. ny henlsidn samt nödvän-
digs verksnmhetsnnpnssnmgm' efter förändrad fdr-

vulmingslng och dumslwddsforordnmg görs en viss

föl-stiidmhug av personalbudgetai. Detta inrymma
skapas genom att vi hudgetemr med ettnollresnltnl;
Fürswkningen bedöms hek nödvändig för att klara
de extra arbeüiusatsema som immun" mkmvas.

Förbundet budgeterar med att inte räkna upp övriga
knslmader med inflation, men dilremet räknas
Ymwsuxadezna upp med  185  tkr mligtfaküsk kust-
nadsåkxiing nån leverantören.

Personal;

Den budgeterade personalstyrka:) uppgår till 15.5
tjänster.

Verk:(nuIIeLrIud1r/Izvc kemi;

Enligt kmumnnallageu ska Icmmmmzulfbrbuml ange
mñl och riktlinjer för verksamheten som är avbety-
delse för god ekonomisk hushållning. God ekuno-

misk hushållning innebär inte enhzwt attrflkausk'.\p-
am: gilt ihop på ett msvarsñlllt sätt. Begreppet inne-
fattar även ett lcrnv på att pengarna används till rm

sakn- och att de utnyttjas pil ett effektivt sätt Verk-

smnhetamâil för att stikustiilla god elcmlmnirik hus-
hållning i nryndiglietsntüvningeiz Iconnnla' att fast-

ställas i verksamhetsplanm 2018.

Iln‘e.rteringr1r,'

Ett nytt áirendehanteringssysteln behöver ersätta
förbundets befintliga, då leverantörer aviserat en
utfasning till Rirmñn för ei ny generation nv pro-
g1‘a1nvanin.En upphandling genomförs under 2017.
Investeringen) uppskattas till 600 tkr, med avskriv-
ning wide' 3  år. Investeringar) var tänkt till 2017,

mm smurelades bland mixat på gund av att en 'av
de :möjliga lcverantüremn på rum-kunden inte var klm'

med den nya gaxemfionan av verlcsamhetssystem för
miljäkentnr.

Revixiø/Lrburigüt:
I  dai [ntnln hud getrnmerx ingår' revisionsbudget fdr
1018 som tagits Rum i smuråd med förbundets flir-

lrosnde reviwrer. Eutlgeframen uppgår till 90 tkr,
vilket iukludrmfiwode Lill de tre förtroendevalda
revisorerna :runt lcosmnd er för externt sakkunnig
revisor.

Knmmenüu-ei' till Ilerñrsplnn

«
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Justerandes sign

Flm’Irs:'n-splnnm fijrulsatter att med!nsl<umlnuua’-
nu räknar upp medlcmsbidrnget  till  förbundet  under
år Z019 och år 2020. Uppräkniuganm för' respektive

år är  i  storleksordniug med fárvüumde löneölcningnr
alligt SICL cirkulär 17:41 Vidare förutsätts att für-
bundets‘ timuvgitt  årligen räknas upp med  PKV.

Om SKL:s pragnas filmndra s, lmmmel‘ a) revidering
nvfletflrsplnnal Vam nödvändig.

Livismedelsvuket och SKL håller pa ntt Ln fi'zIm
fdrslag  på  förändrad: taxanndeller för miljö- och
hälsuslcyddsmxrrádet. Eftersom fiirslngal ännu inte
ä' presenterade, har förbundet inte möjlighet att
Tmnse  viken ekmwlnifit phva-km pk hltfiktann m
förändring skulle ge om medlcmskmnmunana väljer
attjllstern Rirblmdets larm i allighct med de flirslng

som kommer att presenteras.
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M  iljöförbunziztBlelzinge vz'mResultatbmlget
Org nn 222000-1544

Belopp i  tkr

 
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens personalkostnader

Verksamhetens övriga kastnader

Avskrivning (av verksamhetssystem  3  år)

Finansnetto

Lerksamhetens nenukostnad

Kommunbidrqg

Karlshamn

Olofström

Sölvesborg

Summ a kcmmunbidrag

Årets resultat

 

T

10 777 10 473

-15 914 -14 968

-3591 -3406

-200 -100

0  0

-B 923 -8 D01

4  555 4 103

1  395 1  70a
2  477 2 231

8  923 8 042

D  41

Utdragsbestyrkande
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10 473

-14 965

-3  206

-100

3

-7 798

4103

1  708

2 231

8  042

244

Sid 22(27)

v
1

185



 

MELJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign/N

M  iljz2fb‘r'bunrletB lekhage  väst  Flerårsplan 201 å' - 2020
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Belopp i  flu‘

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Sid 23(27)

5(3)

 
Förutsättningar

 

Lüneükningar 2,9% 3,1% 3,5% 3,3%

Prisindex för kammunal verksam het 2,7% 3,0% 3.2% 3.1%

Avgiflsfinanslerlng 55,7% 54,7% 54.9% 55.1%

Belopp  i  tkr

Verksamhetens intäkter 1D 473

Verksam hetens persnnalkoánader -14 96a

Vemsamhetens övriga kosinader -3 406

Avskrivning -100

-3 D01 -8 923 -9 14D -9 339

Finans

-8 001 -8 925 -9 140 -9 339

Kammunbidrag Karlshamn 51,0% -I 103  4  555  4  E63  4  765

Knmmunhidrag Olofström 21 ,2%  1  708  1  398  1  D41 1 934

Kommunbidrag Sölvesborg 27,7% 2 231 2 477 2 535 2 591

8  D42  B  928  9  140  9  339

Avsättning tiil egsi kapital 41 0 0 0

Avsättning till eget kapitali  %  av kommunbidraget 0.51 0,00 0,00 0,00

(Fmansielll mål 2 %)

Procentueil ökning av kommunbidrag 5,45% 11,02% 2,38% 2,17%

Kommunalbidrag å. åkning (kr 41  B  836 212 199

Utdragsbestyrkande

1
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MILJÖFÖHBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdireklionen Sammanifädesdñmm
2017-11-13

Sid 24(27)

l

i
7(3)  

Miyr5fiirbundetBleItinge vc‘1'.vtKasszLflc'idesan11lys
Org nr:  222000-  1644

Belopp tkr !

i
Bokslut  Prognos

2016 2017
   

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 785

Justering för av- och nedskrivningar O

Ej rörelsepåxerkande poster -2

MEDEL FRAN VERKSAMHETEN FÖRE
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 73a

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -214

Minskning/ökning av kortfristiga skulder 468

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 036

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN 0 0  ̂  'i -600

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån

   

MEDEL FRÅN FlNANSlERlNGSVERKSAMHETEN D

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 D36

Likvida medel vid årets början 7  111

Likvida medel vid årets slut 8  147

i
I

1
i
l

Justerandes sign  _ Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖHBUNDET LEKENGE VÄST

Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-13
Sid 25(27)

8(3)
M iljizfiirbun det Blekinge vävtBalanwä/øning
Org nr: 222000-1644

Belopp i tkr

Bakat ut Prognos Bridget

2015 2017 ,2o'1a ,:

TILLGÅNGAR

Byggnader och mark 0

Maskiner och inventarier 0
SUMMA MATERIELLA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR D

Värdepapper, andelar  o  bostadsrätter Ci

Andra  iångfristlga fordringar D

SUMMA  FlNANSlELLA ANLÅGGNINGSTILLGÅNGAR 0

SUMMA  ANLÄGGNlNGSTlLLGANGAR 0

Kortiiistiga fordringar 705
Kassa och bank E  147

SUMMA OMSÅTTNINGSTILLGÅNGAR 8 852

SUMMA  TILLGÅNGAR 3  B52

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapitai vid årets början 4214

Årets resultat 785

SUMMA EGET KAPiTAL 4  999

Pensioner och liknande förpliktelser 821

SUMMA  AVSÅTTNINGAR 821

Långfristiga lån 0
SUMMA  LÅNGFRISTIGA SKULDER O

Kørtfristiga skulder 3  032

SUMMA  KORTFRISTtGA SKULDER 3  D32

SUMMA EGET KAPITAL  OCH  SKULDER 8  E52

Justerandes sign

/5
Utdragsbestyrkande
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MlLJÖFÖRBUNDET BLEKlNGE VÄST

Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-1 L13

Sid 5(27)

KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUN  KANS LIET

mK 2017 -11- 29

§  62 Beslut avseende revislonsrapport gällande delårsbokslut för
perioden januari -juni 2017, dnr. 2017/2503

Beslut

Revisionsrapporten tas till protokollet och tillståills förbundets medlemskornmuner.

Bakgrund
Revisorerna för Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat mjljöförbunclets redovisning för

rubnicerad period och tillstyrket att förbundsdlrektlonens delårsbokslut godkänns.

Bilagor:

1. Utlåtande delårsrapport januari  -  juni 2017

2. Granskning av delårsrapport 2017

Delges:

r "jj.,:‘I 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖHBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektlonen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-1 1-13

Sid  6(27)

MLJÖFÖRBUNDET
BLEKlNGE VAST

:~+< :m7 -m- as

/:2/2503
Dim-fepl .beat

    

   
Miljöüirbundeâ Blekinge Väst

Revisorerna

Kommunfullmäktige i
Karlshamn,  Okxfsrrfim nah Sölvesborg

Utlåtande avseende delårsrapport januari-juni  2017

Revisorerna har uppdraget att bedöma  om  resultatet  i  delårsrapporten For perioden
januari-juni 201731* förenligt  med  fastställda mål och lagstiftning.

Bedömningen  dr  haserad på  en  översiktlig granskning av delårsrapporten. Det  innebär
att granskningen hur varit begränsad  i  mnfuttning, inriktad på övergripande analys och
inte  på detaljer i redovisningen.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport ñán  PwC.

—  Vi bedömer  an  delarsrupparlen  i  all:  vdsentligf år upprütlødi enlighet med lagens /‘rrav

nah gud red0vI'.vm‘21g:.vad i övrigt. Badönmingen z' delårsrapporten är att ImIam'lrr'ave1

kommer all uppfyllas fiir «Br 2017.

—  Vi bedömer rm det pragnastiverade msulmtez drflfirrmligr med definnnxfella  mål  som

direktionen fiz.m‘t1':'Ilt i  budget 20] 7.

- W  bedömer, 1415'/'r¢‘:n delarsrappurtem‘ dtermpporlering, al! ver/rsamhelem‘

pragnoslim-ade utfizll ärjårønlig med de av direktionen fastställda  målen  i

var/cmnzhersplan 2017 avseende mä] J, 2 och 5. F ör  mail 3naterar  Vi  att mailen är

uppfylldnjörjêirslu halvåret uøhfär  mål  4  all du!  inte  uppfylls. llåpragrløs  in!?  lämmn' i

delårsrapporten fér dessa  mål  kan vr' inte  uttrria ms um a'e1pn7gr1v.r!7'.\'erazIe utfallet är

_/Bmlrxligl men’ defamtfillah  målen.

Sölvesborg den  6  oktober 2017  

   
 

  

:Q
n _ _,.»-.. ______~;‘

Muurits Rehn “H-"gunc Joclsson

UtdragsbestyrkandeJusterandes  sign //

ix‘K.

laga 1, §  62/2017
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektionen

www.pw1:..;e

 
’  Mnttiasblzarlssan

Aulcmfiszrad mui-
sm/C':2r£1'fiurad Imm-

munul  revisor

revisor

Annie Milvén
Reuisianskansult

Okmber 2017

pwc

Justerandes sign ,j

?§2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-13

mTLT5F67§iaTN
BLEKINGE väst

Utdragsbestyrkande

DET

Sid  7(27)

Bilaga  2, §  62/2017
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum

2017-1 1-13

Sid 8(27)

Grnnskniug av demtsrappon 201.7

F“ ”””””””””” ':”"_"”““**““'“”‘”““’“*‘"”““‘“‘"“‘“"“”“”“*“”
Innehall

1. Bnmmanfattning...    

b:

2. Inledning.

2.1. Bakgrund...

2.2. Syfte och revisionsñågor

2.3. R8Vi5iDflS](l'itEIi€F......

 
 

 

mC»::a

2.4. Avgränsning och metod ............ ..

3. Iakttagelser  och  bedömningar

3.1. Lagens krav och god redovisningssed

3.1.1. Ialtttngelaerm

oz

 

      
 

3.1.2. Bedömning

3.2. God ekonomisk hushållning

3.2.1. Lakttagelse

3.2.2. Bedömning

Oktüher 2:017 1 av 8
Miljiiwrbundet Blukinge Vüsl
PM.‘

Justerandes sign V_ Utdragsbestyrkande
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MHLJÖFÖRBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-13
Sid 9(27)

Gnmrlming  av  dalârrmppuvt arm

I AV!»

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Müjöiörbundet Blekinge Västs förtmendevelda revisorer översikt-

ligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2o1'7~n1~o1  — 2017-06-30. Uppdraget

ingår som en nbligatnrislc del av revisicmsplaueu för år 2017.

Syftet med den öveusiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer alt underlag för
sin bedömning  av  cm  delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens lmw och gud
redovisningssed samt  om  resultatet är förenligt med de  mål  som direktionen fastställt.
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämuar till direktionen i sam-

band med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden jan-juni 2017 är 758 tkr (-396 flu‘ för motsvarande period 2016).

vüket är 1 154. tkr högre jämfört med föregående period Resultatet är hânförligt ti.L1verk-

sarnhetens intäkter å: något högre än birdgeterat, samt att övriga kostnader och personal-

kostnader iár lägre än budgeterat_ Prognosen per helår pekar mot ett positivt resultat on:

244 tkr. Enligt direkticnens besluti december 2016, finns möjlighet att täcka kosmnden

för inspektörsijänst, en tillfällig personell förstärkning, med översko ttsmedel från 2015,

vilket ej gäller  om  ovanstående prognos  om  ett positivt resultat blir utfallet för 2017.

Med utgångspunkt från ställda revisioneirâgor lämnas tiiljande bedömning av förbundets

delårsrapport:

-  Har delårsrapporten upprättats enligt lagens lcrav och god teduvisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentlig-t är izpprättnd i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten iir att brilanskravet

kommer att uppfyllas för år 2017.

I  Är' resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktinnen fastställda målen för

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-
nås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är türenligt med de finansiella mål som di-

rektionen fastställt i budget 2017.

Vi bedömer, utifrån delilrsrappoitens återrapportering, ett verksamhetens prognnstiee-
rade utfall iir förenlig med de  av  clirelxiinnen fastställda målen i verksamhetsplan 2017

avseende mä] 1,  2  och 54 För mål 3 noterar  vi  ett målen är uppfyllda fdr första halvåret och
fiir 111514 att det inte uppfylls. Då prognos inte lämnas i delårsrapporten för dessa mål kan

vi  inte uuala oss  om  det prognosiiserade utfallet är förenligt med de famtällda målen.

Okmlmrxuw ;;:n‘8
Mxliöñi nbu ildei Blekinge Wist
mc

Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE  VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

lá r
_  ::..~,\

,, Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-1 1- 13

Sid 10(27)

Granskning av delårsrapport  2017

r.-

2.. Inledning

2.1. Bakgrund
Kommunalförbund  är  skyldiga att minst en gång om âret upprätta en särskild redovisning

(delårsrapport) för verksamheten från årets början och  i  revisorernas uppgift ingår att

granska kommuualfñrbundets delårsrapport

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar  av rä-
kenskapsåret och den sku innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen  av  kom-

munalförbundøts verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Immmunalüirbundet skall formulera verksamhetsmässiga ooh 'finansiella mål för god

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredmriming.

Revisionsubjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrupportens upprättande.

2.2. Smile och ronisionsfrågnr
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin slaiftliga bedömning vilken

skall bilåggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling  av  densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

n Har delårsrapporten upprättats enlig-t lagens  krav  och god redmdsningssed?

u  Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. firms förutsättningar att målen kammar att

uppnås?

2.3. Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

n Kummnnallag [1(ZL),1<ap 9:9 a

-  Lag om kommunal redovisning (KRL), kap g

o  Rådet för kommunal rednvisnings rekommendation 22, Delårsrapport

-  Fnllmälotiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

u Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2.4. Avgränsning och rustar]

n- övorsiktlig granskning av  det áffennässign bokslutet per 2m7»n6-30,

o  fiirvnltningsherfittelsens innehåll,

Oktohor 3017 3  av  8
Miljölärbunde: Blekinge, Väst
mc

Utdragsbestyrkande
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MELJÖFÖRBUNDET BLEKENGE VÄST

Förbundsdirektionen

/"/'5)

\/

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017 -l 1 -i  3

Sid l 1(27)

Granskning av delårsrapport 2017

  

I  hur förbundet redovisar hur val det prognnstiserade resultatet är förenligt med

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmiisaiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4. Granslming av  delårsrapport; utgiven av Sveriges
lmmmunala yrkesravisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granslming

och intervjuer med nyckelpersoner sam är ansvariga för delärsrapportnns upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspekriv för att

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
Översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av nn derlagen 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 ISAach god revisions-

sed i övrigt har,

Rapportens innehåll har sakgranskats av ansvnrignför upprättandet av delårsrapporten

hos Miljöförbundet Blekinge Väst.

Okicb 211:7 4.2»-3
' ‘  mundet Blekinge Vlisl 

PwC

, Utdragsbestyrkande
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Förbundsdirektionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-13
Sid 12(27)

Granskning av delårsrapport 21117

 

3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Lagens krav och gud redauisningswd

3.1.1. iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfatta: perinden januari  — juni. Resultatet för perioden

uppgår till 758 tkr.

Delårsrapporter: består av en förvaltxiingeberåttelse samt resultahrälming, balansräkning

och kassafifidesanalys.

(Översiktlig förvalmingsberältelee
Föivaltningsberättelsen innehåller uppgift  om  händelser- av väsentlig betydelse som in-

träfai under eller efter delårsperiudens slut, men innan delårsrapporten upprättas.

Upplysningar am förbundets förväntade utveckling avseende ekar-tomt' och verksamhet

beskrivs.

En redovisning av hur helärsprognosenjärhåller sig till den budget somfaszställtsför

den löpande verksamheten görs. Detprognastiserade resultatet uppgår' till 244 tkr, vil-

ket' är 203 rlcr bättre än budgeter-at.

En bedömning av balanskravsresulfazet utifrån helårspragnøsan lämnas. Förbundet

pragnosrlsera att redovisa en ekonomi i balans för år 2017.

Upplysningar' gällande ajulcfrém.-a.rou lämnas i tabell/brug vilken hc11'haZveratsji1‘rnjBrt

med föregående år:

Finansiella rapporten-

Delârsrappoiten innehåller resultat- och balansräkningen samt noter. Räkenskaperna

omfattar periodens utfall samt jämfåtelsetal i enlighet med gällande rekommendation.

sammanställda räkenskaper ställs upp jämte förbundets och omfattar de bolag som ska

ingå.

Vid gramlcnixigen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har följande

väsentliga avvikelser noterats:

u  Det är framféu‘ allt lägre personalkostnader till följd av kortare veknnser vid persa»

nalüllsättning. samt högre intäkter som påverkar resultatet unde: året. Personalv

kostnaderna för perioden  uppgfirfill  166 tkr lägre än budgeterat, medan intäkter--

rm är 29 flu‘ högre jämfört med budguterat.

Oluobcr mm 5av  B
Miijiifilrhunflm Blekinge Väst
Pwc

Utdragsbestyrkande
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Förbundsdirektionen

Justerandes sign

I.

2017-1143

Gmnnlzning av  rlelårsmppm 2017

F(5RBI/NDETS RESULZH IMKNING

Euugéffi

  

Jan-juni .lan-juni Prognos
20W  _  2017 2016 2017W.N......,.____,.M_.._._,.,_. _T____._ u_ _____

l
Verksamhetens intäkter 10 473  5  266  4  539 10 473

Verksamhetens persunulkmxmuder -l4 953} -7 3 li .7 479 .14 ggg

Verksamhetens övriga kostnader ~3 406 -1 213  .1  313 .3 205

Avskrivningar -100  O -100

Finansnelto 3  1 3

TE1‘zEs"/iMI'-YéTEN§”NE7ToKoT9;1NXDER ii .s 001 -3 263 .i ;m7  .7  79a

Kommunbidmg x  042

Karlshamn 4  103

Olofstrüm I 708

Sölvesburg 2  231  a  042' 4  021  3  312

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ e i.,.,zsgl_:1:;ssl :en
Balans utredande nut lämnas för delåxet och kummentm- lämnas i férvaltningsberfittelsen
över prugnosticerat utfall för helår. Indikationer tyder på att balanskravet kommer att
hållas.

Vissa  andra  upplysningar
Redovisningsprinciper för dáüsmppomaxx anges som er: eget avsnitt i delårsrapporten
Det framgår att principema densamma som vid föregående §15 ‘érsbukslut.

Förklaring till' säsangsuariazioner beskrivs ej särskilt. Karaktären och stvrleken pâjäm-
förelsesrörande poster lämnas inte sum upplysningar  i  not till resultaträkningen. När det

3.1.2.

gäller upplysning om extraordinära poster eller eflekter cw  ändrade  uppskaimingur
lämnas inga särskilda upplysningar. Förändring av väsentliga ansuursfiir-biruielser
ñmngår inte av not till balansräkningen.

Bedömning
Vi  bedömer att delårsrapporten i allt väsenüigt  ä r upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisuingsscd i  övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att bnlanskravet
kommer att uppfyllas för år 2017.

3.2. God ekonamiek hushållning
Direktionen har i november 2016,  §  114, beslutat om Budget  20.17  och flerårsplan 2018-
2m g.  I  budgeten beskrivs de beslutade finansiella målen. Ibudgetezx anges att vurkszum
lleismått för ah' säkerställa god elconnnlisk hushållning imyndighetsutöwiingen kommun:

att faststäl] m; i verlmanlhetaplénen 2017. Direktionen har i februari 2017,  §  4,  beslutat om
verksamliets Ian :med hehovsutrednlng iliy  20 L7. I  'verksamhetsplanen anges bla. effeld»
nlål för Mill ?årlmnclpta verksmnhet.

Dlmvber 2m7 6 av a
MiljrLifZirbut:dutI€!c1£ln;c Vast
Pwc

Utdragsbestyrkande

“R

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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MILJÖFÖRBUNDET BLEKHNGE  VÄST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SammanträdesdatumFörbundsdirektionen
2017-11-13

Granskning av delårsrapport 2017

F
3.2.1. Iukttugalser

1F‘i1n.-msin:E!1aa mål
[delårsrapporten anges att förbundets samt-I' '  'finansiella mål Idas-as under dai första

halvåret 2017, Det anges även att gällande Mlljöförbundets finansiella mål, är prognosen

att  sam  tliga må] kommer att uppnås för helåret. En avstämning med nyckeltal per mä] och

hur bedömningen giurt;-9 salmas. Vl har i nedanstående tabell gjort an avstiimning per mål

med nyckeltal samtlagtilz förbunclem prognostiserade måluppfyllelse.

 
[nü-lktsrna pmgnusdsras uppgå uu u; 515 Prngnosen  visar att  målet

tkr :mh kostnaderna :m 1a 174 tkr. kumrner uppnås
Imáktema ska minst  uppgå rill
kustnndema

2  -)5 av kommunhldraget mutava rar 161 tkr,

pavhdens resultat pmgrmstlsmas uppgå nu
24A tkr

Ett eget kapiral skall tillskapss

mutsva rand!  minst 7_ ”rå arugen av

kummunbfdraget.

Prugnasen vlsar an målet
kommer  uppnås

Prognosen vhar  nn  målet

ku mrner  uppnås

Förbundet ska till minst 5D 'Ka flnansieras Flnansallng via avgifulntiktar motsvarar

av  avglftslntfihxer 57  %

Mål för verksamheten
Idelårsrapporten görs en upp " 'ning av samtliga mål som direktionen fastställt för verk-

samheten. Rednvizningen görs främst utifrån utfallet för parioden. För 3 av  5  mål nn ges

att prognosen är att  målet  uppnås för helåret. För övriga 2 mål salmas prognos. Dut sak-

nas även nyckeltal och beskrivning kring hur bedömning gjom alt målen prognosliseras

uppfyllas för hmláret.

Oktober 2017 7  av  a
Ivlilibffiuhuxuisl ElEJLlHS/C Våak
PwC
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Granskning av delårsrapport 2017

 

     
  ,  mgmshziam m gpfylalsé     

  

      I Lg  . l dnlan
K/arksamhsker medan årlig n‘llsyn& eller
lknnrmllavgjlt  sumfims upptagna l Tonal: was 96 uvde ver!csarrLl\E1ar.wm

§Ib'rLundaas tlllsyrl5« och kuntronplnn för finns upptagna rida-bandets Nlisyns- m:PI Pragnnsml inn: målet uppnås

‘Z1117. ska ha minst en liflsynlnsats unrlnr kontmllplim halt mlnsr en (llI5Vn5- elle! fbr helår.

‘tin.-L  Må  Ivärdu  BU F6. rlktpunld mm: 40 kmmulllnsals  under  perioden,

40 95  fflrfia  halvåret.

, ‘ kvoten fllrnvslutsdn nah pébimade

""“"‘“ “"'”“‘d° amd” ”""“" “t ärenden upp ar under rladen un 57/33, Flamman Bran målet uppnänverksamhekdrsku var: mm  än eller 5  ”e -
mm mm Emm WWW“ ärende" vllkafllnxyahflrall flararanden harhllvtt Mr helår.

avslmnda Hürhålâavxüe uu üpwnzde.

Andel tlllskinds- och anmä Inlnasârendan Sammanlagt  ha r  2/151 anmslnlrgs» eller
md  merän  G mclwrs handlimmstld Hllstündsämnrten han  en län/gta  hdnviw E] I  delgrsrappumn

från kompletta handlingar] ärendet' jhandlignlngstid än sax uacknr, vflket
Mdivardn v.55. ‘rnnr:.uamr1%.

Alla nyI'EgL'-trE!l‘aLla Tutalt ha v a: ss av lluømeds lsvarltsamhutur
lwsnladslsvarksumhsler ska rnspekwras  büvlr  Izupzemamdz :nam an; veckor efter

mam am mum-nan nvvarkrumhexen jrsglsmzflngs n, Evrlm mrhnm “Ed“"““"“ l “m“'“‘““‘““"‘
angivet startdatum, Málvärde so  56  Insuenerade men Inta  mom  utmz tid.

Avsluta minst En 94 av rippna Tutalihar 23% av ullaikiüarämndnn

oljaevskfljariareudan under am. avsluials, dunk hersozutlfaa  m:  luevrum Prugnuazn  året:  målet uppnås

Mülvurde  80  96. riktpunkr 40% füma uch mera fall Ilarütgü rdnr vidtagas förakt iürhulär.

:halvåret driva Brendetfmmât.

3.2.2. I‘:‘ecl[a'1nn£ng

Vi lnerlömar att det proglmstiserade resulåat: är 1T3're.-1fi,gt med de ñnansiellu  mål  sam di-
rektionen fastställt ibudget 2017. Vi anser att det' föl-varje mål här  Emmas  en avstämning

per mål där kopplade nyckeltal mdmzisua dä: :lat framgår hur :len prognosdserude be-
dömningen hur gjorts.

Vi bedömer, utifrån delårsrapmrkms återrappørterlng, attvvzrkâamheterms progncstlse-
rade utfall  är  förenlig meå de av (ljrelcüunen fastställda mäleni vurlmauxhnlsplar) 2017
avseende mål 1,  2  och 5. För mål 3 nch  4  noterar vi att målen uppfyllda för första halv-

året. Då pmgms inta)‘:‘unmas.i delårsrapporten får dessa: mål lmn vi inte uttala ass  om  det

prog,I1o5fiserar1e utfallet  är  förenligt med de fastställda målen.

1 övrigt salmax* vi en samlad bedömning humvida mälenför gud ekonomisk hushållning
kununeA'attkt1m1a uppnås i anlighet med RKRJE Relrommenäatium 22.

2017-10-06

 Mm  film/L"\./~—_—» i*
Anna  Hümarsson -lllattias Juhanssmx

UPI-‘d"‘19-5'1‘-’F1’1"3 7  Prujekiledura

Oktober 2017 a av 3
Miubfiirbuxxdat Hiakiuge väst
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