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Utbildning om hat och hot mot förtroendevalda
Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter
Region Blekinge, överföring av verksamheter samt skatteväxling
Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera
Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken)
Projektuppstart av återvinningscentral för VMAB på Munkahus.
Projekteringsmedel till skola/förskola samt lokalutredning och
kvalitetsprogram
Upprustning av parkeringsytor
Bolagisering av VA-verksamheten
Antagande av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Motion om solceller - Anders Englesson (MP) och Sara Månsson
Möllergren (MP)
Resultatrapporter per april 2018
Finansrapport per 2018-04-30
Antagande av Avfallsplan
Nybyggnation av LSS-bostad, Asarum 3:2
Årsredovisning år 2017 för Samordningsförbundet i Blekinge
(Finsam)
Årsredovisning 2017 för Region Blekinge
Interpellation om uppföljning av beslut - Anders Englesson (MP)
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom
omsorgsnämnden, kvartal 1 2018
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS
inom nämnden för arbete och välfärd, kvartal 1 2018 2018/1424
Handlingar för kännedom juni 2018
Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Jörgen Kronsell
(MP)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta Region
Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av Region
Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget
upphör
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk
utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med 45 öre för Region Blekinge från
och med 1 januari 2019
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per
den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtagande överförs till Region
Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna kapital per samma datum
regleras till alla medlemmar enligt gällande förbundsordning
att i övrigt godkänna inriktningen i PM:et
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget fattar
samma beslut.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i
Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs
samman till Region Blekinge, som blir en så kallad sekundärkommun. Blivande Region
Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundet Region
Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag
från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Därutöver ska regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande.
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag budget
2018) och medlemsbidraget avseende trafiken (förslag budget 2018).
Skatteväxlingsförslaget innebär att allt ingår som idag sköts och administreras via Region
Blekinge (Blekingetrafiken) förutom tilläggstrafik buss och båt. Detta innebär att 185 mkr
skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta.
Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen med 45
öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna
för dessa verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska hemställa hos finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr.o.m. 1 januari 2019.
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås en
mellankommunal utjämning under 5 år (enligt bilaga 2).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Underlag för beslut om skatteväxling, Region Blekinge
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg,
Finansdepartementet
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta Region
Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av Region
Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget
upphör
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk
utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med 45 öre för Region Blekinge från
och med 1 januari 2019
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per
den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtagande överförs till Region
Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna kapital per samma datum
regleras till alla medlemmar enligt gällande förbundsordning
att i övrigt godkänna inriktningen i PM:et
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget fattar
samma beslut.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i
Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs
samman till Region Blekinge, som blir en så kallad sekundärkommun. Blivande Region
Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundet Region
Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag
från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Därutöver ska regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från
Länsstyrelsen i Blekinge.
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande.
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag budget
2018) och medlemsbidraget avseende trafiken (förslag budget 2018).
Skatteväxlingsförslaget innebär att allt ingår som idag sköts och administreras via Region
Blekinge (Blekingetrafiken) förutom tilläggstrafik buss och båt. Detta innebär att 185 mkr
skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta.
Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen med 45
öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna
för dessa verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska hemställa hos finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk
utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr.o.m. 1 januari 2019.
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås en
mellankommunal utjämning under 5 år (enligt bilaga 2).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Underlag för beslut om skatteväxling, Region Blekinge
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg,
Finansdepartementet
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Datum
2018-04-24
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§
102
110

Region Blekinge, överföring av verksamheter samt skatteväxling
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta
Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av
Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna
och landstinget upphör
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med
45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av
förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtagande
överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna
kapital per samma datum regleras till alla medlemmar enligt gällande
förbundsordning
att i övrigt godkänna inriktningen i PM:et
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget
fattar samma beslut.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret
i Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs
samman till Region Blekinge, som blir en så kallad sekundärkommun. Blivande
Region Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter,
kommunalförbundet Region Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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tillkommande uppgifter samt andra uppdrag från regeringen och statliga
myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Därutöver ska regionala
tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från Länsstyrelsen i
Blekinge.
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande.
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag
budget 2018) och medlemsbidraget avseende trafiken (förslag budget 2018).
Skatteväxlingsförslaget innebär att allt ingår som idag sköts och administreras via
Region Blekinge (Blekingetrafiken) förutom tilläggstrafik buss och båt. Detta
innebär att 185 mkr skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta.
Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen
med 45 öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad
avseende kostnaderna för dessa verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs
av respektive kommun- och landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt.
Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska hemställa hos finansdepartementet
att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr.o.m. 1 januari
2019.
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås
en mellankommunal utjämning under 5 år (enligt bilaga 2).
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Underlag för beslut om skatteväxling, Region Blekinge
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg,
Finansdepartementet
Bakgrund och överväganden
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I departementspromemorian DS 2017:20 föreslogs att Stockholms, Kalmars och
Blekinge läns landsting skulle få överta det regionala utvecklingsansvaret i
respektive län. Kommunstyrelsen beslutade, 2017-09-05 § 186, att tillstyrka
promemorian i sin helhet vilket innebar att kommunen ställde sig positiv till att
Landstinget Blekinge fick överta det regionala utvecklingsansvaret. Blekinge län
har, med nuvarande organisation, tilldelat det regionala utvecklingsansvaret till
samverkansorganet Region Blekinge (ett kommunalförbund).
Genom ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, som
träder i kraft 2019-01-01, kan Region Blekinge bildas i enlighet med det förslag som
kommunstyrelsen tidigare tillstyrkt.
Erik Bergman
Nämndsekreterare
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Landstingsdirektörens stab
Ekonomienheten
Monica Magnusson

2018-03-19

Ärendenummer:
Dokumentnummer:

Till Landstingsfullmäktige,
Karlskrona-, Ronneby-, Karlshamn-,
Sölvesborg- och Olofströmkommunfullmäktige

Region Blekinge 2019
Underlag för verksamheter som föreslås överföras från kommunalförbundet Region Blekinge till
Region Blekinge genom lag, skatteväxling och avtal samt avveckling av kommunalförbundet
Region Blekinge

Bakgrund
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län.
Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge läggs samman till Region
Blekinge.
Samtliga fullmäktigeförsamlingar har fattat beslut om att blivande Region Blekinges uppdrag är
landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter,
eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter
genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Därutöver ska regionala tillväxtmedel tillföras
regionkommunen Region Blekinge från Länsstyrelsen i Blekinge. De förordningar som kommer
att beröras när Region Blekinge övertar uppgifter från Länsstyrelsen i Blekinge Län är: (följande
förordningar avses: förordningarna (2007:61) om regionalt investeringsstöd, (1998:996)
sysselsättningsbidrag, (2000:283) regionalt bidrag till företagsutveckling, (2008:762) statligt stöd
till forskning och utveckling samt innovation (2000:284) stöd till kommersiell service samt övriga
uppgifter inom kommersiell service samt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av
kanalisation). Detta innebär att Region Blekinge får 95 % av de regionala utvecklingsmedlen och
Länsstyrelsen Blekinge behåller 5 %. I samband med detta kan det bli aktuellt med
verksamhetsövergångar från Länsstyrelsen, särskilt avtal mellan parterna ska reglera detta.
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Förslag till beslut
Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta
att

överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och låta
Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av
Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna
och landstinget upphör,

att

genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i §2 och §3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk
utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med 45 öre för Region
Blekinge från och med 1 januari 2019,

att

föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2,

att

uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet
per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtagande överförs till
Region Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna kapital per
samma datum regleras till alla medlemmar enligt gällande förbundsordning,

att

i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt

att

besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget fattar
samma beslut.

Karlskrona enligt ovan

Bilagor
Bilaga 1 Region Blekinge 2019
Bilaga 2 Utfall vid en skatteväxling på 185 miljoner kronor i 2018 års nivå
Bilaga 3 Mellankommunal utjämning
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Bilaga 1

Region Blekinge 2019
– underlag för verksamheter som föreslås överföras från
kommunalförbundet Region Blekinge till Region Blekinge genom lag,
skatteväxling och avtal samt avveckling av kommunalförbundet Region
Blekinge
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som fortsättningsvis kommer att benämnas
Region Blekinge, det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga
fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och landstinget) har fattat beslut om att blivande Region
Blekinge innehåller/övertar landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundets Region
Blekinges nuvarande uppgifter samt eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag från
regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.
Dessutom ska regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från
Länsstyrelsen i Blekinge. Regeringen förväntas att ta beslut om detta. De förordningar som
kommer att beröras när Region Blekinge övertar uppgifter från Länsstyrelsen i Blekinge Län är
(följande förordningar avses: förordningarna (2007:61) om regionalt investeringsstöd, (1998:996)
sysselsättningsbidrag, (2000:283) regionalt bidrag till företagsutveckling, (2008:762) statligt stöd
till forskning och utveckling samt innovation (2000:284) stöd till kommersiell service samt övriga
uppgifter inom kommersiell service samt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av
kanalisation). Detta innebär att Region Blekinge får 95 % av de regionala utvecklingsmedlen och
Länsstyrelsen Blekinge behåller 5 %. I samband med detta kan det bli aktuellt med
verksamhetsövergångar från Länsstyrelsen. Ett särskilt avtal mellan parterna ska reglera detta.
Skatteväxling
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande.
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag budget 2018)
och medlemsbidraget avseende trafiken (förslag budget 2018). Skatteväxlingsförslaget innebär att
allt ingår som idag sköts och administreras via Region Blekinge (Blekingetrafiken) förutom
tilläggstrafik buss och båt. Detta innebär att 185 mkr skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta.
Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen med 45 öre och
länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna för dessa
verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt. Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska
hemställa hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr o m 1januari
2019.
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås en
mellankommunal utjämning under 5 år (enligt bilaga 2).
Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge
Kommunalförbundet Region Blekinge 222000-1321 föreslås avvecklas mot bakgrund av den nya
regionala organisationen. Förslag att Region Blekinge initierar en avveckling av förbundet per den
2018-12-31 genom att kommunalförbundet Region Blekinge träder i likvidation samt att alla
tillgångar och skulder och åtaganden (avtal etc) per detta datum, överförs till Region Blekinge.
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Vision och verksamhetsidé
I samband med att ansökan om att bilda regionkommun Blekinge lämnades till regeringen,
påbörjades arbetet med att forma den nya politiska organisationen, verksamhetsidé, vision och
uppdrag för den nya organisationen.
Verksamhetsidé
Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare,
företag och besökare.
Vision
Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Uppdrag
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra
ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik,
kultur och bildning.
Beslut i övrigt
I projektplanen för Region Blekinge, dnr 2016/01658-4, finns i den övergripande
genomförandeplanen redovisat tidplanen för övriga beslut inför regionbildningen. Beslut om ny
politisk organisation fattades av landstingsfullmäktige 2017-11-27 § 113. Under 2018 kommer
landstingsfullmäktige också att besluta om bl.a. varumärkesstrategi och styrmodell.
Lokalisering
Region Blekinge omfattar från 2019 de regionala uppdragen avseende hälso- och sjukvård och
regionalt tillväxtansvar såsom regional utveckling, samhällsplanering och infrastruktur, folkhälsa,
kultur och bildning. I samband med utveckling av organisationen och att förslag läggs om
tjänstepersonsorganisation och lokalisering skall flerkärnighet beaktas.
Mötesstation Kallinge
I den nya Länstransportplanen är minskade restider på Blekinge kustbana en av prioriteringarna i
planen. I den nationella planen förslås i en första etapp en ny mötesstation i Kallingetrakten samt
växelbyten mm. Samfinansiering till detta projekt är inlagt i länstransportplanen. För att uppnå ett
ökat samband mellan trafikslagen är ett läge vid Bredåkra, i anslutning till flyget, det bästa
alternativet. Under förutsättning att Ronneby kommun planerar för verksamheter som medför
utveckling av detta område och på sikt tillför fler nyttor utöver restid, kan Region Blekinge
medverka till detta.
Sydostlänken
Sydostlänken är ett godsprojekt som skapar en ny systemlösning för godstransporter mellan
Blekinge och mellersta Sverige och med sjötransporter mot öster. Kommunalförbundet Region
Blekinge driver ett aktivt påverkansarbete för att Sydostlänken ska tas med i den nationella
planen. Detta är ett projekt som Regionsamverkan Sydsverige har enats kring i prioriteringar för
infrastrukturen i kommande nationell plan. I förslaget till nationell plan finns inte Sydostlänken
upptagen ännu.
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Region Blekinge leder samarbetet i Sydostlänkenintressenterna, som i en avsiktsförklaring med
Trafikverket sam- och medfinansierar bl. a. stationer och mötesspår, för att möjliggöra
persontrafik. En samfinansiering är inlagd i länstransportplanen, därutöver tar Region Blekinge
en aktiv roll i att svara för en EU-ansökan om finansiering av Sydostlänken.
Beslut som behöver fattas hos kommunerna och landstinget
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och
låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med
bildandet av Region Blekinge
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa hos till finansdepartementet
att de länsvisa skattesatserna i §2 och §3 förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs
med 45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år enligt förslag
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av
förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och
åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018.
att i övrigt godkänna inriktningen i dokumentet.

5(7)
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Bilaga 2

Utfall vid en skatteväxling på 185 miljoner kronor i 2018 års nivå
Alternativ 2

Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg
Totalt
kommuner

Nuvarande utfall
Efter skatteväxling
Effekt av skatteväxling
Nuvarande KostnadsKostnadsägarbidrag utjämnings- Total- Skattesänk- utjämnings- Kostnad efter
Skattemm
utfall
kostnad ning & ink.utj
avgift
skatteväxling
Kr/inv
Kr
kronor
-942
-695
-1 637
-1 163
-557
-1 720
-82 -2 675 219
-0,04
-1 479
-365
-1 845
-1 163
-557
-1 720
125 8 364 681
0,06
-763
-774
-1 538
-1 163
-557
-1 720
-182 -2 460 715
-0,09
-878
-668
-1 546
-1 163
-557
-1 720
-174 -5 084 939
-0,09
-1 100
-675
-1 775
-1 163
-557
-1 720
55
973 697
0,03
-1 158

-557

-1 714

-1 163

-557

-1 720

-882 496
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Bilaga 3

Mellankommunal utjämning

Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg

Effekt
2 675
8 365
2 461
5 085
974

-

-

År1
100%
2 675
8 365
2 461
5 085
974
-

År2
90%
2 408
7 528
2 215
4 576
876
-

År 3
80%
2 140
6 692
1 969
4 068
779
-

År 4
70%
1 873
5 855
1 723
3 559
682
-

År 5
60%
1 605
10 701
5 019
- 33 459
1 476
9 843
3 051
20 340
584
- 3 895
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny förbundsordning för Sydarkivera
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att
gälla från och med 2019-01-01. Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 7
antagit följande nya förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och
Nybro Kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir Sydarkivera 27
medlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande
förbundsordning daterad 2018-04-06.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information överlämnas fortlöpande
till bevarandeplattformen. Förbundets råd och stödverksamhet är i gång.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners
kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i och med att
kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att förbundsfullmäktige
har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Förbundsordning följebrev
Förbundsordning Sydarkivera antagen 2018-04-06 ikraftträdande 2019-01-01
Beslutet skickas till
Sydarkivera
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta ny förbundsordning för Sydarkivera
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att
gälla från och med 2019-01-01. Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 7
antagit följande nya förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och
Nybro Kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir Sydarkivera 27
medlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande
förbundsordning daterad 2018-04-06.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information överlämnas fortlöpande
till bevarandeplattformen. Förbundets råd och stödverksamhet är i gång.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners
kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i och med att
kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att förbundsfullmäktige
har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Förbundsordning följebrev
Förbundsordning Sydarkivera antagen 2018-04-06 ikraftträdande 2019-01-01
Beslutet skickas till
Sydarkivera
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-04-10

Dnr: 2018/1429

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-04-24
2018-05-08
2018-06-18

§
107
115

Antagande av ny förbundsordning för Sydarkivera
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta ny förbundsordning för Sydarkivera
Sammanfattning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Sydarkiveras
förbundsfullmäktige samma datum § 7 antagit följande nya förbundsmedlemmar:
Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro Kommun. Beslutet baseras på
inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera
24 förbundsmedlemmar. 2019 blir Sydarkivera 27 medlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande
förbundsordning daterad 2018-04-06.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information överlämnas
fortlöpande till bevarandeplattformen. Förbundets råd och stödverksamhet är i
gång.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i och
med att kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att
förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i
förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-04-12
Förbundsordning följebrev
Förbundsordning Sydarkivera antagen 2018-04-06 ikraftträdande 2019-01-01

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutet skickas till
Sydarkivera

Erik Bergman
Kanslichef
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SKRIVELSE
DATUM 2018-04-10
DNR SARK.2017.65
HANDLÄGGARE MATS PORSKLEV

Följebrev ny förbundsordning för Sydarkivera
Härmed skickas handlingar över inför beslut i kommunfullmäktige/
motsvarande om ny förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera.
Sydarkiveras medlemskrets utökas med 3 nya medlemmar. Följande
kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet
från och med 2019-01-01: Lomma, Mörbylånga och Nybro.
Förbundsfullmäktige har 2018-04-06 godkänt utökningen och samtidigt
godkänt en ny förbundsordning.
Såväl nya som gamla medlemmar måste anta den nya
förbundsordningen i era kommunfullmäktigeförsamlingar. För att
förenkla både er och Sydarkiveras handläggning behöver beslut
om ny förbundsordning fattas i era fullmäktige snarast möjligt,
dock senast den 30 september 2018.
Bifogar förslag till tjänsteskrivelse inför era beslut i kommunfullmäktige.
Med stor sannolikhet stämmer den inte överens med era eventuella
mallar. Se dokumentet som ett utkast att utgå från.
Bifogar även andra filer som kan underlätta antagandet i
kommunfullmäktige eller följa med som information om förbundet.
Beslutsunderlag:
• Förbundsfullmäktige § 7 från den 6 april 2018.
• Förbundsfullmäktige § 8 från den 6 april 2018.
• Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 2018-04-06
inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter.
• Förslag till tjänsteskrivelse för antagande av ny förbundsordning.
• Budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020–2021.

Med vänlig hälsning!
Mats Porsklev
Förbundschef Sydarkivera
Mail: mats.porsklev@sydarkivera.se
Webb: http://www.sydarkivera.se

SYDARKIVERA.SE

0472-391000

Värendsgatan 10

SIDAN 1 (1)

22

342 30 Alvesta, Sverige

Förbundsordning SYDARKIVERA

2019-01-01
Antaget av förbundsfullmäktige den 6 april 2018

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt
arkivmyndighetsfunktioner.
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Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.
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Förbundsordning SYDARKIVERA

Förbundsordning för
Kommunalförbundet SYDARKIVERA
Förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01.

1 § Namn och säte
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna
överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en
digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad
digital information, härefter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av
vad som i kommunallagen (2016/17:171) stadgas om kommunalförbund med de ändringar
och tillägg som framgår av denna förbundsordning.
Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster
3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter
hädanefter kallat Bastjänster.
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation.
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska
arkivförteckningar.

3
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra
utbildningsinsatser inom arkivområdet.
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
exempelvis rensning och gallring.
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med
bestämmelserna i 3.10.
Anslutande tjänster
3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet
med kommunallagens bestämmelser.

4
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5 § Förbundsfullmäktige
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet.
För varje ledamot ska en ersättare utses.
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum.
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
• förbundsstyrelsen
• ledamot i förbundsfullmäktige
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med
minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred
representation som möjligt.
5
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6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för
förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner.
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av
• ledamot i förbundsstyrelsen
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt
6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige
fastställt styrdokument.
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 2022.
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.
6
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7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
förbundsstyrelsen.
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
förbundet i dess helhet.
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i
kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på
förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att
upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras
kvartalsvis i förskott.
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet.
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1
ovan.
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga
medlemskommuner.
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande
verksamhetens ekonomi och utveckling.
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos
förbundet.
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads
utgång.
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12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 §
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse
om sammanträdet ska utfärdas.
12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet
att under en halvtimme före mötet ställa frågor.

13 § Utträde m.m.
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från
närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett
när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets
samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla
enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor.
Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om
dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna
överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning
avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som
har trätt i nämnda lags ställe.
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i
enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående
undantag se 13.2.
13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare
sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde
med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande
medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den
ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar,
enligt följande:
• Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
• Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
• Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.
13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.
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14 § Likvidation och upplösning
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras
och dess verksamhet upphöra.
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan
tillämpas.
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till
förbundsstyrelsen.
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17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan.
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex.
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när
förbundsstyrelsen ska tillträda.
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning
utgå enligt punkt 10.5.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.
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Bilaga 1
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:
Alvesta kommun

Olofströms kommun

Borgholms kommun

Osby Kommun

Bromölla kommun

Oskarshamns kommun

Eslövs kommun

Ronneby kommun

Hässleholms kommun

Tingsryds kommun

Höörs Kommun

Vadstena kommun

Karlshamns kommun

Vimmerby kommun

Karlskrona kommun

Vellinge kommun

Lessebo kommun

Växjö kommun

Ljungby kommun

Åtvidabergs kommun

Lomma kommun

Älmhults kommun

Markaryds kommun

Östra Göinge Kommun

Mörbylånga kommun

Region Blekinge

Nybro kommun
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Bilaga 2
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas
fram vid varje enskilt tillfälle.)
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet
med särskilda avtal och beslut.
För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter
anslutningsöverenskommelse.
Alvesta kommun
Borgholm
Bromölla
Eslöv
Hässleholm
Höör
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Lomma kommun
Markaryds kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Olofströms kommun
Osby
Oskarshamn
Region Blekinge
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Vellinge
Vimmerby
Växjö kommun
Åtvidaberg
Älmhults kommun
Östra Göinge
Summa

540 800
293 100
342 900
897 400
1 404 100
444 900
869 400
1 800 000
237 800
764 000
655 100
274 600
405 000
551 000
364 000
355 900
727 100
237 800
798 300
336 200
200 400
966 300
424 700
1 639 100
314 000
463 000
397 300
16 704 200
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram
vid varje enskilt tillfälle.).
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31
december året innan ny medlem träder in.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen med plankarta daterad 2018-03-06.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2018-03-28, § 55 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning
till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig
verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013. Totalt inkom 20
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19
yttranden under granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om ishallen
förslag på att flytta Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och Miljöförbundet
Blekinge Väst hade synpunkter på föreslagen dagvattenhantering, varför detta studerades i
ytterligare en utredning. Kommunen har också för vidare diskussioner med E.ON om krav
kring kablifiering av befintlig luftledning, flytt av markkablar och behov av
transformatorstation.
Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga gällande
infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och införande av
område för transformatorstation. Ändringarna går de boende till mötes och har godkänts
av berörda parter så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån detta bedöms en förnyad
granskning inte behöva genomföras.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Protokoll BN 2018-03-28 § 55 Godkännande
Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) - beslut om antagande
Plankarta del av Hästaryd 1:2
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2
Förstudie avseende dagvatten
Beslutsunderlag för behovsbedömning
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen
Naturvärdesbedömning
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken
Särskild utredning Hästaryd 1:2
Bullerberäkningar Jössastigen
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kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen med plankarta daterad 2018-03-06.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2018-03-28, § 55 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning
till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig
verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013. Totalt inkom 20
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19
yttranden under granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om ishallen
förslag på att flytta Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och Miljöförbundet
Blekinge Väst hade synpunkter på föreslagen dagvattenhantering, varför detta studerades i
ytterligare en utredning. Kommunen har också för vidare diskussioner med E.ON om krav
kring kablifiering av befintlig luftledning, flytt av markkablar och behov av
transformatorstation.
Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga gällande
infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och införande av
område för transformatorstation. Ändringarna går de boende till mötes och har godkänts
av berörda parter så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån detta bedöms en förnyad
granskning inte behöva genomföras.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Protokoll BN 2018-03-28 § 55 Godkännande
Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) - beslut om antagande
Plankarta del av Hästaryd 1:2
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2
Förstudie avseende dagvatten
Beslutsunderlag för behovsbedömning
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen
Naturvärdesbedömning
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken
Särskild utredning Hästaryd 1:2
Bullerberäkningar Jössastigen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-04-11

Dnr: 2013/1842

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-04-24
2018-05-08
2018-06-18

§
108
116

Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2018-03-28, § 55 beslutat att överlämna ett förslag till detaljplan
för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) till kommunfullmäktige med anhållan om
antagande.
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning
till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig
verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013. Totalt inkom 20
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19
yttranden under granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om ishallen
förslag på att flytta Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och Miljöförbundet
Blekinge Väst hade synpunkter på föreslagen dagvattenhantering, varför detta studerades i
ytterligare en utredning. Kommunen har också för vidare diskussioner med E.ON om krav
kring kablifiering av befintlig luftledning, flytt av markkablar och behov av
transformatorstation.

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltningen ∙Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se
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Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga gällande
infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och införande av
område för transformatorstation. Ändringarna går de boende till mötes och har godkänts
av berörda parter så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån detta bedöms en förnyad
granskning inte behöva genomföras.
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Protokoll BN 2018-03-28 § 55 Godkännande
Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) - beslut om antagande
Plankarta del av Hästaryd 1:2
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2
Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2
Förstudie avseende dagvatten
Beslutsunderlag för behovsbedömning
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen
Naturvärdesbedömning
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken
Särskild utredning Hästaryd 1:2
Bullerberäkningar Jössastigen

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15–14:45

Beslutande:

Jan Bremberg
Claes Mårlind
Kerstin Linde
Magnus Olsson
Görgen Lennarthsson
Johan Wolgast
Staffan Olsson

Tjänstgörande
ersättare:
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Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

ersätter
Mats Bondesson (C)
Kurt Kaarle (S)
Ingvar Andersson (S)
Vakant (MP)

Stefan Sörensson (L)
Tommy Persson (S)
Gitte Ejdetjärn (S)
Hélène Nordin (MP)

Närvarande
ersättare:

Kennet Bengtsson
Magnus Sandgren
Ulf Lind
Lennart Lindqvist
Ulf Månsson
Thomas Qvarnström

Övriga:
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Cecilia Bernardsson, kommunjurist
Adam Lorentsson, byggnadsinspektör
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Elisabeth Rydberg, arkitekt
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt
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Filippa Sjöberg
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Kerstin Linde
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§ 55 Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) – beslut om antagande
2013/1842
Byggnadsnämndens beslut
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat
2018-03-06.
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till antagandehandling, daterad
2018-03-06, och därtill hörande handlingar.
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning till
befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig verksamhet,
idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den mening
som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs
därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013. Totalt inkom 20
yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad
samrådsredogörelse.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras. Granskningen
genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19 yttranden under
granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om ishallen förslag på att flytta
Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och Miljöförbundet Blekinge Väst hade
synpunkter på föreslagen dagvattenhantering, varför detta studerades i ytterligare en utredning.
Kommunen har också för vidare diskussioner med E.ON om krav kring kablifiering av befintlig
luftledning, flytt av markkablar och behov av transformatorstation.
Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga gällande
infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och införande av område för
transformatorstation. Ändringarna går de boende till mötes och har godkänts av berörda parter
så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån detta bedöms en förnyad granskning inte behöva
genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-06
Plankarta del av Hästaryd 1:2, daterad 2018-03-06
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2, daterad 2018-03-06
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2, daterat 2018-03-06
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2, daterad 2016-12-28
Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2, daterad 2013-09-04, kontrollerad 2017-03-28
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2, daterad 2018-02-26
Förstudie avseende dagvatten, daterad 2013-08-19

45

Karlshamns
kommun
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Byggnadsnämnden
2018-03-28

Beslutsunderlag för behovsbedömning, daterad 2013-08-28
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen, daterad 2013-06-18
Naturvärdesbedömning, daterad 2013-08-20
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, daterat 2013-12-09
Särskild utredning Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2014-04-01
Bullerberäkningar Jössastigen, daterad 2013-10-22
Beslutet skickas till
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Thomas Nilsson, fritidschef
William Lavesson, projektledare
Camilla Bengtsson, ekonom
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt
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Dnr: 2013/1842

Nämnd
Byggnadsnämndens arbetsutskott
Byggnadsnämnden

Datum

§

Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken) - beslut om
antagande
Förslag till beslut

att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat granskningsutlåtande,
daterad 2018-03-06
att godkänna, av stadsbyggnadsavdelningen, upprättat förslag till
antagandehandling, daterad 2018-03-06, och till denna hörande handlingar
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma
till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen (2010:900).
Sammanfattning
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i
anslutning till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att
bekräfta befintlig verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling
av denna.
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle
genomföras. Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013.
Totalt inkom 20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19
yttranden under granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om
ishallen förslag på att flytta Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och
Miljöförbundet Blekinge Väst hade synpunkter på föreslagen dagvattenhantering,
varför detta studerades i ytterligare en utredning. Kommunen har också för vidare
diskussioner med E.ON om krav kring kablifiering av befintlig luftledning, flytt av
markkablar och behov av transformatorstation.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga
gällande infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och
införande av område för transformatorstation. Ändringarna går de boende till
mötes och har godkänts av berörda parter så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån
detta bedöms en förnyad granskning inte behöva genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-06
Plankarta del av Hästaryd 1:2, daterad 2018-03-06
Planbeskrivning del av Hästaryd 1:2, daterad 2018-03-06
Granskningsutlåtande del av Hästaryd 1:2, daterat 2018-03-06
Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1:2, daterad 2016-12-28
Fastighetsförteckning Hästaryd 1:2, daterad 2013-09-04, kontrollerad 2017-03-28
Dagvattenutredning Hästaryd 1:2, daterad 2018-02-26
Förstudie avseende dagvatten, daterad 2013-08-19
Beslutsunderlag för behovsbedömning, daterad 2013-08-28
Studie av anslutningsalternativ vid Byggesvägen, daterad 2013-06-18
Naturvärdesbedömning, daterad 2013-08-20
Yttrande, samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, daterat 2013-12-09
Särskild utredning Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2014-04-01
Bullerberäkningar Jössastigen, daterad 2013-10-22
Beslutet skickas till
Fritidschef Thomas Nilsson
Projektledare William Lavesson
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić
Ekonom Camilla Bengtsson
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren
Bakgrund och överväganden
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i
anslutning till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. 2012-01-23 ansökte
Karlshamns kommun genom fritidsenheten om förhandsbesked för tillbyggnad av
Jössarinken, Hästaryd 1:2 i Mörrum. Tillbyggnaden föreslogs då ligga söder om den
befintliga byggnaden. Byggnadsnämnden beslutade 2012-03-21 § 71 att avslå
ansökan med hänsyn till projektets omfattning och de inkomna yttrandena. Det
fastslogs att åtgärderna ska prövas genom upprättande av detaljplan. Karlshamns
kommun, genom fritidsenheten, ansökte 2013-02-15 om upprättande av detaljplan
på del av fastigheten Hästaryd 1:2 m.fl. Byggnadsnämnden beslutade 2013-03-20
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.
Syftet med planen är att utveckla verksamheten genom en tillbyggnad av
Jössarinken. Tillbyggnaden avser träningshall med fullstor isyta, ca 70 x 40 meter,
norr om befintlig ishall. Planområdet är ca 7 ha stort och är beläget i Mörrums östra
kant, norr om Byggesvägen. Fastigheten är kommunägd och ligger utanför
detaljplanelagt område.
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I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, ingår området i ingår i
utvecklingsområde C6, Jössa slätt i Karlshamns kommuns översiktsplan, Karlshamn
2030. Visionen för området är att det ska fungera som en samlingspunkt för bygden.
Det ska vara värdefullt i ett idrottsperspektiv med två ishallar och andra
aktivitetsytor med möjlighet för övernattning, men även som ett populärt
tätortsnära rekreations- och friluftsområde med flera motionsspår i fina
skogspartier öster om ishallarna. Visionen ska nås genom att:




Beakta områdets värde som idrotts-, rekreations- och friluftsområde och
utveckla detta ytterligare genom att satsa på fler och bättre motionsslingor,
strövstigar, sittplatser mm samt verka för att öka områdets tillgänglighet.
Upprätta ny detaljplan med syfte att reglera befintliga och planerade
idrottsanläggningar.
Utreda och planera för anläggningar för övernattning i anslutning till
idrottsanläggningen samt ny angöring.

Följande fem av de åtta utpekade ledorden i översiktsplanen uppfylls: förtätning,
funktionsblandning, servicenära, naturnära och god infrastruktur.
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första
hand avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande
miljöpåverkan”. Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det
krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Ett
genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. Samråd har hållits med
Länsstyrelsen, som delar kommunens uppfattning. Länsstyrelsens yttrande har
bilagts Beslutsunderlag för MKB.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle
genomföras. Samrådet genomfördes under perioden 9 september – 4 oktober 2013.
Inför samrådet hölls ett informationsmöte med de boende i området. Totalt inkom
20 yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns återgivna och kommenterade i
upprättad samrådsredogörelse. Ett utredningsskede följde mellan samråds- och
granskningsskedet och avtal har skrivits mellan kommunen och E.ON Elnät Sverige
AB om att kablifiera befintlig luftledning.
Byggnadsnämnden beslutade 1 februari 2017 att granskning skulle genomföras.
Granskningen genomfördes under perioden 10 april – 8 maj 2017. Totalt inkom 19
yttranden under granskningstiden. Bland annat framförde de boende väster om
ishallen förslag på att flytta Jössastigen till ett östligare läge. Länsstyrelsen och
Miljöförbundet Blekinge Väst hade synpunkter på föreslagen dagvattenhantering,
varför detta studerades i ytterligare en utredning. Kommunen har också för vidare
diskussioner med E.ON om krav kring kablifiering av befintlig luftledning, flytt av
markkablar och behov av transformatorstation.
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Förändringar i plankartan har gjorts utifrån ovan nämnda aspekter, det vill säga
gällande infartsvägen, bestämmelser för befintliga ledningar som ska flyttas och
införande av område för transformatorstation. Ändringarna går de boende till
mötes och har godkänts av berörda parter så som E.ON och Fritidsenheten. Utifrån
detta bedöms en förnyad granskning inte behöva genomföras och detaljplanen är
därmed färdig för antagande.
Anna Terning
Landskapsarkitekt
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2018‐03‐06
Dnr: 2013/1842
Antagandehandling

Detaljplan för del av fastigheten Hästaryd 1:2 m.fl.
(Jössarinken), Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge
län

PLANBESKRIVNING

Antagandehandling • Normalt planförfarande
Samrådbeslut
Granskningsbeslut
Godkänd för antagande
Antagandebeslut
Laga kraft

BN
BN
BN
KF

2013‐08‐28
2017‐02‐01
2018‐03‐28
201X‐XX‐XX
201X‐XX‐XX

Kommunens handläggare: Anna Terning, landskapsarkitekt

Stadsbyggnadsavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2018‐03‐06

Antagandehandling

Innehållsförteckning
Inledning

3

Planprocessen
Tidplan

3
3

Handlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:

3
3

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund och syfte
Huvuddrag

4
4
4

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken

4

Plandata
Läge och areal
Markägoförhållanden

4
4
4

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Program för planområdet
Miljöbedömning
Övriga kommunala beslut och utredningar

5
5
5
5
5
6

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen och strandskydd
Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer
Markområden
Bebyggelseområden
Gator och vägar
Störningar
Teknisk försörjning

6
6
6
6
7
9
11
12
13

Administrativa frågor
Genomförandetid

14
14

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

14
14

Fastighetsrättsliga åtgärder
Påverkan på fastigheter inom planområdet
Påverkan på fastigheter utanför planområdet

15
15
15

Ekonomiska frågor
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning

16
16

Resurshushållning

16

Medverkande tjänstemän

16

2
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Antagandehandling

2018‐03‐06

Inledning
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras.
Den ska därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens
utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen
avviker från översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för
avvikelsen.
I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett
samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för
fastighetsägarna och andra berörda.

Planprocessen
Planarbetet startades 2013 och genomförs med normalt förfarande. Programskedet har
hoppats över eftersom planförslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande
översiktsplan. Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på
allmänhetens insyn och medverkan. Under planarbetets gång kommer handlingarna
ställas ut på samråd och granskning med möjlighet för alla att ge synpunkter.
Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen på Rådhuset och på Mörrums bibliotek.
Handlingarna kommer även delvis finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Inför
samrådet hölls ett informationsmöte med de boende i området.

Tidplan
Efter samrådsskedet har planarbetet inväntat processen med ansökan om ny
ledningskoncession för att flytta och markförlägga befintlig 50 kV luftledning som går
genom området. Planen kommer inte att antas förrän ny koncessionen har kommit till
stånd. En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer:









Upprätta samrådshandlingar
maj‐aug 2013
Beslut om samråd (BN)
aug 2013
Samråd
sep 2013
Upprätta granskningshandlingar dec 2016
Beslut om granskning (BN)
feb 2017
Granskning
apr 2017
Godkännande för antagande (BN) mar 2018
Beslut om antagande (KF)
maj 2018

(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade
protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på kommunens
anslagstavla. Detta gäller om beslutet inte överklagas, eller då länsstyrelsen beslutat att
inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare.

Handlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:





Plankarta med bestämmelser och illustration, daterad 2018‐03‐06
Planbeskrivning, daterad 2018‐03‐06
Granskningsutlåtande, daterat 2018‐03‐06
Samrådsredogörelse, daterad 2016‐12‐28
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2018‐03‐06













Antagandehandling

Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2013, fastighetsredovisningen avser
förhållandena 2013‐09‐04, kontrollerad 2017‐03‐28
Fastighetsförteckning, daterad 2013‐09‐04, kontrollerad 2017‐03‐28
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, daterat 2013‐08‐28
Studie av anslutningsalternativ från Byggesvägen till Jössarinken, daterad 2013‐06‐18
Naturvärdesbedömning, daterad 2013‐08‐20

Dagvattenutredning Hästaryd 1:2, daterad 2018‐02‐26
Förstudie avseende dagvatten, daterad 2013‐08‐19
Yttrande från Länsstyrelsen, samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, daterat 2013‐12‐09
Särskild utredning Hästaryd 1:2 m.fl., daterad 2014‐04‐01
Bullerberäkningar Jössastigen, daterad 2013‐10‐22

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund och syfte
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning
till befintlig ishall i Mörrum, Jössarinken. Syftet med planen är att bekräfta befintlig
verksamhet, idrottsanläggning, och att möjliggöra för utveckling av denna. För att skapa
flexibilitet i planen med möjlighet för verksamheten att utvecklas i olika riktningar
medges även skol‐, kontors‐, och handelsändamål.

Huvuddrag
I området finns en ishall, Jössarinken, och en mindre byggnad, Hockeystugan. Verksam‐
heten bedrivs i kommunal regi och ligger på kommunens fastighet. Behov finns att
utveckla verksamheten och en tillbyggnad för ny ishall med fullstor isyta, ca 70 x 40 meter,
föreslås norr om befintlig ishall. Trafiksituationen i området är besvärlig vid evenemang
och match och ny dragning av Jössastigen föreslås.

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark‐ och
vattenområden (MB kap. 3)
 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten
för vissa områden i landet (MB kap. 4)
 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5)
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning, MKB”.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är totalt ca 7 hektar stort
och beläget i Mörrums östra kant, norr
om Byggesvägen.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Hästaryd 1:2 och
Kastanjegården 3:1 är kommunägda.
Fastigheterna Hästaryd 1:14 och 1:15
ägs av Sveaskog Förvaltnings AB. Dessa
kom till 1930 för att få andelar i laxfisket i Mörrumsån. Samtliga fastigheter ligger
utanför detaljplanelagt område.
4
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Området ingår i utvecklingsområde C6, Jössa slätt i Karlshamns kommuns översiktsplan,
Karlshamn 2030. Visionen för området är att det ska fungera som en samlingspunkt för
bygden. Det ska vara värdefullt i ett idrottsperspektiv med två ishallar och andra
aktivitetsytor med möjlighet för övernattning, men även som ett populärt tätortsnära
rekreations‐ och friluftsområde med flera motionsspår i fina skogspartier öster om
ishallarna. Visionen ska nås genom att:
 Beakta områdets värde som idrotts‐, rekreations‐ och friluftsområde och utveckla
detta ytterligare genom att satsa på fler och bättre motionsslingor, strövstigar,
sittplatser mm samt verka för att öka områdets tillgänglighet.
 Upprätta ny detaljplan med syfte att reglera befintliga och planerade
idrottsanläggningar.
 Utreda och planera för anläggningar för övernattning i
anslutning till idrottsanläggningen samt ny angöring.
En huvudfråga i översiktsplanen, Karlshamn 2030, är strävan
efter en hållbar utveckling där en social, ekologisk och
ekonomisk dimension beaktas. En utveckling i området är helt i
linje med den utbyggnadsordning översiktsplanen pekar ut. I
översiktsplanen presenteras även åtta ledord som definierats
som viktiga i strävan mot en hållbar utveckling. De åtta
ledorden är förtätning, funktionsblandning, hållbara
kommunikationer, servicenära, naturnära, god infrastruktur,
miljövänlig energi, levande landsbygd. Genom att möjliggöra för
en utveckling av befintlig verksamhet uppfylls följande ledord:
förtätning, funktionsblandning, servicenära, naturnära och god
infrastruktur.

De åtta ledorden i
översiktsplanen.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och
förordnanden
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare.
Området gränsar i väster till detaljplan C4, laga
kraftvunnen 1963, för bostadsändamål.

Program för planområdet
Om kommunen bedömer att det behövs för att
underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen
ange planens utgångspunkter och mål i ett
särskilt program, plan‐ och bygglagen 5 kap. 10
§. I aktuellt planärende har ett program inte
ansetts nödvändigt.

Miljöbedömning
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden,
som PBL‐ansvarig är den som i första hand
Gällande detaljplaner i området. Aktuell
avgör om genomförandet av en detaljplan
medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen planområdesgräns är markerad med svart linje.
ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma
om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan.
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Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i
aktuellt planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i plan‐ och bygglagen, PBL. Ställningstagandet
fattas av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till
ställningstagandet framgår av handlingen ”Beslutsunderlag för
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. Tidigt samråd har
hållits med Länsstyrelsen som instämmer i kommunens bedömning.

Övriga kommunala beslut och utredningar
2012‐01‐23 ansökte Karlshamns kommun genom fritidsenheten om förhandsbesked för
tillbyggnad av Jössarinken, Hästaryd 1:2 i Mörrum. Tillbyggnaden föreslogs då ligga söder
om den befintliga byggnaden. Byggnadsnämnden beslutade 2012‐03‐21 § 71 att avslå
ansökan med hänsyn till projektets omfattning och de inkomna yttrandena. Det fastslogs
att åtgärderna ska prövas genom upprättande av detaljplan. Karlshamns kommun, genom
fritidsenheten, ansökte 2013‐02‐15 om upprättande av detaljplan på del av fastigheten
Hästaryd 1:2 m.fl. Byggnadsnämnden beslutade 2013‐03‐20 att ställa sig positiv till att
pröva ansökan i en detaljplaneprocess.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen och strandskydd
Området berörs inte av några riksintressen eller av strandskydd.

Miljökvalitetsmål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål
och tjugofyra etappmål. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som ska nås. Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets
behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen bedöms beröra miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. Genom planförslaget
utnyttjas området runt befintlig ishall och ger möjlighet till utveckling av verksamheten
vilket stärker denna till förmån för Mörrums tätort. Ishallen ger goda förutsättningar för
en rik fritid och inspirerar till motion och livsglädje.

Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och
vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt
och de ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Det finns idag
miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. Genomförandet av detaljplanen
bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Förändrat klimat
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men även generellt blötare klimat, vilket
påverkar hela samhället. Konsekvenserna av klimatförändringar förväntas skapa ökade
risker för extrema väderhändelser och naturolyckor. Ökad nederbörd i intensivare
perioder och höjd havsnivå medför ökad risk för översvämningar, vilket kan resultera i
ras, skred och erosion (se nedan). Vattentillgång och vattenkvalitet kommer att påverkas
av förändrade nederbördsmönster och ökad spridning av föroreningar med mera. Det
varmare klimatet ger också risk för mer långvariga värmeböljor med högre temperaturer,
vilket ger upphov till större behov av svalka och därmed högre förbrukning av energi.
Samtidigt kan luftföroreningar komma att öka och bli mer långlivade då spridningen
förändas.
6
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Aktuellt planområde ligger i ett område med mycket berg och med berg i dagen.
Marknivån varierar mellan +26 och +39 meter över havet. Det finns inga förutsättningar
för ras, skred och erosion i området och risken för översvämningar anses som liten. Hur
dagvattnet ska tas om hand inom området har utretts i särskild utredning, se vidare
rubriken ”Teknisk försörjning, Vatten, spillvatten och dagvatten”.

Markområden
Natur och vegetation
Jössarinken är lokaliserad i ett
skogbevuxet rekreationsområde
med flera motionsslingor, öster
om Mörrum. Skogen består av
blandskog med tall och ek som
dominerande trädslag men med
inslag av bland annat björk och
hassel. Norr om ishallen finns ett
mindre område med kärrskog.
De östra och västra delarna är
kuperade med berghällar i dagen
på flera ställen. I anslutning till
ishallen i nord‐sydlig riktning är
I den nordvästra delen av planområdet avskiljer befintlig
marken betydligt planare och här
vegetation bostadsbebyggelsen mot ishallen.
finns grusade planer som
används för aktiviteter och
parkering. I nordväst reser sig berget mellan bostadsbebyggelsen och ishallen, vilket
tillsammans med befintlig vegetation medför att det inte finns någon visuell kontakt
mellan bostäder och ishall i detta avsnitt. I sydväst är marken plan och här finns en gräsyta
med flera högresta tallar och ekar. Den visuella kontakten är här god och det gröna
området och träden närmast bostäderna är av värde för att avgränsa verksamheten mot
bostadsbebyggelsen.
Miljöförbundet Blekinge Väst har i en Naturvärdesbedömning, daterad 2013‐08‐20,
bedömt att området hyser naturvärden knutna till gamla tallar och ekar, stående och
liggande död ved samt bergbranter med olika mikroklimat. Inga signalarter för denna
biotop hittades vid inventeringstillfället. Inom kärrskogen återfanns signalarten blåmossa
i små exemplar precis som den fridlysta arten mattlummer.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Området är till stor del redan idag ianspråktaget för verksamhet och är därmed
människopåverkat. Området i sin helhet planläggs som kvartersmark för idrottsändamål,
skola kontor och handel samt lokalgata. En mindre yta skogsmark, kan därmed tas i
anspråk för bebyggelse och andra anläggningar, vilket får ställas mot nyttan av att
verksamheten ges möjlighet att utvecklas. Detaljplanen säkerställer att ett 20 meter brett
område närmast bostadsbebyggelsen i väster hålls obebyggd genom planbestämmelse om
”prickad mark”. Inom detta område införs även bestämmelser om att markens höjd inte
får ändras (n1) ”Markens höjd får inte ändras.” och att befintliga träd ska skyddas (n2)
”Värdefulla och karaktärsskapande träd får inte fällas så länge de inte utgör en fara, ska
ersättas med nytt träd.” Det är önskvärt att så mycket vegetation som möjligt sparas och
planteras mot bostadsområdet för att på så sätt bevara vegetationens avskärmande
visuella effekt mot anläggningen och stärka skyddszonen mot bostadsbebyggelsen.
Bestämmelsen om att skydda befintliga träd gäller även för ytan söder om ishallen, då
denna är bevuxen med enstaka större träd. Hänsyn ska även tas till trädens rötter till ett
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avstånd om minst två meter utanför kronan, där man inte bör köra med tunga maskiner
eller ställa upp tunga föremål/material. Marken runt träden bör inte heller fyllas upp.
Sprängningsarbete kan bli aktuellt, särskilt i samband med att befintlig luftledning
markförläggs, då området är bergigt och det på flera platser finns berg i dagen. Inga objekt
med unika eller höga naturvärden har, enligt Naturvärdesbedömningen, konstaterats i
området. Om den fridlysta arten mattlummer, eller andra arter som omfattas av
artskyddsförordningen, riskerar komma till skada vid planens genomförande krävs
dispens, vilken erhålls av länsstyrelsen. Detta gäller även åtgärder som kan påverka
skyddade arters boplatser, exempelvis avverkning av grova ekar som kan utgöra livsmiljö
för läderbaggen eller ekoxen. Även dispens från biotopskydd kan krävas. Arbete inom
kärrskogen kan komma att kräva anmälan om vattenverksamhet i det fall planerade
åtgärder innebär utdikning eller utfyllnader av vattenområde.
Geotekniska förhållanden
Berget går i dagen inom delar av planområdet. Där berget inte går i dagen består jorden av
morän eller sand. Området varierar höjdmässigt mellan +26 och +39 meter över havet. Det
finns inga förutsättningar för ras, skred och erosion i området. Under ett 0,5‐1,5 m tjockt
lager med utfyllnadsmassor på grusplanen, där den nya ishallen planeras, finns det ett
lager med mossa och dy. Här ligger även grundvattnet relativt ytligt.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Förhållandena på grusplanen i norr kräver utgrävning av torvlagret ned till underliggande
morän med efterföljande fyllning med bergmaterial.
Radon
Enligt markradonkartan (SGU:s karta i skala 1:50 000) ligger planområdet inte inom
område med förhöjd risk för höga uranhalter i marken. Radonfrågan regleras i Boverkets
byggregler och bevakas i bygglovsskedet.
Fornlämningar
Enligt uppgifter från fornminnesregistret från
Riksantikvarieämbetet finns fornlämningar i
området, se kartbild.
Fornlämningen söder om ishallen finns inte
längre. Det var en s.k. flatmarksgrav, som togs
bort redan 1945.
Fornlämningen närmast norr om ishallen (RAÄ
Mörrum 106:1) är en otydlig stensättning, grav,
som är övermossad, endast 10 cm hög och ca 4 m
i diameter.
Den nordligaste fornlämningen (RAÄ Mörrum
435) är också en stensättning. Den är
oregelbunden och övermossad, ca 3‐4 m i
diameter och 20 cm hög och ligger i krönläge.

Kartbilden visar kända fornlämningar i
planområdet.

En särskild utredning enligt 2 kap 11 § KML
utfördes under mars 2014 för att klarlägga om fast fornlämning berörs av planförslaget.
Totalt öppnades sju sökschakt inom två områden. Inget av arkeologiskt intresse kunde
noteras och därför förordades inga vidare arkeologiska åtgärder.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Den nordligaste fornlämningen ligger utanför planområdet och kommer därmed inte att
beröras. Fornlämningen närmast norr om ishallen ligger uppe på berget och kommer
troligen inte att beröras av planerad utbyggnad. Eventuella fynd i samband med
anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i
kulturminneslagen.

Bebyggelseområden
Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet. Planområdet gränsar dock till bostadsområde
med enbostadshus i väster. I söder gränsar planområdet till ett enbostadshus i korsningen
Jössastigen/Byggesvägen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen medför ingen direkt förändring för intilliggande bostadsområde. I
planområdets västra del planeras ett bebyggelsefritt område om 20 meter, som ett
skyddsområde mot bostadsbebyggelsen, se även under ”Natur och vegetation” på sidan 7.
För området närmast öster om den bebyggelsefria zonen regleras byggrätten till att endast
medge komplementbyggnader med en nockhöjd på 5 meter. På så sätt regleras typen av
byggnader som kan uppföras söder om befintlig ishall. Fler isytor innebär att flera olika
aktiviteter kan förekomma samtidigt i området och trafikmängden kan därför komma att
öka något. Den norra delen av Jössastigen föreslås därför flyttas österut för att komma
längre ifrån bostadsbebyggelsen i väster, vilket inverkar positivt för de boende.
Verksamheter
Jössarinken byggdes 1969 och har sedan dess fungerat som tränings‐ och tävlingsrink för
Mörrum hockey och Mörrums konståkning m.fl. I Jössarinken finns två isar, en matchrink
med kapacitet för 2400 åskådare, samt en mindre yta för träning, curling och
allmänhetens åkning. Byggnadsarean på befintlig ishall uppgår till ca 4 900 m2, till det
tillkommer en mindre byggnad, hockeystugan, på 270 m2, vilken på sikt kommer att tas
bort.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen medger en generös byggrätt, vilket innebär att befintlig verksamhet kan
utvecklas på platsen och att nya områden därmed inte behöver tas i anspråk. Ishallens
lokalisering i utkanten av Mörrum, med skog runt omkring, möjliggör att verksamheten
kan expandera utan att förändringen medför påtaglig påverkan på boenden i området.
Ändamålen idrottsanläggning, skola, kontor och handel (R1SKH) ger detaljplanen en
flexibel användning och säkerställer att denna inte behöver göras om i det fall ishallen
skulle läggas ned eller flytta. Inom ändamålet idrott inryms idrottsanläggningar av alla
slag med tillhörande kansliverksamhet. Mindre butiker, restauranger och verkstäder för
deltagarnas och publikens behov inryms i ändamålet liksom hotell, vandrarhem och
liknande som är avsedda för tillfällig övernattning. I skoländamålet ingår alla slag av
skolor och andra undervisnings‐ och forskningslokaler. Även förskolor och fritidshem
räknas som skolor. I användningen kontor ingår till exempel kontor och konferenslokaler
och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande bör vara att
verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen. Handel är ett begrepp
som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten och alla
typer av detaljhandel ingår i användningen. Till handel räknas även service och hantverk
av olika slag till exempel skomakeri, bank, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang.
(”PBL kunskapsbanken – en handbok om plan‐ och bygglagen” Boverket 2014‐12‐19)
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Byggnadsarean inom kvartersmarken begränsas till totalt 12 000 m2, vilket ger goda
möjligheter för att utveckla verksamheten. Nockhöjden begränsas till 14 meter över
medelmarknivå runt varje enskild byggnad. Nockhöjd innebär att ventilationshuvar och
dylikt får överstiga denna höjd. Området 20 meter från bostadsbebyggelsen i väster får
inte bebyggas, vilket regleras med så kallad prickad mark på plankartan. Inom detta
område finns även bestämmelser om att markens höjd inte får ändras och att träden inte
får tas ned, se även under rubriken ”Natur och vegetation” på sidan 7. Detta område ska
ses som en skyddszon mot bostäderna. Av samma anledning regleras området söder om
befintlig ishall till att endast kunna bebyggas med komplementbyggnader med en
nockhöjd av 5 meter. Längs med planområdets norra och östra kant är marken avsatt för
allmänna underjordiska ledningar, vilket begränsar byggnadernas placering.
Begränsningar finns även så länge befintlig luftledning inte har markförlagts, se ”Teknisk
försörjning ‐ El” på sidorna 13‐14.
Service
Detaljplanen medger endast idrottsändamål och i det inryms mindre butiker och
näringsställen för deltagarnas och publikens behov. Övrig service finns i Mörrum och
Karlshamn.
Tillgänglighet
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen
och förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse‐ eller
orienteringsförmåga. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse‐ eller orienteringsförmåga att använda
den. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän
platsmark och kvartersmark.
Topografin inom planområdet är varierad men i anslutning till ishallen och parkerings‐
ytorna är marknivån relativt plan, vilket ger förutsättningar för god framkomlighet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen reglerar inte markbeläggningen inom planområdet, men förespråkar att
parkeringsytorna asfalteras för att tillgängligheten ska förbättras och för att skapa
ordning och därigenom fler parkeringsplatser inom parkeringsytorna.
Trygghet, säkerhet och folkhälsa
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer
som kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare
att utföra och att öka risken att upptäckas.
Ett exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ till ett ställe där många
passerar. Detsamma gäller att träd vid en bilparkering kan hindra översikt och skapa
möjlighet att "osynligt" begå skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar. Andra exempel
på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan skapa mörka platser som
upplevs som obehagliga och även de kan främja möjligheten att begå brott just där.
Föreslagen förändring
Cykelställ bör placeras på platser som är väl synliga från ishallen och gångförbindelse till
busshållplatsen på Byggesvägen bör belysas. Vegetationen mellan ishallen och
parkeringsytorna bör hållas glesa genom att buskar och undervegetation tas bort och träd
stammas upp för att skapa översikt och på så sätt förhindra inbrott i parkerade bilar.

10
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Barn och ungdomar
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa
är ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads‐
och samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom
remissförfarandet under planprocessen. Nämnden för barn, ungdom och skola och
gymnasienämnden får planhandlingar tillsända under samråds‐ och granskningstiden.
Många av de som använder ishallen idag är barn och ungdomar, som tränar ishockey,
konståkning och curling. En utveckling av verksamheten kommer att gynna alla.

Gator och vägar
Vägnät
Jössarinken ligger norr om Byggesvägen, allmän väg 554, och ansluter till Byggesvägen via
Jössastigen. För Byggesvägen är trafikverket väghållare, medan kommunen är väghållare
för Jössastigen. Jössastigen går tätt intill befintliga bostadsfastigheter, vilket medför
störning på dessa då det vid matcher är mycket trafik som ska till och från området. Vid
anslutningspunkten på Byggesvägen är sikten söderut dålig och vänstersväng ut från
området är riskfylld, särskilt efter evenemang då trafiken mot sydost på Byggesvägen är
tät.
Föreslagna förändringar och konsekvenser
De boende har haft synpunkter på
närheten till vägen under både
samråd och granskning och under
granskningen inkommit med förslag
på att flytta Jössastigen ytterligare
österut, fet, punktad, vit linje på
kartbilden. Topografin i föreslagen
sträckning är relativt flack och
Miljöförbundet Blekinge Väst har
bedömt att det inte finns några högre
naturvärden i området. Kommunen
har därför gått de boendes tillmötes
och ändrat planförslaget. Förslaget
innebär att ca 170 m ny väg måste
byggas. Avståndet till de boende och
förskoleverksamheten ökas och på så
sätt minskas störningen från vägen.
Det vore värdefullt för de boende om
vägen kan anläggas innan
byggnationen av ishallen påbörjas.
Inom planarbetet har flera olika
Fyra alternativa anslutningspunkter till Byggesvägen
alternativa anslutningspunkter till
har studerats, samt en ny vägdragning förbi
bostäderna i väster. Den tjocka punktade vita linjen
Byggesvägen diskuterats, se kartbild
representerar det förslag på vägsträckning som de
till höger, och konsekvenserna av
boende framförde under granskningen.
dessa studerats, se separat vägstudie.
Det alternativ som förespråkas är att
den befintliga anslutningen bibehålls (röd linje i kartbilden). I söder möjliggörs för
Jössastigen att breddas för att underlätta för högersvängande trafik mot Mörrum.
Förändringar i anslutningen kräver tillstånd enligt väglagen § 39, ansökan ställs till
Trafikverket. Kommunen föreslår även att det görs trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Byggesvägen bland annat genom att mittrefuger uppförs för att förhindra omkörning i
anslutningspunkten med Jössastigen. Även sänkt hastighet till 50 km/h föreslås. Detta är
åtgärder som ligger på Trafikverkets väg utanför planområdet och som skulle skapa en
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bättre trafiksituation och därmed ökad säkerhet. Åtgärderna är inte tvingande då
föreslagen exploatering inte bedöms generera någon betydande trafikökning på
Jössastigen. Dialog och avtal om möjliga åtgärder och fördelning av dess kostnader ska
föras med Trafikverket.
Trafikmängd
Trafikräkning, utförd 2013‐10‐22, visar att trafikmängden idag uppgår till i genomsnitt ca
650 fordon per dygn. Under dygn med A‐lagsmatch uppgår trafiken till ca 915 fordon.
Enligt beräkningar uppgår ekvivalentnivån för trafikbuller vid fasad på den intill vägen
närmast belägna byggnaden (fastigheten Kastanjegården 3:117) till 49 dBA vid
genomsnittlig dygnstrafik. Vid matchdag uppgår ekvivalentnivån på samma ställe till 51
dBA. Vid beräkning på en uppskattad trafikökning till 1100 fordon per dygn uppgår
ekvivalentnivån fortfarande till 51 dBA.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Anslutningsvägen föreslås inte förändras förbi fastigheterna Kastanjegården 3:117 och
6:10. En situation liknande dagens förhållande kommer därmed att gälla för dessa
fastigheter. I höjd med fastigheterna Hästaryd 1:106‐109 föreslås vägen flyttas österut.
Detta skulle medföra ett ökat avstånd mellan väg och bebyggelse och medföra mindre
störningar för dessa fastigheter.
Gång- och cykelvägnät
Det finns flera anslutningar för oskyddade trafikanter mellan Mörrum och Jössarinken. I
väster finns både mindre gångstigar som gång‐ och cykelväg, i norr finns en gångstig och
likaså i söder. Det finns även planer på en utbyggnad av gång‐ och cykelväg norrut från
planområdet till Mossvägen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Inga förändringar för det allmänna gång‐ och cykelvägnätet föreslås inom planområdet.
Angöring och parkering
Angöring sker från Byggesvägen via Jössastigen. Det finns flera öppna platser i området på
vilken lagbussar kan vända och parkering kan ske. Parkeringsytorna utnyttjas maximalt de
gånger då A‐laget spelar publikdragande hemmamatcher.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen anger den öppna ytan i sydost för parkering inom kvartersmark. Parkering
för verksamheten ska tillgodoses inom kvartersmark och planen omfattar tillräckligt stort
område för att parkeringsytorna kan utvidgas för att täcka eventuellt framtida ökat behov.
Kollektivtrafik
På Byggesvägen finns busshållplatser, som trafikeras av busslinje 350 några gånger per
dygn.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ingen förändring föreslås.

Störningar
Befintlig verksamhet inom planområdet kan i dagsläget medföra störningar för
intilliggande bostadsbebyggelse i form av trafikbuller, särskilt vid match och evenemang,
då många besökare kommer till området.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen möjliggör att Jössarinken byggs ut och att fler aktiviteter kommer kunna
förläggas till anläggningen. Detta kommer innebära något ökad trafik. Planen föreslår att
anslutningsvägen i höjd med bostadsbebyggelsen i väster flyttas österut, se bild på sidan 9.
På så sätt kommer vägen längre ifrån bostäderna och eventuella störningar minskas.
Under byggskedet kommer eventuellt sprängningsarbeten att ske, byggtransporter
kommer att belasta Jössastigen och byggbuller uppstå, vilket kan upplevas som störande.
Detta är dock under en begränsad tid.

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten
Jössarinken är ansluten till kommunens vatten‐ och spillvattennät. Inom området går
vatten och spillvattenledningar från bostadsområdet i väster till byggnaderna söder om
ishallen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Det föreslås ingen förändring vad gäller vatten‐ och spillvatten. Vid eventuell framtida
byggnation inom område där ledningarna ligger ska en flytt av dessa bekostas av
exploatören.
Dagvatten
Dagvattensystemet leds idag till intilliggande bostadsområde. Det finns dock ingen
möjlighet att ytterligare öka belastningen på detta system.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Den sammanlagda ytan för avvattning ökar i och med att området exploateras. I en
förstudie avseende dagvatten, FLK 2013‐08‐19, föreslås ett nytt underjordiskt
dagvattensystem för området, i syfte att avlasta kommunens dagvattenledningar. För att
utreda om det skulle vara möjligt att ta hand om dagvattnet genom ett öppet system och
därmed följa kommunens riktlinjer angående dagvattenhantering, antagna av
kommunstyrelsen 2017‐03‐07, gjordes ytterligare en utredning, WSP 2018‐02‐26. Denna
senare utredning föreslår att dagvattnet från det norra området tas omhand i en
fördröjningsdamm med en total volym på 1 700 m3 innan det leds vidare till en bäck i
öster i enlighet med den första utredningen. Genom en fördröjningsdamm blir
dagvattenflödet som eventuellt släpps till bäcken både reducerat och renat. Dagvattnet
från den södra parkeringsytan föreslås hanteras via en regnrabatt, som har både renande
och fördröjande effekt. Vattnet skulle sedan kunna infiltreras då markförhållandena här
innebär en hög genomsläpplighet.
Båda utredningarna förslår att dagvattnet leds österut till en bäck. Bäcken kan omfattas av
biotopskyddsbestämmelser, för vilka dispens måste sökas. Dagvattenhanteringen ska
enligt miljöbalken anmälas till tillsynsmyndigheten (i nuläget Miljöförbundet Blekinge
Väst).
Befintligt system kommer att avlastas då hela området avvattnas till det nya systemet. Den
föreslagna lösningen betraktas som en enskild lösning där fastighetsägaren ansvarar för
framtida drift och underhåll.
Värme
Det finns inte fjärrvärme utdraget i området i dagsläget. Detaljplanen föreslår inte någon
förändring.
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El
E.ON Elnät Sverige AB är huvudman för allmänna
elledningar inom planområdet. I området går flera
högspännings‐ och lågspänningsledningar, såväl
luftburna som markförlagda, se kartbild på nästa
sida. I nord‐sydlig riktning öster om ishallen finns
en 50 kV luftledning som går mellan Hemsjö och
Mörrums bruk. Då det inom detaljplanelagt område
är högre krav på luftledningar än utanför
detaljplanelagt område måste ledningen därför
byggas om, markförläggas eller flyttas enligt
starkströmsföreskrifter ELSÄK‐FS 2008:1 och
2010:1. Detta kräver ny koncession.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Kommunen har beslutat markförlägga 50 kV
ledningen (så kallat kablifiera). Innan beslut om ny
koncession har erhållits och befintlig koncession
återkallats, kan E.ON inte avstå från området där
befintlig 50 kV luftledning är belägen. E.ON har sökt
dispens från Energimarknadsinspektionen om att
ha kvar luftledningen för tiden mellan det att planen vunnit laga kraft tills dess ny
koncession har erhållits. För att garantera att bygglov inte ges under denna period
villkoras bygglov genom planbestämmelse ”Bygglov får inte ges för ändrad
markanvändning förrän luftledningen inom planområdet har markförlagts eller flyttats”.
Befintliga avtalsrättigheter för ledningarna ligger kvar även om markreservat inte anges
för det området. Markreservat för underjordisk ledning har därför endast lagts ut för
området där nya ledningar ska läggas (u1) ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.”
Område för en transformatorstation avsätts i den norra delen av planområdet. Storleken
på området säkerställer att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls.
Tele
Telia Sonera är huvudman för teleledningarna inom planområdet.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplanen. Kommunen är huvudman för
allmän platsmark, lokalgata, samt allmänna vatten‐ och avloppsledningar och svarar för
drift och underhåll.
Kommunen ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och
anläggningar samt mark inom den egna fastighetens gränser. Kommunen ansvarar också
för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom den egna fastigheten.
Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna elledningar. Telia Sonera AB är
huvudman för teleanläggningar.
14
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Påverkan på fastigheter inom planområdet
Hästaryd 1:2 och Kastanjegården 3:1
Fastighetsägare: Kommunen
Planområdet utgörs till största delen av dessa fastigheter.
Fastigheterna är stora och sträcker ut sig i öst‐västlig
riktning. De delar som ingår i planområdet utnyttjas redan
idag för idrottsverksamhet. Det finns möjlighet att efter
detaljplanen vunnit laga kraft stycka av den del av
Hästaryd 1:2 som planläggs som kvartersmark till en egen
fastighet. Detta görs genom en lantmäteriförrättning och
medför ingen påverkan på intilliggande fastigheter.
Hästaryd S:6 (fetmarkerad linje på kartan till höger)
Samfällighet för dike med flertalet delägande fastigheter.
Ca 115 kvm av samfälligheten bör regleras till Hästaryd
1:2.
Hästaryd 1:14 och 1:15
Fastighetsägare: Sveaskog Förvaltnings AB
Fastigheterna ligger i gränsen mellan Hästaryd 1:2 och
Kastanjegården 3:1 i den västra delen av planområdet.
Jössastigen passerar idag dessa fastigheter och de
planläggs därför som allmän platsmark, lokalgata. Detta
ger kommunen möjlighet/skyldighet att lösa in dessa
fastigheter då planen vunnit laga kraft. Det är kommunens
policy att allmän platsmark där kommunen är huvudman
ska ägas av kommunen. Till dessa fastigheter finns
fiskerättigheter i Mörrumsån kopplade. Via
fastighetsreglering kan fiskerätterna överföras till andra
fastigheter i närheten som ägs av Sveaskog. Detta sker
genom lantmäteriförrättning i samband med att
kommunen löser in marken. Kommunen kommer att stå
för kostnaden av förrättningen.

Hästaryd S:6

§
Hästaryd 1:2

Kastanjegården 3:1

Hästaryd 1:14
Hästaryd 1:15

Påverkan på fastigheter utanför planområdet
Hästaryd 1:106 ‐ 1:109
Fastighetsägare: privata
Ovan nämnda fastigheter ligger i direkt anslutning till
planområdets västra gräns och är bebyggda av
enbostadshus. Jössastigen går idag strax intill dessa
fastigheter men i och med planläggningen kommer de
befintliga förutsättningarna att förbättras då
anslutningsvägen flyttas österut. Placeringen av ny
bebyggelse inom planområdet begränsas till 20 m från
planområdets västra gräns för att minska påverkan på
befintlig bostadsbebyggelse. Höjden regleras även till 5
meter på de byggnader som kan komma närmast
bostadsbebyggelsen.

Hästaryd 1:109
Hästaryd 1:108
Hästaryd 1:107
Hästaryd 1:106

Kastanjegården 3:117
Fastighetsägare: kommunen
Kommunen har under planarbetets gång köpt denna fastighet. Tidigare var
Karlshamnsbostäder ägare och byggnaden inrymde en gruppbostad med fem lägenheter
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och gemensamhetsutrymmen för LSS‐boende. Bostäderna
stod dock tomma då planarbetet startades upp. Byggnaden
ska nu användas som föreningslokal. Förutsättningarna för
fastigheten bedöms inte förändras genom planläggningen,
då anslutningsvägen ligger kvar i nuvarande läge.
Kastanjegården 6:10
Fastighetsägare: privat
Fastigheten utgör en bostadsfastighet med ett bostadshus.
Infart sker via Jössastigen. Förutsättningarna för fastigheten
bedöms inte förändras genom planläggningen, då
anslutningsvägen ligger kvar i nuvarande läge. Trafiken på
Jössastigen kan öka något beroende på verksamhetens
utveckling.

Kastanjegården
3:117

Ekonomiska frågor
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning

Kastanjegården
6:10

Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader
och anläggningar bekostas av kommunen. Eventuell flytt av
ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd
(byggnation etc.) initierad av exploatören bekostas av
densamme. När befintliga markkablar flyttats upphör u‐området markerat u2 att gälla.
Eventuella kostnader föranledda av undersökningar och utredningar, speciella
grundläggningsförhållanden, förekomst av markföroreningar eller höga radonhalter samt
fastighetsbildning kommer att belasta exploatören. Utbyggnad av nytt dagvattensystem
bekostas av exploatören.

Resurshushållning
Genom att planlägga verksamheten ges möjlighet att utveckla denna i befintligt läge. Det
ger goda förutsättningar för hushållande vad gäller befintlig teknisk infrastruktur, som
VA‐ledningar och vägnät. Genom att bygga till befintlig ishall kan fler idrottare använda
anläggningen och utnyttjandet av densamma ökas därmed.

Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Terning, stadsmiljöavdelningen, i samråd med
övriga berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn den 6 mars 2018

Anna Terning
Landskapsarkitekt
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Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken), Mörrum,
Karlshamns kommun, Blekinge län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Granskningsförfarandet
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 10 april – 8 maj 2017.
Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i
Karlshamn samt på biblioteket i Mörrum. Delar av granskningsmaterialet har även
funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla torsdagen den 6 april
2017 och infördes i ortstidningarna lördagen den 8 april 2017. Kungörelsen och
granskningshandlingar sändes torsdagen den 6 april 2017 till Länsstyrelsen i Blekinge
län, kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 28 mars 2017 samt övriga
berörda enligt upprättad sändlista.

Synpunkter före granskningen
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av
byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 28 december 2016.

Inkomna yttranden under granskningstiden
I samband med granskningen inkom totalt 19 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Yttranden finns tillgängliga på
stadsmiljöavdelningen.
Yttranden från:
Ankomstdatum:
Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
2017‐05‐08
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017‐05‐02
3. Lantmäteriet
2017‐04‐21
4. Räddningstjänsten
2017‐04‐21
5. Nämnden för arbete och välfärd
2017‐05‐02
6. Tekniska nämnden
2017‐05‐03
7. Försvarsmakten
2017‐05‐03
8. Trafikverket
2017‐05‐03
9. E.ON Elnät Sverige AB
2017‐05‐04
10. VMAB
2017‐05‐05
11. Svenska kraftnät
2017‐05‐05
12. Miljöförbundet Blekinge Väst
2017‐05‐05
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13. Polismyndigheten
14. MSB
15. Omsorgsnämnden
16. Fritidsnämnden

2017‐05‐05
2017‐05‐08
2017‐05‐10
2017‐05‐11

Enskilda
17. John och Monica Johansson
18. Sandra och Magnus Gummesson
19. Roy Johnsson

2017‐05‐03
2017‐05‐03
2017‐05‐03

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter berörande förslaget till detaljplan för
Hästaryd 1:2
Länsstyrelsens synpunkter var bl a att en särskild utredning borde göras för att
klarlägga om fast fornlämning kan beröras av planförslaget, pågående utredning av
områdets dagvattenhantering behövde planeras och dimensioneras med hänsyn tagen
till ökad nederbörd och översvämningsrisk, planbeskrivningen behövde kompletteras
med att dispens kan komma att krävas för den fridlysta arten mattlummer, ev. anmälan
om vattenverksamhet behövde förtydligas dvs om förslaget innebär utdikning eller
utfyllnader, ombyggnad av befintlig kraftledning behövde ske innan område (l) på
plankartan nyttjas för avsett ändamål. Karlshamns kommun har tillgodosett flertal av de
synpunkter som länsstyrelsen hade i samrådskedet. Några synpunkter kvarstår enligt
nedan.
Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. miljöbalken.
Men länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att det kan krävas
strandskyddsdispens för den ev. dagvattenledningen som föreslås dras i skogen ner till
en befintlig bäck i öster. Syftet med strandskyddet, som regleras i miljöbalken, är att
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur‐ och växtlivet. Strandskyddet omfattar land‐ och
vattenområden intill 100 meter från strandlinjen i detta fall från bäcken.
Vattenverksamhet/Biotopskydd
I förstudien till dagvattenhantering samt planbeskrivningen anges att
dagvattenledningen i skogen kommer att förläggas i rör i en sträcka innan det övergår i
en dikesfåra vilken leder till en bäck. Länsstyrelsen vill härmed upplysa kommunen om
att området kan omfattas av biotopskyddsbestämmelser samt utgöra en anmälan om
vattenverksamhet och ev. tillstånd för markavvattning. Huvudsyftet med biotopskyddet
är att bevara den biologiska mångfalden.
Biotopskyddet innebär ett förbud att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan
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komma att skada mindre mark‐ eller vattenområden (biotoper) som är livsmiljö för
utrotningshotade djur‐ eller växtarter eller som är särskilt skyddsvärda. Enligt
miljöbalken är det alltid upp till verksamhetsutövaren att se till att den har tillräckligt
med information om miljön för att kunna göra en sådan bedömning. Vattenverksamhet
och markavvattning prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
Naturvård
Inom planområdet finns befintliga träd som skyddas genom bestämmelse (n2).
Länsstyrelsen vill härmed uppmärksamma kommunen att om arter påträffas som
omfattas av artskyddsförordningen kan det komma att kräva tillstånd av länsstyrelsen,
se (2007:845). Åtgärder som berör fridlysta arter, eller innebär att deras livsmiljöer
skadas, kan kräva dispens från artskyddsförordningen. Exempel på sådana åtgärder är
avverkning av grova ekar som kan utgöra livsmiljö för läderbaggen eller ekoxe.
Länsstyrelsen vill även upplysa om att det är viktigt att ta generell hänsyn till trädens
rötter under byggprocessen, minst två meter utanför kronan, där man inte bör köra med
tunga maskiner eller ställa upp tunga föremål/material. Marken runt träden bör inte
heller fyllas upp.
Kommentarer: Information om att strandskyddsdispens, dispens från biotopskydd
och artskyddsförordningen och anmälan om vattenverksamhet kan krävas införs i
planhandlingarna. Även information om hänsyn till trädens rötter, enligt ovan, införs i
planbeskrivningen.
Dagvatten
Extremnederbörden beräknas öka framöver och enligt SMHI:s senaste analyser
beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år
2100, jämfört med dagens klimat. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen
tagit fram en dagvattenutredning då det är viktigt att ta hänsyn till framtida ökad
nederbördsintensitet vid utformning av dagvattenhantering i området, såväl avseende
fysisk dimensionering som kapacitet för eventuellt reningsbehov. I planbeskrivningen
står dock inget om att det krävs några tillstånd. Planbeskrivningen hänvisar till en
dagvattenutredning utförd 2013‐06‐25, men den bifogade utredningen är daterad 2013‐
08‐19 och hänvisar i sin tur till en utredning daterad 2012‐02‐23.
Att hantera dagvatten i ledningar via ett dike ner till befintlig bäck är inte ett hållbart
alternativ då ledningar har en begränsning i kapacitet. Länsstyrelsen anser att en öppen
dagvattenhantering med en retentionsdamm som renar förorenat vatten från de
hårdgjorda ytorna, är att föredra. Reningen behöver vara mer långtgående än
slamavskiljning för att kunna rena olja och tungmetaller från de hårdgjorda ytorna.
Dessutom kan en retentionsdamm utjämna flödena innan de leds bort vilket skonar
recipienten. Om kommunen föredrar ett sådant alternativ bör Kommunen reglera det
genom planbestämmelse. Dvs att fördröjning av dagvatten ska anordnas ovan mark
inom fastigheten.
Kommentarer: Datum för förhandskopia till dagvattenutredningen har angivits i
planbeskrivningen, datumet uppdateras till slutversionens datum.
Dagvattenhanteringen har utretts vidare efter granskningen. Utredningen är utförd
av WSP och avsnittet gällande dagvatten i planbeskrivningen uppdateras med
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information från utredningen. För hanteringen av dagvattnet föreslås en
fördröjnings‐ och reningsdamm på en total volym om 1 700 m3. Inom vissa delar av
planområdet bedöms inte marken tillräckligt genomsläpplig för att vatten ska kunna
omhändertas enbart genom infiltration utan måste ledas vidare. I andra delar har
marken god genomsläpplighet och full infiltration är möjlig. Markförhållandena kring
den södra parkeringsytan har hög genomsläpplighet och dagvattnet från
parkeringsytan föreslås därför hanteras direkt via en regnrabatt.
Trafiksäkerhet
Föreslagen exploatering bedöms inte generera någon betydande trafikökning på
Jössastigen, som är en kommunal gata. Åtgärder föreslås utföras på Byggesvägen som är
en statlig väg (väg 554). Eventuella åtgärder som berör statligt vägnät innebär att en
vägplan måste upprättas och ska också föregås av en åtgärdsvalsstudie. Dialog kommer
att föras med Trafikverket. När det gäller frågan om sänkt hastighet utmed väg 554 är
det länsstyrelsen som efter ansökan kan besluta om sänkt hastighet utanför tättbebyggt
område, se trafikförordningen 10 kap. 3 §.
En åtgärdsvalsstudie har genomförts av Trafikverket för behovet av att förlänga
befintlig gång‐och cykelväg utmed väg 554 fram till korsningen av Jössastigen.
Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att kommunen bör säkerställa att det finns
fungerande och säkra gång‐ och cykelförbindelser till idrottshandläggningen via
befintliga lokalgator och bostadsområden, se Trafikverkets yttrande.
Kommentarer: Noteras, se yttrande till Trafikverket, punkt 8.
Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan‐
och bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor,
miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Kommentarer: Noteras.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Inget att erinra
Kommentarer: Noteras.

3. Lantmäteriet
Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst
varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa
följande frågeställningar.
Fastighetsrättsliga frågor
Om bestämmelsen markreservat för allmännyttiga ändamål (l‐ och u‐område) används
bör det klargöras att det finns förutsättningar för att bilda en rättighet så att
detaljplanen kan genomföras. Finns inte förutsättningar för att inrätta en rättighet bör
inte heller planbestämmelse om markreservat användas. Endast för det område där ny
ledning ska läggas och rättighet bildas bör det finnas ett u‐område. Ledningarna verkar
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ligga med avtalsservitut i dagsläget. Befintliga avtalsrättigheter ligger kvar även om
markreservat inte anges för det området. Däremot kan nya officialrättigheter inte bildas
i den gamla sträckningen om markreservaten tas bort från de områdena.
Markreservaten som nu är utlagda som l och u2 kommer innebära en inskränkning i
byggrätten då området ska vara tillgängligt för allmänna ledningar. Det är tveksamt om
det är möjligt att göra tillfälliga markreservat. En bestämmelse om markreservat
begränsar möjligheten att använda marken även om någon rättighet inte bildats. För att
denna begränsning ska försvinna krävs att planbestämmelsen tas bort genom att
detaljplanen ändras, upphävs eller ersätts.
Kommentarer: l‐ och u‐område för befintliga ledningar och kablar har tagits bort
från plankartan efter överenskommelse med E.ON, vars ledningar det berör.
Bestämmelse med en total tillåten byggnadsarea inom planområdet kan försvåra vid
eventuell fastighetsbildning. Om flera fastigheter ska bildas inom planområdet behöver
kontroll göras så att inte all byggrätt har använts. Det blir också en osäkerhet
fastighetsägare emellan om den ena kan använda upp all byggrätt. Om tanken är att
området endast ska bestå av en fastighet kan det regleras genom bestämmelser om
fastighetsindelning alternativt bestämmelse om minsta fastighetsstorlek.
Kommentarer: Det finns i dagsläget inget som tyder på att planområdet kommer att
delas in i flera olika fastigheter, det är dock en möjlighet som kommunen inte vill
utesluta och därför har bestämmelse om minsta fastighetsstorlek och
fastighetsindelning inte angivits.
Ekonomiska frågor
På sidan 16 bör ordet fastighetsregleringar ändras till fastighetsbildning.
Fastighetsbildning är samlingsnamn för olika fastighetsbildningsåtgärder. (Avstyckning,
fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning är de vanligaste
fastighetsbildningsåtgärderna.)
Kommentarer: Planbeskrivningen ändras enligt ovan.
Tekniska frågor
Plankartan innehåller mycket information i grundkartan. För att få en mer lättläst och
överskådlig plankarta kan förslagsvis höjdkurvor och ägoslagsgränser tas bort och
istället endast redovisas i illustrationskartan.
R1S saknas i teckenförklaringen.
Om l‐område ska användas bör det framgå att bestämmelsen l gäller för allmänna
luftledningar (Boverkets allmänna råd).
Kommentarer: Grundkartan är i sin framställning underordnad plankartan och
endast fasthetsgränserna är markerade. Detta för att ge en så komplett bild av
området för läsaren som möjligt.
Området betecknat med R1S ändras till att ha samman användning som den övriga
kvartersmarken, R1SKH. Bestämmelsen l har tagits bort.
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Fastighetskonsekvenser
Befintlig samfällighet inom planområdet, Hästaryd s:6, nämns inte under
fastighetsrättsliga åtgärder. Om utbyggnad ska ske enligt illustration krävs
fastighetsreglering av den samfällda marken till Hästaryd 1:2.
Kommentarer: Samfälligheten Hästaryd S:6 utgörs av ett tidigare dike i den norra
delen av planområdet, som sträcker sig norrut till bostadsområdet Rödelid söder om
Karlshamnsvägen. Inom detta område har bostäder lagts över samfälligheten, vilken
därmed inte har någon betydelse idag och borde ha tagits bort i samband med
framställningen av Rödelidsplanen (kommunens beteckning C20). Avsnittet
fastighetsrättsliga åtgärder kompletteras med samfälligheten.

4. Räddningstjänsten
Inget att invända mot ändringen.
Kommentarer: Noteras.

5. Nämnden för arbete och välfärd
Ingen erinran.
Kommentarer: Noteras.

6. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutade stödja de tekniska enheternas yttranden. De tekniska
enheterna har inget ytterligare att erinra.
Kommentarer: Noteras.

7. Försvarsmakten
Inget att erinra
Kommentarer: Noteras.

8. Trafikverket
Detaljplanen berör inte direkt några statliga vägar eller järnväg. Den kommunala gatan
Jössastigen som försörjer området ansluter till väg 554, Byggesvägen, som är statlig.
Trafikverket har tidigare informerat om att förändringar i befintlig anslutning kräver
tillstånd enligt väglagen, där separat ansökan ska ställas till Trafikverket. Om
detaljplanen medför att behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar
uppstår ska dessa bekostas av kommunen/exploatören. Eventuella åtgärder som berör
statligt vägnät och innebär att en vägplan måste upprättas ska också föregås av en
åtgärdsvalsstudie. För mindre, trafiksäkerhetshöjande åtgärder får kommunen föra en
dialog om aktuella brister och behov med Trafikverket, vilket lämpligen görs genom en
separat skrivelse från kommunen där den aktuella bristen/behovet beskrivs. Vad gäller
frågan om sänkt hastighet utmed väg 554 är det länsstyrelsen som efter ansökan kan
besluta om sänk hastighet utanför tättbebyggt område.
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En åtgärdsvalsstudie har genomförts för behovet att förlänga befintlig gång‐ och
cykelväg utmed väg 554 fram till korsningen med Jössastigen. Denna utbyggnad ses som
en första etapp att på sikt knyta samman Mörrum med Vekerum och Karlshamn. Gång‐
och cykelvägen kan byggas ut först när den prioriteras i den regionala transportplanen
och cykelplanen samt att ekonomiska medel finns tillgängliga. Då kommunen planerar
för en utökad användning av området och det sannolikt dröjer ett antal år innan
cykelvägen är utbyggd bör kommunen säkerställa att det finns fungerande och säkra
gång‐ och cykelförbindelser till idrottsanläggningen via befintliga lokalgator och
bostadsområden.
Kommentarer: Kommunen ser positivt på utbyggnaden av gång‐ och cykelvägnätet i
kommunen.
Kommunen planerar bygga en gång‐ och cykelväg från den nordöstra delen av
Mörrum söderut till Jössa. Investeringen för detta är planerad till 2018. Denna gång‐
och cykelväg fyller dock inte samma funktion som den planerade gång‐ och
cykelvägen längs med Byggesvägen, eftersom de knyter an olika delar av samhället.
Längs med den norra delen av Byggesvägen går en gång‐ och cykelväg fram till
korsningen med Ringvägen/Forsbackavägen, väster om Jössarinken. Via Ringvägen
kan man sedan ta sig till Jössarinken på bostadsgator. Även från bostadsområdet
sydväst om Jössarinken kan man cykla på bostadsgator och gång‐ och cykelväg fram
till korsningen Byggesvägen/Ringvägen/Forsbackavägen där det finns ett
övergångsställe med mittrefug över Byggesvägen.

9. E.ON Elnät Sverige AB
Tidigare anförda synpunkter har blivit tillgodosedda. Inget ytterligare att erinra.
Kommentarer: Noteras. Då området planläggs klarar inte befintlig luftledning de
krav som ställs på ledning genom planlagt område. Dispens krävs därför för tiden
mellan det att planen vunnit laga kraft till befintlig luftledning markförlagts. E.ON
har sökt om dispens för ledningen. I diskussion om dispensansökan framförde E.ON
krav på att inga bygglov får beviljas i området under den tid luftledningen finns kvar.
Plankartan kompletteras därför med sådant villkor. De framförde även önskemål om
en transformatorstation i området. Plankartan kompletteras med detta.

10. VMAB
Det är viktigt att tillräckliga ytor för att vända fordon byggs i anslutning till utrymmen
för avfallshantering. I övrigt har VMAB inga invändningar.
Kommentarer: Noteras. Informationen vidarebefordras till projektledaren för vidare
behandling i projekteringsskedet.

11. Svenska kraftnät
Inget att erinra.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska
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kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för
aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras.
Kommentarer: Noteras.

12. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet vidmakthåller att planhandlingarna behöver kompletteras vad gäller
dagvattenhanteringen i planområdet. Annars riskerar man att få problem vid och efter
genomförandet. Miljöförbundet uppmanar därför Karlshamns kommun att ompröva frå‐
gan om dagvattenhantering i området och göra ett ”omtag” i den frågan, innan planen
antas.
Av illustrationen på plankartan kan man uppskatta att ca 50 % av planområdet kan
komma att utgöras av hårdgjorda ytor eller ytor med begränsad genomsläpplighet, dvs
ca 3,5 ha.
Beaktanden och överväganden
Den dagvattenutredning, som man hänvisar till i samrådsredogörelsen, gjordes 2013
och har flera brister. Man har endast tagit hänsyn till den aspekten av dagvatten, som
handlar om att ha tillräcklig dimensionering för att avleda vattnet och på så vis undvika
vattenskador av olika slag i framtiden. Det finns inget om dagvattnets föroreningsinne‐
håll eller att dagvattnet omfattas av prövning enligt miljöbalken.
Risken är därför stor att åtgärder vidtas i strid mot gällande lagstiftning och att kom‐
pletterande åtgärder behöver genomföras i efterhand om inte handlingarna komplette‐
ras. Det är även viktigt att ytor reserveras i plankartan för till exempel LOD‐dammar el‐
ler annan reningsteknik.
I samrådsredogörelsen skriver kommunen ”Parkeringsytorna i området utgörs av gru‐
sade ytor. För att kunna samla ihop och rena dagvattnet måste ytorna asfalteras. Då de
huvudsakliga ytorna i stort sett endast utnyttjas vid matchtillfälle är detta en åtgärd som
kräver en stor investering i förhållande till nytta och som dessutom ökar mängden dagvat‐
ten i systemet. I detta fall måste det anses bättre att vattnet infiltrerar direkt genom de
grusade ytorna”.
Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet för avloppsvatten, inklusive dagvat‐
ten, och därmed även den myndighet som prövar skäligheten i de åtgärder som krävs.
Dagvatten, som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och som inte görs
för en viss eller vissa fastigheters räkning, är ett avloppsvatten och ska anmälas till mil‐
jöförbundet, se 12, 13 och 14 § i förordning 1998:899. Först efter det gör myndigheten
en prövning av frågan.
Att grusade parkeringsytor likt denna skulle kunna infiltrera dagvattnet verkar inte tro‐
ligt. För det första blir parkeringen i praktiken ofta så kompakterad att infiltreringsför‐
mågan blir dålig eller obetydlig. Marken måste ha bärighet för fordonen som ska par‐
kera där och fordonen i sig kompakterar ytan ytterligare över tid. För att allt vatten ska
infiltrera, måste parkeringen också doseras, så att vatten rinner in mot mitten för att se‐
dan sakta infiltrera. Det innebär att stora delar av parkeringen skulle utgöras av en vat‐
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tenpöl vid häftiga eller långvariga regn. Det normala är att man genom planering av par‐
keringens dosering leder regnvatten bort från parkeringsytan. Detta dagvatten måste de
hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.
I dagvattenutredningen omnämns även parkeringsytorna. Här står att en utbyggnad av
dessa parkeringar kräver en ökad kapacitet på dagvattensystemet. Detta är lite motsä‐
gelsefullt, om man planerar att infiltrera dagvattnet.
I dagvattenutredningen skrivs att ”Allt dagvatten inom fastigheten är tänkt att samman‐
kopplas och tas om hand, tillika en heltäckande lösning. Inne i skogen kommer ledningen
att behöva förläggas i rör en sträcka före det övergår i en dikesfåra vilken leder till en
bäck. Fåran behöver skapas och bäcken behöver rensas för att kunna ta emot den förvän‐
tade vattenmängden. Möjligen kommer även sidorna i fåran att behöva beläggas med t e x
makadam eller annat bindande stenmaterial för att inte lättflyktigare material som jord,
grus etc ska spolas bort vid häftiga regnväder”.
Miljöförbundet noterar att det man föreslår är att släppa ut större mängder orenat dag‐
vatten till en bäck, utan föregående rening och därmed i strid mot miljöbalken och dess
förordningar. Miljöförbundet noterar även att förutom en anmälan enligt 13 eller 14 § i
förordning 1998:899 (till miljöförbundet) kräver åtgärden eventuellt både en anmälan
om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet (till länsstyrelsen) och en strandskyddsdispens
(till byggnadsnämnden). Ledningen är för övrigt tänkt att gå rakt under den planerade
grusparkeringen i fråga.
Kommentarer: Utifrån synpunkterna på dagvattenhanteringen har ytterligare
utredningar gjorts efter granskningsskedet, se kommentarer till Länsstyrelsens
yttrande, punkt 1. Den nya utredningen har sänts till miljöförbundet för synpunkter.
Miljöförbundet yttrade sig 2018‐01‐23 om att dagvattenutredningen anses ge det
underlag som efterfrågats i tidigare planarbete. De anser också att utredningen torde
göra ett bra underlag när dagvattenhanteringen inom planområdet ska anmälas till
miljöförbundet.

13. Polismyndigheten
Polismyndigheten, genom lokalpolisområde Karlshamn, har inga negativa synpunkter
eller några tillägg till förslaget. Vi vill dock särskilt uppmärksamma betydelsen av vad
som anförts under rubriken ”Trygghet, säkerhet och folkhälsa” och viken av beaktande
av situationell brottsprevention.
Kommentarer: Noteras.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avstår från att yttra sig i ärendet.
Kommentarer: Noteras.

15. Omsorgsnämnden
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.
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16. Fritidsnämnden
Inga synpunkter.
Kommentarer: Noteras.

Yttranden från enskilda
17. John och Monica Johansson, Hästaryd 1:106
Efter att ha granskat ert förslag till ändring av uppfartsvägen till Jössarinken vill vi
framföra våra synpunkter.
Bättre vore att sträcka vägen enligt vårt förslag, se
bifogad karta.
Den nya sträckningen skulle innebära många fördelar:
Den starkt trafikerade vägen kommer längre bort från
Barndaghemmet och de tre bostadsfastigheterna.
Det närliggande skogspartiet, som kan ge skydd mot
buller, avgaser och vägdamm, sparas.
En stig som används av många gående och motionärer
skulle kunna fortsätta genom naturområde istället för
att ansluta till den starkt trafikerade vägen mitt i
kurvan.
Befintliga diken för vattenavledning blir orörda.
Vår önskan är att vårt alternativ går att genomföra och
att detta arbete utförs innan arbetet med nedläggning
av elledningar påbörjas, eftersom detta kommer att
medföra tung trafik med stora maskiner och lastfordon.
Vi är mycket måna om att få behålla så mycket av den närliggande naturen som möjligt.
Kommentarer: Kommunen har studerat möjligheten att dra vägen i föreslaget,
östligare läge. Föreslagen placering får mindre inverkan på befintliga
bostadsfastigheter och förskola, men innebär att en längre sträcka ny väg måste
byggas (ca 170 m jämfört med ca 100 m i granskningsförslaget) och att en ny
anslutning till förskolan måste ordnas. Detta medför högre kostnader. Det berörda
området är skogbevuxet, men Miljöförbundet Blekinge Väst bedömer att det inte är
motiverat att i dagsläget lägga resurser på inventering av området. I den gjorda
naturvärdesbedömningen från 2013‐08‐20 påträffades inga signalarter eller
rödlistade arter i närområdet. Utifrån de topografiska förutsättningarna finns det
höjder såväl i norr som i söder, medan området mellan dessa är relativt flackt. Med
anledning av ovan angivna förutsättningar ses förslaget som rimligt att genomföra
och de ledande politikerna har ställt sig positiva till förslaget. Plankartan ändras
därför. Det ska dock påtalas att en rakare väg ofta leder till högre hastighet.
Ändringen innebär att planområdet utökas österut inom fastigheten Kastanjegården
3:1. Kommunen är ägare till denna mark och ianspråktagandet berör ingen privat
fastighetsägare eller boende i området. Det skrivs även in i planbeskrivningen att
vägen bör komma till stånd innan byggnationen av ishallen påbörjas.

10
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18. Sandra och Magnus Gummesson, Hästaryd 1:107
Det vore mycket bättre och säkrare att dra vägen till Jössarinken innan förskolan. Vi har
samtalat med personalen på förskolan och de blir väldigt tacksamma om den kan dras
innan förskolan. Idag går de dagligen med alla barnen på den trafikerade vägen. Vägen
är smal, har dold sikt och hastighetsbegränsningen hålls inte.
Den nya vägen behöver byggas innan arbetet med nedläggning av elledningar påbörjas.
Den tunga trafiken som det medför är annars en stor säkerhetsrisk för förskolebarnen
m.fl. Buller och damm kommer att bli störande för oss boende. Vi vill behålla naturen så
mycket som möjligt.
Kommentarer: Se kommentarer till John och Monica Johansson, punkt 17.
I hela området mellan bostadsfastigheterna i väster och vägen i öster regleras
byggrätten genom prickad mark (byggnadsfritt område) och korsmark (endast
komplementbyggnader med högsta nockhöjden 5 meter). Det finns även bestämmelse
inom den prickade marken att markens höjd inte får ändras och att befintliga träd
ska bevaras, och i de fall de måste tas ner av säkerhetsskäl, ska ersättas med nya.

19. Roy Johnsson, Hästaryd 1:108
Lokalgatan fastighet 6:10 därifrån rak linje vid parkeringen har då berget vänstra sidan.
I fastighet 3:117 inryms dagis. Fastigheten Hästaryd 1:106 har längre avstånd och är bra
att ha inte ha bilar intill tomt. Lokalgatan går vidare mot rinken och entrén mot ny hall i
norr. Vid entrén svänger gatan mot vänster mot söder igen. Jag föreslår att halvmåne av
väg ska vara enkelriktad och därmed gågata halva delen. Parkeringsplatser vänster om
man kör mot söder.
Bortalagets ishockeybuss får backa förbi grinden fram till
sydvästra hallen och parkera där. Tavlan flyttas dit.
Motionärer och föräldrar med barn till dagiset springer och
går här. Inga bilar köras här.
Gatan svänger mot stora parkeringen och in‐/utfart.
Bussen måste fri väg igenom grinden, därför flyttas slingan
mot hallen med 15‐20 meter.
Prickmark ökas till 30 meter mot fastigheterna.
Grusplanen intill fastigheterna röjes samt befintlig väg samt
grönområde mot fastigheterna. Spara tallar buskar som ridå
mot hallen.
Kommentarer: När det gäller Jössastigens dragning och förskoleverksamheten, se
kommentarer till John och Monica Johansson, punkt 17.
Lokalgatans utformning söder om hallen följer i så stor mån det är möjligt befintlig
vägdragning. På så sätt utnyttjas befintlig infrastruktur och naturmark kan därmed
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undvikas att tas i anspråk. Avståndet mellan fastigheten Hästaryd 1:108 och
lokalgatan är i detta avsnitt drygt 30 meter. Enligt det förslag som bifogas yttrandet
skulle vägen flyttas ca tio meter bort från fastigheten. Vinsten för en bostadsfastighet
att flytta vägen dessa få metrar måste ställas i relation till den samhällsekonomiska
kostnaden att ta ny naturmark i anspråk för infrastruktur. Även detta förslag skulle
resultera i att plankartan ändras på sådant sätt att en ny granskning måste till.
Detaljplanen kan inte reglera enkelriktning. Gångvägar och parkeringsplatser har
studerats inför illustrationen och kommer att studeras vidare i projekteringsskedet.
En byggnadsfri zon om tjugo meter regleras genom prickad mark närmast
bostadsfastigheterna i väster. Utifrån inkomna synpunkter i samrådet kompletterades
denna zon med område som endast får bebyggas med komplementbyggnader och där
nockhöjden regleras till högst fem meter. Denna reglerade byggrätt infördes för att
möjliggöra viss bebyggelse och på så vis skapa ett attraktivt entréområde, men inte
möjliggöra för så pass hög bebyggelse att den skulle dominera över bostäderna. För
området söder om ishallen samt för det prickmarkerade området närmast
bostadsbebyggelsen finns även bestämmelse om att värdefulla och karaktärsskapande
träd inte får fällas så länge de inte utgör en fara och att de ska ersättas med nytt träd.
Planens syfte är att kunna utöka befintlig idrottsverksamhet och varje inskränkning i
byggrätten försvårar detta.

Tillgodosedda synpunkter och planändringar efter granskning
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna änd‐
rats enligt nedan.
Plankartan:
 Vägen flyttas till ett östligare läge.
 Bestämmelser om markreservat för luftledning och befintlig jordkabel (l och u2)
tas bort.
 Området betecknat med R1S ändras till att ha samman användning som den övriga
kvartersmarken, R1SKH.
 Villkor att bygglov inte ges under tiden luftledningen finns kvar införs.
 Område för transformatorstation införs.
Planbeskrivningen:
 Information om krav på strandskyddsdispens, dispens från biotopskydd och art‐
skyddsförordningen och anmälan om vattenverksamhet införs.
 Information om hänsyn till trädens rötter införs.
 Avsnittet gällande dagvatten uppdateras med information från dagvattenutred‐
ningen.
 På sidan 16 ändras fastighetsregleringar till fastighetsbildning.
 Avsnittet fastighetsrättsliga åtgärder kompletteras med samfälligheten Hästaryd
S:6.
 Beskrivning av vägens ändrade dragning och att denna bör komma till stånd innan
byggnationen av ishallen påbörjas införs.

12
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Ej tillgodosedda synpunkter
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som
stadsbyggnadsavdelningen bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen:
 John och Monica Johansson, Hästaryd 1:106, skyddsområde ska vara minst 40 m
till bostäderna.
 Magnus och Sandra Gummesson, Hästaryd 1:107, skyddsområde ska vara minst
40 m till bostäderna.
 Roy och Inga‐Britt Johnsson, Hästaryd 1:108, skyddsområde ska vara minst 40 m
till bostäderna. tillkommande bebyggelse regleras till samma höjd som bostadshu‐
sen i väster. Den norra delen av lokalgatan ska placeras längre från fastigheten
Hästaryd 1:108.
 Horst och Mari Masch, Hästaryd 1:109, skyddsområde ska vara minst 40 m till
bostäderna.

Besvärsrätt
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa
tillgodosedda så bedöms följande ha besvärsrätt och kommer att bli meddelade enligt 5
kap 29 § plan‐ och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget:





John och Monica Johansson, Hästaryd 1:106
Sandra och Fredrik Gummesson, Hästaryd 1:107
Roy och Inga‐Britt Johnsson, Hästaryd 1:108
Horst och Mari Masch, Hästaryd 1:109

Samlad bedömning
Föreslagna ändringarna tillmötesgår de boendes synpunkter och bedöms inte vara av
sådan karaktär att de direkt berör allmänheten. Ändringarna anses därmed inte vara av
sådan betydelse att de föranleder en förnyad granskning.
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige
med anhållan om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018.
Karlshamn den 6 mars, 2018

Anna Terning
Landskapsarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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Sida 1 (13)
Dnr: 2013/1842
2016-12-28
Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheten Hästaryd 1:2 m.fl.
(Jössarinken), Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samrådsförfarandet
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2013, § 164, att samråd skulle genomföras.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 11 § Plan‐ och bygglagen
(2010:900), PBL, under tiden 9 september till 4 oktober 2013. Samrådshandlingarna fanns
tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset i Karlshamn, och på biblioteket i
Karlshamn samt Mörrum. Delar av samrådsmaterialet har även funnits på Karlshamns
kommuns hemsida: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelsen om samrådet anslogs på kommunens anslagstavla den 5 september 2013 och
infördes i ortstidningarna den 7 september 2013. Kopia på kungörelse samt
samrådshandlingar sändes den 5 september 2013 till Länsstyrelsen i Blekinge län,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad 4 september
2013 och övriga berörda enligt upprättad sändlista.

Samråd om behovet av MKB
EU‐direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning
och innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av
en miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar
ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de
länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet,
ges tillfälle att yttra sig. Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning skedde i augusti 2013.

Inkomna yttranden under samrådstiden
I samband med samrådet inkom totalt 20 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsmiljöavdelningen.
Yttrande från:

Ankomstdatum:

Myndigheter och organisationer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsförvaltningen
Lantmäteriet
Region Blekinge
TeliaSonera Skanova Access AB

2013‐10‐10
2013‐10‐02
2013‐10‐04
2013‐09‐09
2013‐09‐10
2013‐09‐10
2013‐09‐13
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8. Svenska Kraftnät
9. Försvarsmakten
10. Räddningstjänsten Västra Blekinge
11. Karlshamnsbostäder AB
12. Trafikverket
13. E.ON Elnät Sverige AB
14. Polismyndigheten i Blekinge län
15. Hyresgästföreningen
16. Skogsstyrelsen
17. Socialnämnden
18. Miljöförbundet Blekinge Väst

2013‐09‐16
2013‐09‐17
2013‐09‐26
2013‐09‐30
2013‐10‐01
2013‐10‐02
2013‐10‐03
2013‐10‐03
2013‐10‐03
2013‐10‐07
2013‐10‐10

Enskilda

19. John och Monica Svensson, Magnus Gummesson,
Roy och Inga‐Britt Johnsson, Horst och Mari Masch
20. Roy Johnsson

2013‐09‐19
2013‐10‐02

Yttranden från myndigheter och organisationer
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsens samlade bedömning
Karlshamns kommun vill med aktuell detaljplan säkerställa pågående verksamhet på
platsen samt ge förutsättningar för fortsatt verksamhetsutveckling. Åtgärder för att uppnå
erforderlig trafiksäkerhet och reducerade trafikbullerstörningar för intilliggande bostäder
kan behöva studeras ytterligare. Vidare behöver dagvattenhanteringen för området
uppmärksammas i samband med ökad nederbörd och översvämningsrisk. Länsstyrelsen
anser att ombyggnad av befintlig kraftledning behöver ske innan detaljplanens planerade
markanvändning inom med l markerat område kan nyttjas för avsett ändamål.
Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör natur‐ och kulturvård samt hälsa och säkerhet
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett
antagande inte skall behöva prövas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Naturvård
Förslag till detaljplan avser utvidgning åt norr av befintlig ishallsbyggnad inom område
som i bifogad naturvärdesbedömning betecknats nr 1. Området hyser enligt inventeringen
naturvärden. Planerad tillbyggnad kommer att lokaliseras till område med betydande
nivåskillnader. Länsstyrelsen anser att planerad åtgärd med stor sannolikt kommer att
medföra väsentlig förändring av naturmiljön på platsen och ställer krav på
samrådsförfarande enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Kommentar: Samråd enligt 12 kap 6 § MB genomfördes under december 2013. I sitt
yttrande förordar länsstyrelsen att den föreslagna nybyggnationen flyttas 30 meter
österut för att undvika intrång i hällmarksområdet med naturvärden. Detta kräver att
befintlig luftledning flyttas. Om kommunen bedömer att detta alternativ är sämre och
om kommunen har bedömt att behov av en ny träningshall verkligen föreligger, så
motsätter sig inte länsstyrelsen att byggnation sker enligt samrådsförslaget.
Sedan samrådsförfarandet har kommunen tittat på möjligheten att placera
tillkommande byggnad på befintlig grusplan i öster. På så sätt undviks sprängningar i
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berget och naturmiljön tas till vara. Plankartan medgav bebyggelse i detta läge även
under samrådet och har därför inte ändrats i detta avseende. Illustrationen ändras till
att visa en placering av tillkommande ishall på den grusade ytan nordost om befintlig
ishall.
Inom område nr 2 enligt bifogad naturvärdesbedömning finns förekomst av mattlummer.
Mattlummer är fridlyst enligt 8 och 9 §§ artskyddsförordningen. Länsstyrelsen anser att
ifall detaljplanens genomförande kommer att medföra att exemplar av mattlummer
kommer till skada, ställer länsstyrelsen krav på dispens. Dispensansökan ställs till
länsstyrelsen i länet.
Inom område nr 2 enligt bifogad naturvärdesbedömning finns även våtmarker
lokaliserade.
Ifall planerade åtgärder kommer att innebära utdikning eller utfyllnader av
vattenområden ställer länsstyrelsen krav på anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap
9 a miljöbalken.
Kommentar: Delområde två anses enligt naturinventeringen utgöra ett objekt med
vissa naturvärden, det vill säga den näst lägsta nivån. Området ligger norr om den
befintliga grusplanen, på vilken tillbyggnaden föreslås. Framtida bebyggelse kan
komma att påverka området, beroende på exakt placering och utformning.
Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om att dispens krävs i det fall den
fridlysta mattlummern riskerar att komma till skada vid exploatering. Vidare upplyses i
planbeskrivningen att anmälan om vattenverksamhet krävs om våtmark ska dikas eller
fyllas ut.
Kulturmiljö
Inom planområdet finns ett antal fornlämningar lokaliserade. Länsstyrelsen anser att
särskild utredning behöver företas på platsen i enlighet med 2 kap.11 § KML i syfte att
klarlägga ifall fast fornlämning kommer att beröras av planförslaget.
Kommentar: Särskild utredning utfördes av Blekinge museum under sista veckan i
mars 2014. Inga fyndigheter påträffades och via telefonsamtal 2014‐06‐05 har
Länsstyrelsen meddelat att det inte krävs någon vidare arkeologisk utredning.
Planarbetet kan därmed fortsätta.
Tillfartsväg och trafikbuller
Aktuell detaljplan ger möjlighet till fortsatt expansion av idrottsverksamheter i området.
Trafiken till och från området kommer att öka i omfattning. Alldeles särskilt kommer
trafikmängder och störningsnivåer att öka i samband med evenemangstillfällen.
Länsstyrelsen anser att behov av eventuella åtgärder för att uppnå erforderlig
trafiksäkerhet och reducerade bullernivåer för intilliggande bostäder behöver beaktas.
Kommentar: Trafikräkning visar på att trafikmängden idag uppgår till i genomsnitt ca
650 fordon per dygn. Under dygn med A‐lagsmatch uppgår trafiken till ca 915 fordon.
Enligt beräkningar uppgår ekvivalentnivån för trafikbuller vid fasad på den intill vägen
närmast belägna byggnaden (fastigheten Kastanjegården 3:117) till 49 dBA vid
genomsnittlig dygnstrafik. Vid matchdag uppgår ekvivalentnivån på samma ställe till 51
dBA. Dessa uppgifter tillförs planbeskrivningen.
Jössastigen går idag tätt förbi befintlig bostadsbebyggelse. I den norra delen föreslås
vägen flyttas österut för att på så sätt komma längre ifrån bostadsbebyggelsen längs
med Fritidsvägen, fastigheterna Hästaryd 1:106–109. I samrådshandlingarna var denna
ändring av vägen endast föreslagen genom illustrationskartan. För att lägga fast
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ändringen planläggs den föreslagna sträckningen som lokalgata. Fastigheten
Kastanjegården 3:117, som ligger längre söderut längs med Jössastigen har köpts in av
kommunen och används idag till förskoleverksamhet. Den längst i söder liggande
fastigheten längs med Jössastigen, Kastanjegården 6:10 ligger i korsningen till
Byggesvägen. Trafikmängden på Byggesvägen överstiger stort den på Jössastigen och en
eventuell ökning av trafiken på Jössastigen förändrar därmed inte situationen för denna
fastighet.
Kommunen har vid tidigare tillfälle påtalat befintliga förhållanden i korsningen
Byggesvägen/Jössastigen till Trafikverket. Åtgärder har dock inte kommit till stånd.
Strålnings‐ och säkerhetsrisker
En befintlig kraftledning på 50 kV passerar genom planområdet i nord‐sydlig riktning.
Beskrivningen till detaljplanen påtalar att kraftledningens befintliga utförande inte
uppfyller standardkrav för kraftledning lokaliserad inom detaljplanelagt område och
behöver byggas om eller markförläggas. Dessutom påtalas att en ombyggnad av
kraftledningen utgör förutsättning för att parkeringsplatser ska kunna tillåtas under och
intill befintlig kraftledningsgata. Länsstyrelsen anser att ombyggnad av befintlig
kraftledning behöver ske innan detaljplanens planerade markanvändning inom med l
markerat område kan nyttjas för avsett ändamål.
Kommentar: Syftet med l‐bestämmelsen är att säkerställa markens tillgänglighet för
luftledningen tills dess den markförläggs till redovisat u‐område. Då ledningen tagits
bort ska inte l‐bestämmelsen fortsätta utgöra begränsning av byggrätten. Kommunen
har tecknat avtal med E.ON om att markförlägga kabeln och ansökningshandlingar till
ny koncession skickas till Energimarknadsinspektionen i februari 2017. Ledningen
måste byggas om då marken planläggs i enlighet med Elsäkerhetsföreskrifterna.
Förorenad mark
Inom område för planerad anläggningsåtgärd finns idag inte någon känd förekomst av
markföroreningar. Länsstyrelsen vill påtala att ifall misstänkt förorening upptäcks ska
tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 §, miljöbalken. Om grävning i
förorenade massor ämnar genomföras måste en anmälan om detta enligt 28 §,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas till
tillsynsmyndigheten. Med anledning av att 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd anger att kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt
idrottsanläggningar m.m. finner länsstyrelsen det motiverat att Miljöförbundet Blekinge
Väst informeras om aktuellt förslag till detaljplan och ges möjlighet att lämna
samrådssynpunkter.
Kommentar: Miljöförbundet Blekinge Väst är samrådspart vid samtliga
planläggningar.
Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser det väsentligt att risker i samband med förändrade
klimatförhållanden tidigt beaktas vid all planering av bebyggelse. Pågående utredning av
områdets dagvattenhantering behöver planeras och dimensioneras med hänsyn tagen till
ökad nederbörd och översvämningsrisk. Boverkets rapport "Klimatanpassning i planering
och byggande ‐ analys, åtgärder och exempel" december 2010 ger förslag till praktiska
metoder och åtgärder för att minska negativa konsekvenser av klimatförändringar.
Kommentar: Dagvattenutredning, daterad 2013‐08‐19, visar att det för området
kommer att skapas ett nytt separat dagvattensystem som tar hand om allt dagvatten
från området och leder det österut. Det nya systemet kommer att lämna utrymme i det
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befintliga kommunala systemet, väster om planområdet, till vilket området är kopplat
idag. Vid anläggandet av ett nytt system ska höjd tas för att klara eventuella ökningar
av vattenmassor vid ett ändrat klimat.
Behovsbedömning
Karlshamns kommun har gjort en behovsbedömning inför upprättande av aktuell
detaljplan och gjort bedömningen att detaljplanen inte kommer att innebära någon
betydande miljöpåverkan samt konstaterar att en miljökonsekvensbeskrivning därmed
inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

2. Kommunstyrelsen
Följande synpunkter lämnas på planförslaget:
- Att ansvaret för de föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Byggesvägen
(trafikverkets väg) bör preciseras och tydliggöras.
- Förutsättning för nödvändig nybildning av fastighet, fastighetsregleringar samt
rättigheter bör utredas vidare samt upprätta nödvändiga exploateringsavtal för
detta.
- Avtal om framtida parkeringar under luftledningar bör säkerställas i
planprocessen.
Kommentar: De föreslagna åtgärderna på Byggesvägen är något som vore positivt för
trafiksäkerheten men som inte är ett måste för att exploatera området i enlighet med
detaljplanen. Genomförandet av de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna kan därför
drivas som ett separat projekt. Ansvaret för åtgärderna regleras inom det enskilda
projektet.
De fastighetsrättsliga frågorna utreds och förtydligas i planbeskrivningen. Kontakt har
tagits med E.ON och arbetet med att markförlägga befintlig luftledning har inletts.
Parkeringsavtal kommer därmed inte att krävas.

3. Tekniska nämnden
Trafik‐, gatu‐ och drift‐ och fastighetsenheten har inget att erinra.
VA‐enheten
Planen förutsätts inte medföra någon väsentlig förändring av vattenförbrukning och
spillvattenflöden. Denna försörjning är således tryggad.
I planen gjorda beskrivning av dagvattenproblematiken överensstämmer helt med VA‐
enhetens bild. På grund av stora tillkommande ytor kan inte befintligt ledningssystem
nyttjas. VA‐enheten vill endast förtydliga att föreslagen dagvattenlösning betraktas som en
enskild lösning där fastighetsägaren ansvarar för all framtida drift och underhåll.
Kommentar: Fastighetsägarens ansvar för dagvattenlösningen förtydligas i
planbeskrivningen.

4. Utbildningsförvaltningen
Inga synpunkter på planförslaget.
Kommentarer: Noteras.

5. Lantmäteriet
Inga synpunkter på planförslaget.
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Kommentarer: Noteras.

6. Region Blekinge
Region Blekinge bedömer inte att planförslaget medför förändringar i behov av
kollektivtrafik och här därför inga invändningar mot planförslaget.
Kommentarer: Noteras.

7. TeliaSonera Skanova Access AB
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag
och har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.
Kommentarer: Noteras.

8. Svenska Kraftnät
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

9. Försvarsmakten
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

10.Räddningstjänsten Västra Blekinge
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

11.Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsbostäder äger fastigheten Kastanjegården 3:117. På fastigheten finns en
byggnad som f.n. inrymmer gruppbostad med fem lägenheter och
gemensamhetsutrymmen. Det innebär att minst fem personer kan bo i huset samt
beroende på verksamhet kan det finnas personal där. Hittills har bostäderna varit för LSS‐
boende.
Synpunkter:
Fastigheten och dess användning har i mycket ringa del beaktats i förslaget. Under
rubriken ”Bostäder” på sidan 8 är byggnaden inte nämnd. För den övriga
bostadsbyggnationen väster om planområdet har ett skyddsområde lagts in samt att
”anslutningsvägen flyttas österut för att komma längre från bostadsbebyggelsen”. Genom
den fördubbling av byggnadsytan som föreslagits kommer otvetydigt ökad trafik att
uppstå på angöringsvägen.
Det finns ingen anledning att se olika på bostadsfastigheterna väster om planområdet.
Därför förutsätter vi att förslaget minst tar samma hänsyn till Kastanjegården 3:117 som
för enbostadshusen. Särskilt som angöringen för hyresgästerna och byggnaden är från
Jössastigen.
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Kommentarer: Fastigheten Kastanjegården 3:117, har sedan samrådet köpts in av
kommunen och utnyttjas idag för förskoleverksamhet. Karlshamnsbostäder har
meddelat att då fastigheten övergår i kommunens ägo så har de inga synpunkter på
planförslaget.

12.Trafikverket
Anslutning till området sker via väg 554, som är statlig och Jössastigen som är kommunal.
Enligt detaljplanen ska befintlig anslutningspunkt behållas, där kommunen har utrett flera
alternativa lägen. Trafikverket vill upplysa om att även förändringar i anslutningen med
allmän väg (exempelvis breddning) kräver tillstånd enligt väglagen § 39. Ansökan ställs till
Trafikverket, 551 91 Jönköping och behandlas och beslutas av Trafikverkets
trafikingenjörer.
Kommentar: Upplysning om att förändring av anslutning till allmän väg kräver tillstånd
införs i planbeskrivningen och vidarebefordras till kommunens trafikingenjör.
Framförallt vid match trafikeras området av mycket trafik. Om föreslagen utbyggnad
medför ytterligare ökning av trafiken till och från anläggningen under högtrafik
(exempelvis matchdagar), så rekommenderas att detaljplanen kompletteras med en
redovisning av trafiksituationen för området och dess närhet. Är trafikalstringen markant
högre vid utbyggnad skall en dialog tas med Trafikverket.
Kommentar: En större anläggning medger utökad verksamhet och därmed fler
trafikanter. Trafikmängden till och från Jössarinken är idag som störst vid
matchtillfällena, och så kommer det att förbli även i framtiden. Förändrad trafikmängd
kommer främst att bero på hur det går för Mörrums Hockey i serien. Beroende på i
vilken division de spelar, varierar antalet åskådare, då en högre division drar mer
publik. Se ytterligare kommentar angående trafikmängd till Länsstyrelsen, punkt 1.
Utredning av eventuella behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed väg 554 kopplat
till kommunens planering ska ske i dialog med Trafikverket. Åtgärder som blir aktuella
bekostas av kommunen eller exploatören.
Kommentar: Planbeskrivningen visar på exempel på åtgärder som skulle kunna göras
för att höja säkerheten i anslutningen till allmän väg 554, men som ligger utanför nu
aktuellt planprojekt. Eventuella åtgärder kommer att utföras som ett eget projekt, inom
vilket diskussion med Trafikverket kommer att föras. Då det finns befintlig verksamhet
och bebyggelse inom planområdet anser kommunen det rimligt att kostnaderna för
åtgärderna fördelas lika mellan stat, kommun och exploatör.
Trafikverket rekommenderar att bullernivån längs med Jössastigen kartläggs för att
tillgodose de boende i området och se till att Boverkets riktlinjer följs.
Kommentar: För trafikmängder och bullernivåer se kommentar till Länsstyrelsen
punkt 1. Trafikmängden uppgår inte idag till sådan mängd att buller är ett problem och
beräknas inte öka nämnvärt framöver.
Kommunen har skyldighet att utföra åtgärder då bullernivåerna från väg överskrider
65 dBA. Detta kan jämföras med Kungsgatan i centrala Karlshamn där trafikmängden
uppgår till 1300 fordon/dygn, bebyggelsen ligger tätt inpå vägen och gatubeläggningen
är storgatsten. Uppmätta bullernivåer på Kungsgatan uppgår till 63 dBA.
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13.E.ON Elnät Sverige AB
Inom planområdet har E.ON Elnät ett befintligt lokalnät så som högspänningsjordkablar,
serviskablar in till befintlig idrottsanläggning samt en 50 kV regionnäts luftledning
Hemsjö‐Mörrums Bruk.
Kraftledningarna omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK‐FS
2008:1 och 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark,
avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser m.m. För att
kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras
avkall på el, person eller driftssäkerhet.
Enligt föreskrifter som ovan ska en luftledning vara framdragen på betryggande avstånd
från platser där många människor samlas, t.ex. skolgårdar, idrotts‐ och lekplatser med
mera. Med betryggande avstånd avses normalt att en spänningsförande ledares
horisontella avstånd till platsen inte understiger 20 meter.
Vi noterar l‐området som har lagts ut på plankartan med planbestämmelser för vår 50 kV
luftledning.
Som vi har nämnt tidigare och som kommunen även tar upp i samrådshandlingarna, måste
50 kV luftledningen byggas om då den inte är anpassad för detaljplanelagt område.
Alternativt att den kablifieras. Men för att E.ON Elnät ska kunna godkänna planförslaget
förutsätter vi att avtal upprättas mellan exploatören och E.ON Elnät Sverige AB var av
framgår de åtgärder som måste vidtas, samt att dessa skall bekostas av exploatören.
Sådana kostnader kan förutom rena ombyggnadskostnader vara kostnader som hänför sig
till ny koncessionsansökan osv. Avtal måste upprättas innan planen antas, i annat fall
kommer E.ON Elnät bestrida planen.
Likaså måste parkeringsavtal träffas innan planen antas mellan ledningens innehavare och
den som upplåter parkeringsplatserna då det framgår i plankartan och i
planbeskrivningen att parkering ska anordnas invid och under vår kraftledning.
För att tillbyggnad för ny träningshall ska vara möjligt måste högspänningsjordkablarna
flyttas. Avtal om sådana åtgärder ska träffas så snart som möjligt och det är en
förutsättning att avtal finns innan planen antas.
Kommentar: l‐området utökas till 20 meter från ledarna.
Sedan samrådet har kommunen beslutat placera tillkommande byggnad på befintlig
grusplan nordost om befintlig ishall. Detta innebär att luftledningen måste flyttas.
Kommunen har beslutat kablifiera ledningen och har därmed tecknat avtal med E.ON
om att bekosta arbetet med ansökan om ny koncession och kablifiering.
Vi noterar att det står i planbeskrivning att man inte vill ge ett u‐område för våra
markförlagda kablar som hamnar inom kvartersmark då det begränsar
utbyggnadsmöjligheterna i området på ett negativt sätt. Men så länge jordkablarna finns
så hemställer E.ON Elnät om att ett 4 meter brett u‐område med jordkablarna i mitten
sätts ut på plankartan för att dessa ska vara förenliga med detaljplanen. Området ska gälla
för samtliga befintliga och planerade jordkablar. Benämningen för
högspänningsjordkablar som avses att flyttas kan förslagsvis skrivas som u1‐område och
för övriga befintliga samt planerade högspänningsjordkablar med ett u2‐område, se
bifogad karta.
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Planbestämmelsen till u1 och u2‐området kan förslagsvis skrivas ”Marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar”. Inom u‐området får det inte förekomma plantering av träd,
mindre buskar accepteras dock.
Texten till bestämmelsen för u1‐området kan kompletteras med att u1‐området gäller till
dess ny sträckning har erhållits och jordkablarna flyttats.
Det är av stor vikt att bygglov inte beviljas innan jordkablarna är flyttade.
Kommentar: u‐område för befintliga jordkablar och för framtida lokalisering införs på
plankartan, med tilläggstexten att bestämmelsen gäller tills dess kablarna flyttats, i
enlighet med ovan.
Planerad placering av tillkommande bebyggelse har ändrats sedan samrådsskedet och
kan komma att ändras igen, innan planen genomförts. Det ska poängteras att
bebyggelse tillåts inom i stort sett hela planområdet, förutom närmast bostadshusen i
väster.
Om kommunen avser att gå vidare med kablifieringen av 50 kV luftledningen är det
nödvändigt att den planerade kablifieringen har stöd i planen. Det är i dagsläget svårt att
bedöma den nya sträckningen, och E.ON Elnät ber om att få återkomma i ett senare skede
gällande u‐området för den nya regionnätskabeln.
Kommentar: I ansökan om ny koncession redovisas två alternativa ledningsstråk för
kabeln. Stråk ett berör planområdets östra del och förespråkas av kommunen. Stråk två
är lokaliserat längre österut, och berör endast planområdet vid anslutningen till
befintlig luftledning. u‐område har lagts in i planområdet östra del, i enlighet med stråk
ett.
Arbete med skrymmande föremål i närheten av kraftledning kan medföra att arbetet
måste utföras enligt någon av Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) utgiven metod. Innan
arbete i ledningsområdet påbörjas skall kontakt tas med Mats Jönsson, ONE Nordic AB, tfn
070‐580 92 43 för utväxling av ESA‐föreskrifterna.
För ytterligare information och avtalstecknande kontakta Göran Andersson, E.ON Elnät
Sverige AB, tfn 070‐519 55 13 gällande regionnät och för lokalnät kontaktas Bo Carlsson,
E.ON Elnät Sverige AB, tfn, 070‐630 27 73
E.ON Elnät förutsätter att ovan restriktioner och föreskrifter efterlevs och att vi inte
drabbas av några kostnader samt att den kommande byggnationen inte orsakar att E.ON
Elnäts anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifterna. Eventuella ändringar av
E.ON Elnäts anläggningar bekostas av den som så begär.
Kommentar: Noteras.

14.Polismyndigheten Blekinge län
Inga synpunkter
Kommentar: Noteras.

15.Hyresgästföreningen
Ta hänsyn till Kastanjegården 3:117 som enbostadshusen.
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Kommentar: Bostadshuset som ägs av Karlshamsbostäder ligger på fastigheten
Kastanjegården 3:117. Fastigheten har köpts in av kommunen och används idag för
förskoleverksamhet.

16.Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har inte gjort någon egen naturvärdesinventering i det planerade
planområdet. Yttrandet utgår från den naturvärdesinventering Miljöförbundet Blekinge
Väst utfört, vilken inte identifierat några områden med unika eller höga naturvärden. I
inventeringen omnämns bl. a. grova tallar, ekar och död ved som värdefulla biologiska
strukturer i området.
I den mån det är möjligt vid genomförandet av byggnationerna är det positivt om dessa
värden kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Några träd eller trädgrupper
dämpar ofta det drastiska intryck ett byggprojekt innebär för de boende i området och ger
en trivsammare miljö samtidigt som det gynnar naturvärdena.
Kommentar: De befintliga träd som finns söder om befintlig ishall, närmast de boende
på fastigheterna Hästaryd 106‐109 kommer att skyddas genom planbestämmelse.
Planerad byggnation föreslås på den norra sidan av ishallen och kommer att avskiljas
från bostadsområdet i väster genom en vegetationsklädd höjd.

17.Socialnämnden
Avstår från att avge yttrande.
Kommentar: Noteras.

18.Miljöförbundet Blekinge Väst
Dagvatten från parkeringsytorna är ett avloppsvatten. Det får inte släppas till recipient
(bäcken) utan föregående rening. Reningen måste vara mer långtgående än
slamavskiljning. Exempel på rening som skulle kunna vara lämplig är någon form av slam‐
och oljeavskiljning i kombination med tex en retentionsdamm. En rätt dimensionerad och
utförd retentionsdamm skulle också kunna fungera som ett utjämningsmagasin vid höga
flöden.
Kommentar: Parkeringsytorna i området utgörs av grusade ytor. För att kunna samla
ihop och rena dagvattnet måste ytorna asfalteras. Då de huvudsakliga ytorna i stort sett
endast utnyttjas vid matchtillfälle är detta en åtgärd som kräver en stor investering i
förhållande till nytta och som dessutom ökar mängden dagvatten i systemet. I detta fall
måste det anses bättre att vattnet infiltreras direkt genom de grusade ytorna.
Beträffande den del av planområdet med naturvärde, som tas i anspråk för exploatering,
bör någon form av kompensationsåtgärd göras, tex att skydda övrig natur i planen eller
motsvarande naturtyp på annat ställe.
Kommentar: Utpekade områden med naturvärden utgörs av hällmark med tall och ek
och ligger väster om befintlig ishall, öster om den norra grusytan samt sydväst om den
södra parkeringsytan. Sedan samrådet har tillkommande bebyggelse flyttats och
föreslås placeras på grusytan i nordost. Den kommer därmed inte att beröra den höjd
som ligger i väster och på så vis inte medföra så stort ingrepp på det västra området
med naturvärden. Det ska dock klargöras att bebyggelse möjliggörs inom hela
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planområdet förutom mot bebyggelsen i väster där bestämmelse reglerar
byggnadsförbud. Samtliga områden med naturvärden kan därmed komma att påverkas.
I Länsstyrelsen yttrande vid samråd enligt 12 kap 6 § M, ställs inga krav på
kompensationsåtgärder för ianspråktagande av ovan nämnda områden.
Information
Bäcken ingår i delavrinningsområde med id 37580 och rinner vidare ut till Byggesviken,
yttre Pukaviksbukten. Kustvattenförekomsten Yttre Pukaviksbukten (EU‐unikt ID
SE560695‐144620) har måttlig ekologisk status. God kemisk status uppnås med undantag
för kvicksilver och övergödning. Mer information från VISS om vattenförekomsten Yttre
Pukaviksbukten hittas på följande länk: http://www.viss.lanss tyrelsen.se/
Waters.aspx?waterEUID=SE56069 5‐144620
Kommentar: Noteras.

Yttranden från enskilda
19.John och Monica Svensson, Fritidsvägen 11, Magnus Gummesson,
Fritidsvägen 9, Roy och Inga‐Britt Johnsson, Fritidsvägen 7, Horst och
Mari Masch, Fritidsvägen 5
Enligt planbeskrivningen framgår vid rubriken ”El”, tredje stycket att kablarna i marken
inte får överbyggas. Frågan som uppkommer är, om det på grund av detta blir hinder i att
bygga ut mot norr?
Kommentar: Ledningsägaren ska alltid ha tillgång till sina kablar, varför det inte är
lämpligt att bygga över dessa. I aktuell planläggning föreslås att kablarna flyttas och
att en flytt ska bekostas av exploatören. De kommer därmed inte utgöra ett hinder mot
byggnation norrut.
Vi önskar få skriftligen bekräftelse på att ingen bebyggelse, d.v.s. ett skyddsområde ska
vara minst 40 m till bostäderna. Det framgår ej några skriftliga avstånd i meter skrivet i
planbeskrivningen idag, men detta uppgavs muntligen på mötet med oss fastighetsägare
och kommunens representanter.
Kommentar: En byggnadsfri zon på 20 meter regleras genom prickad mark på
plankartan i samrådsskedet. Planbeskrivningen förtydligas genom att nämna det exakta
avståndet.
På informationsmötet, som hölls innan samrådstiden, diskuterades möjligheten att
grannarna i sina yttranden kan påtala att området med prickad mark bör utökas. För
att inte hindra möjligheten att utveckla det södra området till ett attraktivt
entréområde vill kommunen inte utöka den prickade marken, men däremot införs
bestämmelse om att endast komplementbebyggelse med högsta höjd om 5 meter får
uppföras sydväst om anslutningsvägen till bortalagens entré. Det är även önskvärt att
bevara så mycket vegetation som möjligt inom detta område, vilket införs i
planbeskrivningen och bestämmelser om att skydda befintliga träd och att markens
höjdläge inte får ändras införs i detta område för att på så sätt stärka skyddszonen.
Finns det idag ritning för hur hallen är tänkt att byggas ut? Tacksam om ni kan bifoga den.
Kommentar: Det finns ännu inga ritningar för planerad byggnation, de tas fram först i
bygglovsskedet. Illustrationen som tillhör planhandlingarna visar hur tillbyggnaden kan
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placeras. Det ska dock tydliggöras att detaljplanen inte endast tillåter bebyggelse enligt
illustrationen, utan inom hela planområdet, förutom inom område där bestämmelse
reglerar byggnadsförbud.

20.Roy Johnsson, Hästaryd 1:108
Jag äger fastigheten Hästaryd 1:108 som gränsar i sydvästra delen av befintliga isrinken.
Positivt är att bygga och utöka rinken i norr.
Negativt i söder nu är att vägen till rinken går nära oss som bor här och grusplanen där
bilar kör i hög fart.
Jag önskar att prickmark mot fastigheterna i söder ökas till 40 meter, att byggnationen är
samma höjd som vanliga bostadshus, att grusplanen intill fastigheten samt befintlig väg
röjes. Ny väg enligt vit streckning på karta i planhandlingarna. Vägen till bortalag används
bara av buss. Området som då gränsar mot fastigheterna i söder, önskas vara grönområde
och spara befintliga tallar och buskar som blir ridå till hallen. Fastigheterna enligt ovan:
Hästaryd 1:106–109
Kommentar: Se kommentar till yttrande nr 19 angående utökat område med prickad
mark. En ishall har ett helt annat syfte och användning än bostadshus och att
begränsa totalhöjden till en höjd som bostadshus är därmed inte möjligt. I det område
som föreslås begränsas till att endast kunna bebyggas med komplementbyggnader
enligt kommentar till yttrande nr 19, så anges en totalhöjd på bebyggelsen om 5
meter.
I samrådshandlingen visades en ny dragning av Jössastigen på illustrationen.
Plankartan ändras och den föreslagna dragningen planläggs som lokalgata, vilket gör
ändringen tvingande. Då en ny vägsträckning in i området genomförs är det naturligt
att den gamla vägen rivs upp och återställs till grönyta. Ambitionen om detta skrivs in
i planbeskrivningen.
Hur anslutningsvägarna används och vem som får köra var är tyvärr inte något som
kan regleras i plan, utan är en detaljfråga som styrs av fastighetsägaren.
Planbestämmelse om att skydda befintliga träd öster om fastigheterna Hästaryd
1:106–109 införs på plankartan.

Sammanfattande bedömning
I det fortsatta planarbetet gör stadsmiljöavdelningen bedömningen att, förutom vissa
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och
planhandlingarna kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.
Utredningar:
 Samråd enligt 12 kap 6 § MB angående påverkan på naturmiljö.
 Särskild utredning för att fastslå om fast fornlämning kommer att påverkas.
Plankartan:
 Illustrationen ändras till att visa tillkommande bebyggelse nordost om befintlig ishall.
 l‐område utökas till 20 m.
 u‐område för jordkablar införs.
 Bestämmelse om endast komplementbyggnader med totalhöjd om 5 meter införs för
den sydvästra delen av planområdet.
 Skyddsbestämmelse för träd öster om fastigheterna Hästaryd 1:106 – 109 införs.
 Bestämmelse om att marknivån inte får ändras öster om fastigheterna Hästaryd 1:106 –
109 införs.

12

Samrådsredogörelse • Detaljplan för Hästaryd 1:2, Mörrum

92

Granskningshandling • Normalt förfarande

2016-12-28

 Den föreslagna omdragningen av Jössastigen regleras genom att planläggas som
lokalgata.
Planbeskrivningen:
 Information om dispens för påverkan av fridlyst art införs.
 Information om anmälan om vattenverksamhet införs angående eventuell utfyllnad och
utdikning av vattenområden.
 Uppgifter om trafikbuller införs.
 Ansvarsfördelning
 De fastighetsrättsliga frågorna förtydligas.
 Fastighetsägarens ansvar för dagvattenlösningen förtydligas.
 Upplysning införs om att tillstånd krävs för ändring av anslutning till allmän väg.
 Kompletteras med det exakta avståndet för den bebyggelsefria zonen.
 Intentionen att befintlig väg bör återställas till grönyta då ny vägsträckning in i området
genomförts införs.

Ej tillgodosedda synpunkter
Följande synpunkter inkomna under utställningen, avseende förhållanden som kan
regleras i planen bedöms kvarstå:
 Miljöförbundet Blekinge Väst, dagvatten från parkeringarna måste renas,
kompensationsåtgärder för naturområden som exploateras.
 John och Monica Svensson, Fritidsvägen 11, skyddsområde ska vara minst 40 m till
bostäderna.
 Magnus Gummesson, Fritidsvägen 9, skyddsområde ska vara minst 40 m till
bostäderna.
 Roy och Inga‐Britt Johnson, Fritidsvägen 7, skyddsområde ska vara minst 40 m till
bostäderna.
 Horst och Mari Masch, Fritidsvägen 5, skyddsområde ska vara minst 40 m till
bostäderna.
 Roy Jonsson, Hästaryd 1:108, den prickade marken utökas till 40 m, tillkommande
bebyggelse regleras till samma höjd som bostadshusen i väster.

Fortsatt planarbete
När erforderliga ändringar, kompletteringar och utredningar har tagits fram och
inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att ställa ut planen för
granskning.
Avsikten är att byggnadsnämnden ska godkänna samrådsredogörelsen på sitt
sammanträde den 1 februari 2017.

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har sammanställts av landskapsarkitekt Anna Terning på
stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd
med berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn, den 28 december 2016

Anna Terning
Landskapsarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt

Samrådsredogörelse • Detaljplan för Hästaryd 1:2, Mörrum

93

13

LANTMÄTERIET

Sida1

KJÅÃTÃTÄ
Fastighetsförteckning
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Arendenummer

K1714

DNR
......

Handläggare

Lena

.
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7-

--

...

.I

_.
..

Marcusson

Ärende

Fastighetsförteckning
Kommun:

Fastigheter

inom

området

Karlshamn

Län: Blekinge

Ägare /innehavare,

adress

Övrigt

Hästaryd

1:2

Karlshamns Kommun
374 81 KARLSHAMN

Hästaryd

1:14

Sveaskog Förvaltnings
Torsgatan 4
105 22 STOCKHOLM

Aktiebolag

Hästaryd

1:15

Sveaskog Förvaltnings
Torsgatan 4
105 22 STOCKHOLM

Aktiebolag

Kastanjegården

1:2 mfl

(fastigheter,sämjelotter,fiskelotter,byggnadå, allmäntvattenområde)

på kartan

Beteckning

för del av Hästaryd

till detaljplan

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

Marksamfälligheter

Beteckning
Hästaryd

inom

påkartan

(samfälld

Ägare

mark,

samfällt

vatten,

samfällt

/innehavare, adress

S26
däribland

1:2

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Kastanjegården

Hästaryd

8:1

3:1

Karlshamns Kommun
374 81 KARLSHAMN
Persson,

Anna Linda Ingeborg
87

Forsbackavägen
375 90 Mörrum
Persson,

Ian

Patrik

Forsbackavägen

87

375 90 Mörrum
Hästaryd

2:15

fiske,

allmänningar)

Ändamål
DIKEN

Delägarfastigheter
Hästaryd

området

Abrahamsson,
Forsbackavägen
375 90 Mörrum

94

Per Anders
1 13-11

Lantmäteriet
K1714

Hästaryd

2017-03-28
Sida 2

5:1

Lunds Stifts Prästlönetillgångar
Box 32
221 00 Lund

Anläggningssamfâlligheter

inom

Rättigheter

inom

(Gemensamhetsairlägguiirlgar

enligt AL, anläggningar

Ägare /innehavare, adress

Beteckning på kartan

mineral/

området

området

(servitut,

ledningsrätt,

nyttjanderätt,

vågrätt,

viltvårdsområde,

enligt LSV)

Ändamål

fiskevårdsområde,

rättigheter

torv)

Beteckning på kartan
Avtalsservitut

Ägare / innehavare, adress

1

Ändamål
Servitut,

Kraftledning

mm

Servitut,

Kraftledning

mm

Servitut,

Kraftledning

mm

1082IM-03/12355.1
Till

förmån

för:

3:1

Kastanjegården

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

Belastar:
3:1

Kastanjegården

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

Avtalsservitut

2

1082IM-03/18432.1
Till

förmån

för:

3:1

Kastanjegården

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

Belastar:
Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Avtalsservitut

3

1082IM-06/6490.1
Till

förmån

för:

Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Belastar:
Hästaryd

1:2

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

95
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Lantmäteriet

K1714

Sida

Avtalsservitut

4

Servitut,
Transformatorkiosk

10-IM3-73/957.1
Till

förmån

för:

Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Belastar:

Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
5

Avtalsservitut

Servitut,

Kraftledning

Servitut,

Kraftledning

Servitut,

Kraftledning

10-IM3-79/6854.1

Till förmån för:
Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Belastar:

Hästaryd

1:2

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Avtalsservitut

6

10-IM3-79/6854.2
Till

förmån

för:

Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Belastar:

Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Avtalsservitut

7

10-IM3-82/1223.1

Till förmån för:
Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Belastar:

Hästaryd

1:2

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

96

mm

3
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K1714

Sida4

Servitut,
Kraftledning
mm

Avtalsservitut8

10-IM3-88/5271.1
Till

förmån för:

Kastanjegården
3:1

Karlshamns Kommun

37481 KARLSHAMN
Belastar:

Hästaryd
1:2

KarlshamnsKommun
37481 KARLSHAMN

Avtalsservitut9

Servitut,

10-IM3-91/4064.1

Transformatorkiosk
mm

Till förmånför:

Kastanjegården
3:1

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN
Belastar:

Hästaryd
1:2

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN
Avtalsservitut10

Servitut,Kraftledning mm

10-IM3-95/
500.1
Tillförmån för:

Kastanjegården
3:1

Karlshamns Kommun

37481 KARLSHAMN
Belastar:

Kastanjegården
3:1

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Servitut,
Kraftledning
mm

Avtalsservitut11
10-IM3-76/4882.1

Till
förmånför:
Kastanjegården
3:1

Karlshamns Kommun

37481 KARLSHAMN
Belastar:

Kastanjegården
3:1

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN
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Sida

Officialservitut

1

Servitut,

10-IM3-66/1151A.1
Till

förmån

för:

Kastanjegården

3:1

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Belastar:

3:1

Kastanjegården

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

Fastigheter
Beteckning
Hästaryd

utanför

området

på kartan

Ägare/

1:106

John

innehavare,

adress

Övrigt

Ivar Johansson

Fritidsvägen

11

375 32 MÖRRUM

Hästaryd

1:107

Sandra

Gummesson

Fritidsvägen

9

375 32 MÖRRUM

Magnus Gummesson
Fritidsvägen 9
375 32 MÖRRUM
Hästaryd

1:108

Roy Ingmar Johnsson
Fritidsvägen
7
375 32 MÖRRUM

Hästaryd

1:109

Mari Masch
Fritidsvägen

5

375 32 MÖRRUM
Horst

Masch

Fritidsvägen

5

375 32 MÖRRUM
Kastanjegården

3:1 17

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN

Kastanjegården

6:10

Ola Johansson

Byggesvägen 99
375 90 MÖRRUM

Marksamfälligheter
Beteckning
Hästaryd

Kraftledning

expropriation

utanför

på kartan

området
Ägare /innehavare,

5:4

Delägarfastigheter

däribland

98

adress

Ändamål

5

2017-03-28

Lantmäteriet
K1714

Sida

Hästarycl

1:2

Karlshamns Kommun
374 81 KARLSHAMN

Hästaryd

8:1

Persson, Anna Linda Ingeborg
Forsbackavägen

87

375 90 Mörrum
Persson,

Jan Patrik

87

Forsbackavägen
375 90 Mörrum

22:1

Hästaryd

Karlshamns

Kommun

374 81 KARLSHAMN
Abrahamsson,

2:15

Hästaryd

Per Anders

Forsbackavägen

113-11

375 90 Mörrum

Hästaryd

5:1

Lunds Stifts Prästlönetillgångar

Box 32
221 00 Lund

Anläggningssamfälligheter
Beteckning

Allmän

utanför

området

på kartan

väg 554

Ägare

/ innehavare,

Staten

Trafikverket

adress

Ändamål

781 89 Borlänge

Kommentarer
Inom

området

finns

Söder om området

ett markavvattningsföretag

finns en outredd

benämnt

B86 och

fornlämningar

samfällighet.

Upplysning
Utredningen
saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom
eventuellt avtalsrättigheter
som inte är offentliggjorda
genom inskrivning.
Utredningen
saknar rättskraft.
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1

BAKGRUND

Planens syfte är att bejaka möjligheten att utveckla den befintliga
idrottsanläggningen i området samt att öka flexibiliteten för att i framtiden
kunna utveckla områdets verksamheter och ändamål. Detta i enlighet med
Karlshamns kommuns översiktsplan
2030.
På fastigheten ligger en befintlig
ishall samt några mindre
byggnader. Karlshamns kommun
har konstaterat att det finns behov
av ytterligare isyta intill den
befintliga ishallen varför nu gällande
plan har uppkommit.
Planarbetet påbörjades redan 2013
då flera utredningar gjordes, bl.a en
dagvattenrapport utförd av FLK
Sverige AB daterad 2013-08-19.
Länsstyrelsen Blekinge län och
Miljöförbundet Blekinge Väst som
granskat handlingarna hade flera
synpunkter på den föreslagna
dagvattenhanteringen i rapporten.
Det ansågs att lite eller inget fokus
Figur 1 – Detaljplanområde Hästraryd 1:2 m.fl.
låg vid att hantera och beskriva
föroreningar samt att det finns flera oklarheter kring om hanteringen strider
mot gällande bestämmelser eller ej.

2

SYFTE

Syftet med utredningen är att ge en helhetssyn av områdets kommande
hantering av dagvatten. Detta sker genom att identifiera områdets
förutsättningar och möjligheter att ordna en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering, tekniskt så väl som juridiskt. Utredningen avser
samtidigt att belysa eventuella begränsningar som är försvårande för
dagvattenhanteringen i området.
I uppdraget ingår även att ta fram förslag på principlösningar för
omhändertagandet av dagvatten inom planområdet samt att utföra en analys
kring MKN för recipient. Utöver detta kommer en kartering av avrinningsområdets olika ytor att utredas tillsammans med en föroreningsberäkning.
Underlaget ligger till grund för ett förslag till en långsiktigt hållbar VAhantering i området som redovisas i denna rapport.
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3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN /
BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET

3.1

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Figur 2 – Översikt.

Planområdet är beläget i Mörrum i Karlshamns kommun och är bebyggt med
en ishall samt några mindre byggnader. Området är höjdmässigt varierande
mellan +26 och +39 där marken varvas med bergsknallar och mer plana ytor.
Marken består till stor del av skog och naturmark samt grusade områden
som är avsedda för aktiviteter och parkering vid evenemang.
Väster om planområdet ligger ett befintligt bostadsområde och i öster består
marken mestadels av natur- och skogsmark. I öster ligger även en bäck som
identifierats i tidigare
dagvattenutredningar som en
del av dagvattenlösningen inom
planområdet.
Det finns ingen avsatt yta i
detaljplanen som är avsedd för
att hantera eller fördröja
dagvatten då planen framförallt
hanterar byggnadsytor, vägar
och naturmark.
Den befintliga fastigheten är
ansluten till det allmänna
vatten- och spillvattenledningsBäck
systemet. På kartor framgår
även att det finns en befintlig
dagvattenledningsservis
Figur 3 - Bild från FLKs dagvattenrapport 2013
framdragen till fastigheten även
om det är oklart huruvida fastigheten är ansluten hit eller ej. Detta innebär att
det är oklart hur den befintliga ishallen hanterar och avleder dagvattnet i
dagsläget. Det allmänna dagvattenledningssystemet är beläget kring
bostadsområdet i väster. Va-huvudmannen har dock påtalat att
dagvattenledningssystemet i området är hårt belastat.
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Figur 4 - Ledningar och kablar i området

Det finns ett flertal ledningar och kablar inom området, främst tele- och
elkablar samt interna VA-ledningar.

3.2

TOPOGRAFI OCH HÖJDANALYS

Fastigheten och det aktuella planområdet är i förhållande till dess omgivning
högt belägen. På fastigheten finns högre bergsknallar samtidigt som det
finns en naturlig sluttning åt både öst och väst.

Figur 5 - Höjdanalys över området.
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Då bostadsområdet i väster är betydligt lägre beläget behöver
dagvattenhanteringen inom planområdet säkerställa att dagvattnet ordnas
inom området utan att orsaka åverkan på annan fastighet.
Befintligt
bostadsområde

Figur 6 - Översikt höjdkurvor

4

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

4.1

MARKFÖRHÅLLANDEN

Jordartskartan från SGU (Sveriges geologiska undersökning) ger en grov
bild av de olika jordarternas utbredning i ett område. Jordartskartan för det
nu aktuella området visar att det består av sandig morän, urberg, postglacial
sand och mossetorv, se figur 7. Inga ytterligare markundersökningar har
gjorts inom planområdet.
Teckenförklaring

Figur 7 - Jordartskarta 25 000 - 100 000 (SGU)
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4.2

GENOMSLÄPPLIGHET OCH
INFILTRATIONSMÖJLIGHETER

För att utreda dagvattnets infiltrationsmöjligheter i ett visst område är det
markens genomsläpplighet som är av yttersta vikt. Olika jordarter har olika
genomsläpplighet varför infiltrationsmöjligheterna varierar beroende på detta.
Då nu aktuellt område till stor del består av sandig morän, urberg och
postglacial sand anses området ha en hög till medelhög genomsläpplighet.
Genomsläpplighet

Figur 8 - Genomsläpplighetskarta (SGU)

Observera!
Jordartskartan och den hydrauliska konduktiviteten för respektive jordart är
generella och ger enbart en antydan om möjligheterna till infiltration.
Innan det beslutas att införa infiltration av dagvatten behöver en fältundersökning
genomföras. Detta för att få mer exakt information om infiltrationsmöjligheterna i
området.
Jordarter med god genomsläpplighet ger en bra möjlighet till infiltration, men ger
också en ökad risk att föroreningar sprids till grundvattnet.

4.3

GRUNDVATTEN

Ingen grundvattendata har funnits tillgänglig i denna utredning.
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5

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
DAGVATTENHANTERING

Det allmänna dagvattenledningssystemet är överbelastat varför VAhuvudmannen meddelat att det inte finns kapacitet nog att ta emot dagvatten
i händelse av utbyggnation enligt detaljplan. I takt med att planerad
utbyggnation sker kommer dagvattenflödet i området att öka. Problematiken
är att hantera det nytillkomna flödet inom detaljplanenområdet med hänsyn
till att ingen ytterligare avledning kan ske till det allmänna dagvattenledningssystemet.
För att hantera detta kommer ytor i detaljplanen behöva reserveras för
interna dagvattenlösningar. För att möjliggöra detta behöver tillstånd kring
strandskydd och miljö undersöka och ordnas. Detta var även en synpunkt
som framfördes av Länsstyrelsen vid granskningen av dagvattenrapporten
från 2013.

5.1

BEFINTLIGA VA-LEDNINGSNÄT

Ishallen är ansluten till det allmänna vatten- och spillvattennätet. Enligt
kartmaterial finns även en dagvattenservis framdragen till fastigheten men
det är oklart huruvida den befintliga ishallen är ansluten hit eller inte.

5.1.1

Verksamhetsområde

Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
ej dagvatten

5.2

MKN – MILJÖKVALITETSNORMER

Planområdet belastar vattenförekomsten i Mörrumsån.

Figur 9 - MKN för kvalitetskrav med kemisk status för vattendrag (VISS)
Tabell 1 - Miljökvalitetsnormer för Mörrumsån

Mörrumsån

Ekologiskstatus

Kemiskstatus

Statusklassning 2016

Måttlig ekologisk status

God kemisk status

Kvalitetskrav

Information saknas

God kemisk ytvattenstatus
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6

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING I PLANOMRÅDET

I samband med den föreslagna detaljplanen kommer andelen hårdgjorda
ytor att nära fördubblas. Detta innebär en påtaglig ökning av dagvattenflöde i
området. Då det allmänna dagvattenledningssystemet i området är
överbelastat är anslutning dit inget alternativ. För att möjliggöra en hållbar
dagvattenhantering inom planområdet behöver istället ytor reserveras i
detaljplanen för att ge plats åt dagvattenlösningar med reningsmöjligheter.
Ytan söder om den befintliga
ishallen som i detaljplanen är
reserverad för komplementbyggnader har goda
förutsättningar att fungera som
yta för en dagvattenanläggning.
Ytan ligger förhållandevis lågt
beläget i förhållande till platsen
för den tänkta utbyggnaden samt
den befintliga ishallen. Genom att
anlägga en fördröjnings- och
reningsdamm på ytan kan hela
dagvattenflödet hanteras inom
fastigheten innan vidare
avledning sker. Områden kring
Figur 10 - Förslag på yta för dagvattenhantering
den aktuella ytan är också
topografiskt lämplig för att leda dagvattnet till och från ytan.
Med undantag för en högspänningskabel som enligt underlaget till
detaljplanen ska flyttas finns inga kablar eller ledningar inom den tänkta yta.
Värt att notera är dock att en elledningskabel planeras att förläggas i planens
östra del vilket innebär att
ledningarna kan behöva korsas i
samband med avledning från
den föreslagna dammen till
bäcken i öster. Detta behöver
ses över mer noggrant i detaljprojekteringen.
Markförhållandena kring den
aktuella ytan består enligt utdrag
från SGUs kartmaterial (se sida
7-8) av sandig morän vilket
innebär en medelhög genomsläpplighet.
Förutsättningarna för att
omhänderta dagvattnet enbart
via infiltration genom marken är med detta underlag inte tillräckliga för att
göra bedömningen att endast naturlig infiltration kan fungera som en hållbar
lösning. Dagvattnet kommer behöva avledas vidare då dammen endast bör
ha som funktion att fördröja och rena det dagvatten som belastar området.
Figur 11 - Ledningskarta över området
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Den nu aktuella ytan innehåller även ett naturligt dike vars funktion och
slutpunkt bör utredas som en möjlig avledningsväg för dagvattnet i området.
Markförhållandena kring parkeringsytan öster om den föreslagna dammen
består enligt utdrag från SGUs kartmaterial (se sida 7-8) av postglacial sand
vilket innebär en hög genomsläpplighet. För att dra nytta av detta kan
parkeringen med rätt höjdsättning anläggas med lutning mot denna yta för att
hantera dagvattnet från parkeringsytan direkt via exempelvis en regnrabatt
som både har en renande och fördröjande effekt.
Genom att anlägga en renings- och fördröjningsdamm innebär det att
dagvattnet från området blir renat och utflödet reglerat. Det bör uppfylla de
krav som riktats mot tidigare dagvattenutredning om utsläpp till den bäck
belägen i öster om planområdet. För att fullfölja avledningen till bäcken
behöver vidare krav om strandskydd och biotoper utredas i enlighet med
Länsstyrelsens krav.

6.1

PRINCIPSKISS AV DAGVATTENHANTERING

IN

UT

Figur 12 - Dagvattendamm för rening och
fördröjning

Figur 13 - Regnrabatt i anslutning till parkering.
Bild från SMIHI.se
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7

BERÄKNING AV FÖRORENINGSHALTER

För göra en bedömning av planens påverkan av föroreningshalter har
beräkningar av föroreningshalter genomförts. Beräkningarna är utförda i
datorprogrammet Stormtac. Beräkningen baseras på att rening av dagvattnet
sker i föreslagna dagvattenlösningar som dagvattenmagasin och svackdiken.
Då riktvärden för dagvattenutsläpp saknas nationellt, används de förslag till
riktvärden för dagvattenutsläpp som Riktvärdesgruppen i det regionala
dagvattennätverket i Stockholms län tog fram år 2009. Även Stormtac
använder dessa riktvärden som jämförelsevärden. Dagvattenföroreningarna i
nollalternativet (dagens situation) samt planerad utformning av planområdet
utan rening respektive med rening jämförs med riktvärdena för nivå 2M.
Denna nivå gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkten till
recipienten. M:et betyder att dagvattnets slutliga recipient är mindre sjöar,
vattendrag eller havsvikar.
Tabell 2 - Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde, Stormtac

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

Riktvärde

175

2 500

10

30

90

0.50

15

30

0.070

60 000

700

Efter åtgärder
enligt DP

80

1 500

6.2

15

39

0.34

5.2

4,9

0.030

44 000

390

ug/l

Föroreningsberäkningarna ovan visar att värdena inte på någon punkt
avviker från angivna riktvärdet.

Tabell 3 - Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening, Stormtac

kg/år

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

1.8

35

0.14

0.33

0.90

0.0077

0.12

0.11

0.00069

1 000

7.4
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8

BERÄKNINGAR

Beräkningar av flöde och volym är gjorda efter de förutsättningar som
angivits av beställaren.
För att avgöra hur mycket dagvatten som kommer från området har flödet
beräknats med hjälp av rationella metoden vid ett regn med återkomsttid 10
år med hjälp av Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering
och analys av avloppssystem, Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.
Dagvattenflödet är beräknat enligt Q dim = i(tr) * A * ȹ * kf
Q dim = Dimensionerande dagvattenflöde
i(tr) = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s)
A = Area (ha)
ȹ = Avrinningskoefficient (-)
kf = Klimatfaktor (1,05-1,30)
i(tr) beräknas med regnets dimensionerande återkomsttid (10, 20 och 30 år)
och varaktighet (10-240 minuter) vilket ger en dimensionerande
nederbördsintensitet på x l/s*ha.
Avrinningskoefficienterna är beräknade enligt riktlinjer i Publikation P110,
Svenskt Vatten 2016 och Stormtac. Vid en sammanvägning av
avrinningskoefficienterna beräknas värdet enligt principen:
ȹ = (A1 * ȹ1 + A2 * ȹ2 +... An * ȹn) / (A1 + A2 + … An)

8.1

BERÄKNAT DAGVATTENFLÖDE

De vanligaste dimensionerande regnen med en återkomsttid om 10, 20 och
30 år är beräknad med 10 minuters varaktighet.
Beräkningarna är gjorda med en klimatfaktor om 1,20 vilket är det värde som
används i Svenskt Vattens beräkningsexempel. Beräkningarna nedan är
gjorda i jämförelse innan och efter byggnation enligt detaljplan och visar
maxvärdena av ovanstående belastande intensiteten.
Tabell 4 - Beräknat dagvattenflöde (inklusive klimatfaktor 1,2) före och efter ändringar enligt
föreslagen detaljplan.

Återkomsttid &
varaktighet

Flöde (l/s)
FÖRE

Flöde (l/s)
EFTER

Skillnad (l/s)

10 års regn 10 min

562

766

204

20 års regn 10 min

707

963

256

30 års regn 10 min

809

1 102

293

Det dimensionerande flödet enligt gällande säkerhetskrav1 är 963 l/s vilket
motsvarar ett 20 års regn med 10 minuters varaktighet.

1

Minikrav på återkomsttid för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem i tät
bostadsbebyggelse, Svenskt Vatten Publikation P110, sid 42.
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FLÖ D E ( L/S ) FÖ RE O CH EFT ER ÄND RNG I D P
1 200
1 000

FLÖDE L/S

800
600

FÖRE [l/s]
EFTER [l/s]

400
200

0
10-ÅRS REGN

20-ÅRS REGN

30-ÅRS REGN

ÅTERKOMSTTID

Figur 14 - Flöde (l/s) före och efter ändring i detaljplan, med klimatfaktor 1,2

Area [m2]

Andel av
total yta
[%]

Ishallen

5 000,00

7,14%

Parkering

5 000,00

7,14%

Parkering/grusyta

8 000,00

Väg

Typ av yta,
klassificering

Koefficient

Reducerad
area [m2]

Takyta

0,90

4 500

Hårt packat grus

0,75

3 750

11,43%

Packat grus

0,70

5 600

2 000,00

2,86%

Väg/asfalt

0,85

1 700

Bef naturmark

50 000,00

71,43%

Skog & grönområde

0,10

5 000

TOTALT

70 000 m2

100,00%

0,29

20 550 m2

Koefficient

Reducerad
area [m2]

Figur 15 - Beräknad reducerad area FÖRE ändring enligt detaljplan

Ishallen
Parkering
Parkering/grusyta
Väg
Bef naturmark
TOTALT

Area [m2]

Andel av
total yta
[%]

9 000,00

12,86%

Takyta

0,90

8 100

6 000,00

8,57%

Hårt packat grus

0,75

4 500

4 000,00

5,71%

Packat grus

0,70

2 800

10 000,00

14,29%

Väg/asfalt

0,85

8 500

41 000,00

58,57%

Skog & grönområde

0,10

4 100

70 000 m2

100,00%

0,40

28 000 m2

Typ av yta,
klassificering

Figur 16 - Beräknad reducerad area EFTER ändring enligt detaljplan
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8.1.1

Princip för utformning av damm

Som åtgärd för att fördröja och rena dagvattnet från planområdet föreslås
anläggandet av en dagvattendamm. För att omhänderta dagvattnet från
området krävs en total volym om 1 700 m3 som dimensioneras efter
maxflöde av ett 20 års regn.
För att uppnå denna volym kan dammen utformas enligt följande:
 Total areal om 2 000 m2 med släntlutning 1:4
 0,8 meter djup
 Utflöde som inte understiger 1,5 l/s * ha

Figur 17 - Principskiss för utformning av damm

9

SLUTSATS

Syftet med dagvattenutredningen är att utifrån områdets förutsättningar och
föreslagna bestämmelser och åtgärder i detaljplan förslå en lämplig och
långsiktigt hållbar åtgärd för omhändertagande av områdets dagvatten.
Områdets topografiska förhållanden med tydliga variationer av bergsknallar
och mer plana ytor begränsar den tekniska utformningen för att ordna en
dagvattenlösning med självfall. Detta går dock att lösa med rätt ledningsdragning.
Markförhållandena i området är också varierande. En del av området som
består av berg är besvärligt och kostsamt att schakta i men också något som
man behöver förhålla sig till som en del av de naturliga förutsättningarna.
Ledningsdragningen bör ta hänsyn till så väl höjd som markförhållanden i
detaljprojekteringen. I anslutning till den större parkeringsytan i sydost är
markförhållandena gällande genomsläpplighet desto mer gynnsamma.
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Därför föreslås det i utredningen att ta till vara på möjligheten att ordna lokal
infiltration genom att anlägga en regnrabatt eller liknande för att omhänderta
dagvattnet från den hårdgjorda ytan från parkeringen.
Den stora problematiken i utformningen av en hållbar dagvattenlösning för
planområdet är vart dagvattnet ska avledas vidare. Då det allmänna
dagvattenledningssystemet är hårt belastat finns inte möjligheten att avleda
områdets dagvatten
dit. Som fungerande
alternativ kan
avledning till den bäck
som föreslagits i en
tidigare dagvattenutredning vara ett
fortsatt alternativ som
mottagare av
dagvattnet från
området. Genom att
ordna en dagvattendamm inom planområdet blir
dagvattenflödet som
Figur 18 - Föreslagen dragning av elkabel (röd)
eventuellt släpps till
bäcken både reducerat och renat, vilket bör anses uppfylla delar av
ogillandet som tidigare dagvattenutredning mottagit via yttrande. Ordnandet
av avledning hit bör ske i samråd med Länsstyrelsen och Miljöförbundet
Blekinge Väst för att säkerställa att avledningen sker i enlighet med gällande
lagstiftning.
Värt att nora är den elkabel som i planarbetet förslagits till planområdets
östra del som då kan behöva korsas i samband med ledningsdragningen
från dagvattendammen till bäcken. Detta behöver ses över närmare vid en
eventuell detaljprojektering av området.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700
medarbetare. www.wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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2013-08-28
Dnr: 2013/233.214

Beslutsunderlag för

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en
betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap.
12 § och 13 § första stycket miljöbalken.
Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats,
7. nöjespark, eller
8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för ändamålen ovan
ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 § första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den
myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken.
Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av en
sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet av en
detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen skall alltså för varje enskild detaljplan bedöma om
det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Som bilaga 2 återfinns
länsstyrelsens yttrande över behovet av MKB, hörande till startskedet.
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Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl., Mörrum, Karlshamns kommun
Planhandläggare

Anna Terning, landskapsarkitekt, Stadsmiljöavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun.

Planområdets avgränsning

Planområdet är beläget strax öster om Mörrum och begränsas i väster av
bostadsbebyggelse och i söder av Byggesvägen. I norr och öster gränsar
planområdet till befintligt friluftsområde.

Bild 1. Översiktlig kartbild över Mörrum. Planområdet ligger i öster.

Bild 2. Planområdets ungefärliga utbredning. Prickad vägdragning ska utredas och
kommer att ingå i planområdet om det anses rimligt att flytta anslutningen dit.

Planens syfte

Planens syfte är att bekräfta befintlig idrottsanläggning, ishall, och
möjliggöra för utveckling av verksamheten genom tillbyggnad av ishallen
samt utökade parkeringsytor. Detaljplanen reglerar markanvändningen till
allmän plats, lokalgata, och kvartersmark med idrottsändamål.
Parkeringsytorna avses rymmas inom kvartersmarken. Planen tas fram
genom ett normalt planförfarande med överhoppat programskede.
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Översiktlig beskrivning av
planområdet och dess omgivning

Planområdet utgörs av Jössarinken, ishallen, med tillhörande byggnader,
parkeringsytor och anslutningsväg.
Planområdet ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelse i väster, från
vilken gångstigar leder in i området. Den nordvästra delen av planområdet
är skogsbeklädd och avskärmar därmed idrottsanläggningen från befintligt
bostadsområde. Längre söderut ligger bostäderna nära inpå området och
tillfartsvägen, Jössastigen, går tätt intill befintliga bostäder i väster. Sikten
österut i anslutningspunkten till Byggesvägen är inte optimal och vid match
och evenemang är trafiksituationen i området besvärlig.
I anslutning till ishallen finns flera grusade planer som används för såväl
idrott som för parkering vid evenemang och match. Området runt
Jössarinken är ett populärt friluftsområde med flera motionsslingor.

Bild 3. Gångstig mellan bostadsbebyggelsen väster om planområdet och
Jössarinken (bakgrunden).

Bild 4. I området finns flera grusplaner som används till idrott såväl som parkering.
Omgivningen är skogsbeklädd.
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Samlad bedömning
Bedömningskriterier
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4)

1. Planens eller programmets karaktäristiska
egenskaper i bedömningen skall särskilt
beaktas i vilken utsträckning planen eller
programmet

Bedömning

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,

Planen reglerar markanvändningen för idrottsändamål
och lokalgata. Verksamhetens utbredning begränsas
mot befintlig bostadsbebyggelse i väster. Även
byggnadernas storlek begränsas.

b) har betydelse för andra planers eller programs
miljöpåverkan,

Bedöms inte ha någon påverkan.

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter
särskilt för att främja en hållbar utveckling,

Det finns flera gångstigar till planområdet från Mörrum
och en cykelväg planeras från norr. Busshållplats finns
på Byggesvägen ca 300 m söder om befintlig ishall.
Genom att möjliggöra utveckling av befintlig
verksamhet istället för att flytta den kan befintlig
anläggning och infrastruktur utnyttjas, vilket är positivt
ur hållbarhetsperspektiv.

d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen
eller programmet, eller

Planen bedöms inte medföra några betydande
miljöproblem.

e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens
miljölagstiftning.

Nej.

2. Typen av påverkan och det område som kan
antas bli påverkat. I bedömningen skall särskilt Bedömning
beaktas.
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av
påverkan och möjligheten att avhjälpa den,

Större delen av planområdet är redan idag
ianspråktagen mark. Planen medför att befintlig ishall
får byggas ut, och vid ett genomförande, vilket är
mycket sannolikt, kommer denna påverkan vara
varaktig.

b) påverkans totaleffekt,

c) påverkans gränsöverskridande art,

Området är idag påverkat av människors aktivitet,
genom befintlig ishall, tillhörande byggnader,
tillfartsväg, parkerings- aktivitetsytor och
motionsslingor. Genom att planen tillåter utveckling av
verksamheten kommer naturområde inom
planområdet att påverkas, men i ett större
sammanhang bedöms planens genomförande inte ha
någon större totaleffekt.
Ingen negativ påverkan förväntas.

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,

Ingen betydande negativ påverkan förväntas.
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e) påverkans storlek och fysiska omfattning,

Planerad tillbyggnad är 40x70 m, vilket innebär att
ytterligare minst 2800 m2 kommer att hårdgöras.
Planområdet är totalt cirka 6,5 ha.

f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade
området har på grund av intensiv markanvändning,
överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller
speciella särdrag i naturen, och

Planen kommer att bekräfta befintlig verksamhet och
genomförandet bedöms därför inte innebära intensiv
markanvändning eller överskridna
miljökvalitetsnormer. Inga utpekade kultur- eller
naturmiljöer påverkas.

g) påverkan på områden eller natur som har erkänd
Ingen negativ påverkan förväntas, då planområdet inte
nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. omfattar sådana områden.

Ställningstagande
Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL)
erfordras.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL)
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

X

Miljöbalken, MB
Frågeställningar
Kap. 3
Berör ett genomförande av planen:
1. Stora opåverkade områden,
enligt 2 §?
(Kommunens översiktsplan)

Ja

Nej
Nej

2. Ekologiskt särskilt känsliga
områden, enligt 3 §?
(Kommunens översiktsplan,
kommunens naturvårdsprogram,
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och
sumpskogsinventering)

Nej

3. Jord- och skogsbruksmark,
enligt 4 §?
(Kommunens översiktsplan
länsstyrelsens klassning av
jordbruksmark, skogsstyrelsens
översiktliga skogsinventering,
kommunens naturvårdsinriktade
skogsbruksplan)

Nej

4. Mark- och vattenområden med
betydelse för yrkesfiske- eller
vattenbruk, enligt 5 §?
(Kommunens översiktsplan)

Nej

Kommentarer

Det område som planområdet tar i anspråk utgör inte
skogsmark med betydelse för skogsnäringen, och
genomförandet av planen kommer därmed inte att
försvåra ett rationellt skogsbruk.
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5. Mark- och vattenområden med
natur- och kulturvärden samt
av betydelse för friluftslivet,
enligt 6 §?
(Kommunens översiktsplan,
”Karlshamns
innerstadsbebyggelse”,
kulturminnesvårdsprogrammet, §
38-område, kommunens
naturvårdsprogram.)
Se vidare under kap. 7 MB.

Nej

6. Mark- och vattenområden med
värdefulla ämnen och material,
enligt 7 §?
(Kommunens översiktsplan, SGU –
inventeringar; grus, berg, morän)

Nej

Planområdet ingår i ett större strövområde, populärt för
motion och aktiviteter. Planens genomförande kommer
inte motverka detta intresse.

7. Mark- och vattenområden som
är särskilt lämpade enligt 8 §
för?
a) Industriell produktion?

Nej

b) Energiproduktion, energidistribution (nätkonsession och
ledningsrätter för el- och
energidistribution)
(Kommunens
översiktsplan/planlagd mark)?

Nej

c) Kommunikationer (vägar,
järnvägar, sjöfart, luftfart,
telekommunikationer,
kollektivtrafik)?

Nej

d) Vattenförsörjning?

Nej

e) Avfallshantering?

Nej

8. Mark- och vattenområden som
har betydelse för totalförsvaret,
enligt 9 §?

Nej

9. Mark- och vattenområden av
riksintressen, enligt 5-8 §§? Se
nedan.
(Kommunens översiktsplan)

Nej

a) Friluftsliv
- Mörrumsåns dalgång, FK3
- Hällaryds skärgård – Eriksberg –
Tjärö – Järnavik, FK4

Nej

Det finns inga riksintressen inom planområdet.
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b) Naturvård
- Stensnäs – Elleholm, NK5
- Mörrumsåns dalgång, NK6
- Ire – Loberget - Mieån, NK7
- Eriksberg – Tjärö – Järnavik –
Tärnö, NK8
- Persgärde – Tattamåla, NK37
- Stärnö, NK38

Nej

c) Kulturmiljövård
- Letesmåla, K3
- Elleholm, K4
- Mörrum, Karlshamn, K5
- Karlshamns stad, Kastellet och
Boön, K6
- Ire, K7
- Djurtorp, K8

Nej

d) Yrkesfiske
- Området mellan inre trålgränsen
och territorialvattengränsen samt
angränsande del av Hanöbukten,
Y3.

Nej

e) Energiproduktion
- Karlshamnsverket och Område
norr om Munkahusviken
- Område norr om Munkahusviken

Nej

f) Sjöfart
- Karlshamns djuphamn

Nej

g) Järnväg
- Blekinge Kustbana

Nej

h) Vägar
- E 22
- Länsväg 121
i) Värdefulla ämnen, mineral
- Diabas – Stärnö

Nej

j) Totalförsvaret
- Castellet
- Stärnö
k) Natura 2000-områden
Se bilaga 1 till denna
behovsbedömning.

Nej

l) CW-områden (Convention of
Wetlands)/Ramsar-områden
- Blekinge skärgård
- Mörrumsån - Pukaviksbukten

Nej

Nej

Nej
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Kap. 4
Berör ett genomförande av planen:
1. Åsnen med öar och strandområden
och områdena söder därom, utmed
Mörrumsån och vid sjön Mien till
Pukaviksbukten och Listerlandet,
enligt 2 §, där turismens och
friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt
beaktas?

Nej

2. Kustzonen, enligt 4 §, med
begränsningar för fritidsbebyggelse?
- (Kommunens översiktsplan)

Nej

3. Mörrumsån, enligt 6 §, där
vattenkraftverk samt vattenreglering
eller vatten-överledning för
kraftändamål inte får utföras?

Nej

Kap. 5
Iakttas gällande miljökvalitetsnormer?
(Förordningarna om
miljökvalitetsnormer; fisk- och
musselvatten (SFS 2001:554),
omgivningsbuller (SFS 2004:675),
utomhus-luft (SFS 2001:527) och
vattenmiljö (SFS 2004:660).)
Kap. 7
Berör ett genomförande av planen
områden med skydd?
1. Allemansrätt

Ja

Ja

Skogsmark innebär allemansrättslig mark.

2. Nationalpark

Nej

3. Naturreservat

Nej

4. Kulturreservat

Nej

5. Naturminnen

Nej

6. Biotopskyddsområden

Nej

7. Djur/växtskyddsområden

Nej

8. Strandskyddsområden

Nej

9. Miljöskyddsområden

Nej

10. Vattenskyddsområden

Nej
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Nej

Kap 10.
Omfattar planen mark- och
vattenområden samt byggnader och
anläggningar som är så förorenade att
det kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön?
(Länsstyrelsens identifiering av
förorenade områden.)
Övergripande miljömål
Finns det någon risk att ett
genomförande av planen åstadkommer
effekter som:
1. Strider mot kommunens lokala
Agenda 21?

Nej

2. Strider mot nationella miljömål?

Nej

3. Strider mot regionala miljömål?

Nej

4. Strider mot kommunens
miljöledningssystem?

Nej

5. Var för sig är begränsade men
tillsammans kan vara
betydande?

Nej

6. Kan orsaka skada på människors
hälsa, direkt eller indirekt?

Nej

Övrigt
Kommer verksamheter som planen
tillåter eller iordningställandet av
planområdet att kräva anmälan eller
tillstånd enligt miljöbalken?

Nej

Befintligt aggregat kommer att användas för nedkylning
av rinken i tillbyggnaden. Mängden ammoniak, som
köldmedium, kommer därmed förbli den samma som
idag.

Plan- och bygglagen, PBL
Frågeställningar
Kap. 2
Kan ett genomförande av planen:
1. Medföra avsevärd förändring av
mark- eller vattenanvändningen i
området, enligt 2 §?

Ja

Nej
Nej

Kommentar
Huvuddelen av marken inom planområdet är redan idag
ianspråktagen för bebyggelse och grusade parkeringsoch aktivitetsytor.

Nej

Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskarta (uran)
utgör marken lågriskområde vad avser radon. Ingen
bostadsbebyggelse planeras inom området.

2. Innebära påverkan, enligt 5 §, på
de boendes och övrigas hälsa på
grund av:
a) Radonförekomst?
- (Radonkarta, radonregister)
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b)
-

Klimatologiska faktorer?
Solförhållanden
Vindförhållanden
Förändringar i luftrörelser,
luftfuktighet, temperatur eller
klimat (regionalt eller lokalt)?

Nej
Nej
Nej

c) Trafikbuller?
(Trafikbullerkartor, trafikräkningar,
bullerberäkningar)
- Väg
- Järnväg
- Sjöfart

Nej
Nej
Nej

d)
-

Övrigt buller?
Externt industribuller
Motorsport
Skjutbana
Annat buller

Nej
Nej
Nej
Nej

e) Vibrationer/skakningar?

Nej

f)

Nej

Störning i ”tyst miljö”?

g) Vattenföroreningar / förändringar /
vattenföretag?
- Förändringar av
grundvattenkvalitén?
- Förändring av flödesriktningen för
grundvatten?
- Minskning av vattentillgången i
någon yt- eller grundvattentäkt?
- Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller
dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning?
- Förändringar i dagvattenomhändertagandet och/eller
ytvattenkvalitén (bakteriologiskt
eller kemiskt, temperatur och
omblandning)?
- Förändring av flöde, riktning eller
strömförhållanden eller påverkan
på strandlinjen i något vattendrag,
sjö eller havs-område?
- Krävs tillstånd för vattenverksamhet?
h) Luftföroreningar?
- Väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén?
- Obehaglig lukt?

Nej
Nej
Nej
Ja

Trafiken kan komma att öka till området i och med
verksamhetens utveckling och då så även trafikbullret i
området. Planen möjliggör att tillfartsvägen flyttas längre
från bostadsbebyggelsen i väster. Ökningen bedöms
inte bli sådan att den medför betydande påverkan på de
boende i detaljplanens närområde.

Under exploateringsskedet kommer tillfälliga störningar
att uppkomma.

Ett större område än idag kommer att tas i bruk för
bebyggelse vilket kan ändra vattenflödesriktningen
lokalt. Huvuddelen av ytan som avses bebyggas består
idag av grusad yta.
En utredning har gjorts för omhändertagandet av
dagvatten, som förespråkar att allt dagvatten ska ledas
bort från området i ett nytt system och därmed inte
belasta det befintliga systemet, som även tjänar
bostadsområdet i väster.

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
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i)

Förekomst av elektriska/
magnetiska fält?
(Kommunens översiktsplan vad
gäller kraftledningars dragning.)

Nej

j)

Störande ljussken?

Nej

k) Närhet till djurhållning?
(”Djurhållning och bostäder kunskapsöversikt för
samhällsplanering i Blekinge län”)

Nej

3. Innebära risk, enligt 6 §, för:
(Geotekniska utredningar, ”Bättre
plats för arbete” etc.)

-

-

-

a) Brand och explosion?

Nej

b) Utsläpp av särskilt miljö- och
hälsofarliga ämnen vid
händelse av olycka?

Nej

c) Att människor utsätts för
hälsofara inklusive mental
ohälsa?

Nej

d) Försämrad trafiksäkerhet?
Gc-trafik
Fordonsstrafik
Parkering etc.

Nej
Nej
Nej

e) Olyckor i samband med
transporter av farligt gods?
(Karta; transportvägar farligt
gods)
f) Instabilitet i markförhållandena eller de
geologiska grundförhållandena?
Skred
Ras
Sättningar etc.

Nej

g) Skada eller förändring av
någon värdefull geologisk
formation?

Nej

h) Erosion?

Nej

Ca 50 kg ammoniak används som köldmedium och
förvaras i ett separat utrymme utanför ishallen.
Ammoniaken kyler ner saltlösning, som cirkulerar under
isbanan för att frysa ner isen, och ammoniaken lämnar
därmed inte det separata utrymmet. Ett eventuellt
utsläpp påverkar således inte personer inne i ishallen.
Volymen ammoniak i anläggningen är så pass liten att
även om all ammoniak släpps ut under kort tid skulle
skadliga koncentrationer endast uppstå i det separata
utrymmet och dess omedelbara närhet.

En översikt av anslutningsförhållandena mellan
Jössastigen och Byggesvägen ska göras. Planen
möjliggör en eventuell flytt av anslutningspunkten
västerut, där siktförhållandena är bättre.
Trafiksäkerheten kommer på så sätt att öka.

Nej
Nej
Nej
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i)

Förändrade
sedimentationsförhållanden i
vattendrag, sjö eller
havsområde?

Nej

j)

Att befintlig miljöstörande
verksamhet i omgivningen
kan ha negativ inverkan på
projektet?

Nej

4. Medföra påverkan, enligt 6 §, på:
a) Stads- och landskapsbilden?
- Fysiska ingrepp/tillförs nya
element?
- Försämring av någon vacker
utblick/viktig siktlinje eller
stadsbilds- eller landskapsmässigt skönhetsvärde?
- Betydande förändring vad gäller
sammanhanget med omgivningen
(bebyggelsehistoria, skala, struktur
etc.)?
-

Skapas någon otrygg stads- eller
landskapsmiljö?

b) Natur- och kulturvärden?
- Betydande förändringar i antalet
eller sammansättningen av
växtarter eller växt-samhällen?
- Betydande förändringar i
närmiljön, på grönstrukturen?
- Minskning i antal av någon unik,
sällsynt eller hotad växtart eller
växtsamhälle?
- Införande av någon ny växtart?
- Sämre möjligheter att använda
området i forsknings- eller
undervisningssyfte?
- Betydande förändringar av antalet
eller sammansättningen av
djurarter i området (däggdjur,
fåglar, fiskar, reptiler, skaldjur,
insekter)?
- Minskning i antalet av någon unik,
sällsynt eller hotad djurart?
- Införande av nya djurarter i
området, eller verka som gräns för
djurens förflyttningar och rörelser?
- Försämring av fiskevatten eller
jaktmarker?

Nej
Nej

Nej

Nej
Nej

Naturinventering har inte gjorts i detta skede, men
kommer att göras under planarbetet.

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
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Lag om kulturminnen m m
Frågeställningar
Kap. 2
Berör ett genomförande av planen:
Fasta fornlämningar enligt 1 §;
a) Gravar, gravbyggnader och
gravfält samt kyrkogårdar och
andra begravningsplatser?

Ja

Nej

Kommentar

Nej

b) Resta stenar samt stenar och
bergytor med inskrifter, symboler,
märken och bilder samt andra
ristningar eller målningar?
c) Kors och minnesvårdar?

Nej

d) Samlingsplatser för rättskipning,
kult, handel och andra allmänna
ändamål?

Nej

e) Lämningar av bostäder, boplatser
och arbetsplatser samt kulturlager
som uppkommit vid bruket av
sådana bostäder eller platser,
liksom lämningar efter arbetsliv
och näringsfång?
f) Ruiner av borgar, slott, kloster,
kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra
märkliga byggnader och
byggnadsverk?
g) Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar,
vägmärken, sjömärken och
likartade anläggningar för
samfärdsel samt gränsmärken och
labyrinter?

Nej

h) Skeppsvrak, om minst etthundra
år kan antas ha gått sedan
skeppet blev vrak?

Nej

i)

Naturbildningar till vilka
ålderdomliga bruk, sägner eller
märkliga historiska minnen är
knutna liksom lämningar efter
äldre folklig kult?

Nej

Kap. 3
Berör ett genomförande av planen:
1. Byggnadsminne

Nej

Nej

Nej

Nej
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2013-08-28
Dnr: 2013/233.214

Kap. 4
Berör ett genomförande av planen:
1. Kyrkliga kulturminnen
(Kulturhistoriska värden i
kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga
inventarier och begravningsplatser.)

Nej

Medverkande tjänstemän
Behovsbedömningen har upprättats av landskapsarkitekt Anna Terning på stadsmiljöavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän och
Miljöförbundet Blekinge väst.
Karlshamn den 28 augusti 2013

Anna Terning
Landskapsarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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2013-08-28
Dnr: 2013/233.214

Bilaga 1
Natura 2000-områden i Karlshamns kommun
Loberget (fågeldirektiv)
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv)
Bellevueparken (habitatdirektiv)
Boarp (habitatdirektiv)
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv)
Bökemåla (habitatdirektiv)
Elleholm norra (habitatdirektiv)
Elleholm (habitatdirektiv)
Eriksberg (habitatdirektiv)
Fölsö (habitatdirektiv)
Grimsmåla (habitatdirektiv)
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv)
Härnäs (habitatdirektiv)
Ire (habitatdirektiv)
Kvallåkra (habitatdirektiv)
Käringahejan (habitatdirektiv)
Loberget (habitatdirektiv)
Långasjönäs (habitatdirektiv)
Persgärde (habitatdirektiv)
Ringamåla (habitatdirektiv)
Slänsmåla (habitatdirektiv)
Strömma (habitatdirektiv)
Stärnö (habitatdirektiv)
Tattamåla (habitatdirektiv)
Tjärö (habitatdirektiv)
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv)
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv)
Mörrumsån (habitatdirektiv)
Pukaviksbukten (habitatdirektiv)
Öjasjömåla (habitatdirektiv)
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv)
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2013-06-18
Dnr: 2013/233.214

Studie av anslutningsalternativ från
Byggesvägen till Jössarinken

140

Fyra alternativa vägsträckningar till området har studerats, samt en ny vägdragning förbi bostäderna i
väster.

Alternativ 1 (röd sträckning) innebär att befintlig vägsträckning, Jössastigen,
förbättras. Vägen har en ordentlig underbyggnad, men förstärkningsåtgärder och
ny beläggning med asfalt krävs. För att underlätta för högersvängande trafik mot
Mörrum breddas vägen med ett separat högersvängande körfält. Sträckan är ca
170 meter lång och kostnaden för att förbättra vägen enligt ovan, inklusive nytt
körfält och flytt av bussficka, beräknas till omkring 300 - 500 000 kr.

141

Alternativ 2 (blå sträckning) innebär att Jössastigen flyttas västerut i en ny dragning
till befintlig gångstig i befintlig samfällighet, som delar fastigheten Kastanjegården
3:1 i två. Den nya dragningen är drygt 160 meter lång och ansluter till
Byggesvägen ca 120 meter nordväst om befintlig anslutningspunkt. Avståndet till
backkrönet blir då längre och siktförhållandena förbättras. Längs med den
befintliga stigen finns gamla stenmurar på båda sidor och vid diskussion med
Länsstyrelsen bedömdes dessa som mycket bevarandevärda, då de tyder på att
stigen är en gammal fägata. En ny tillfartsväg i denna sträckning skulle innebära att
minst en av dessa stenmurar måste tas bort. Kostnaden bedöms uppgå till ca 3
miljoner kronor då helt ny väg ska anläggas och berg måste sprängas, särskilt vid
anslutningen till Byggesvägen. På grund av kostnaden samt de bevarandevärda
stenmurarna ses detta alternativ inte vara aktuellt.
Alternativ 3 (grön sträckning) innebär att Jössastigen flyttas till ett läge väster om
befintlig gångstig. Terrängen här är starkt kuperad med mycket berg i dagen och
stort sprängningsarbete skulle bli nödvändigt. Ett befintligt alkärr i området skulle
beröras. Sträckan ny väg är ca 170 meter och den bedömda kostnaden uppgår till 45 miljoner kronor, främst beroende på de myckna sprängningarna.
Alternativ 4 (gul sträckning) innebär att dra anslutningsvägen österut. Detta
alternativ medför en relativt lång ny dragning i orörd mark för att komma förbi
backkrönet på Byggesvägen. I redovisad anslutningspunkt på Byggesvägen, där
högspänningsledningen korsar vägen, bedöms siktförhållandena vara ungefär
likvärdiga med befintlig situation och någon förbättring görs därmed inte. Längre
österut blir de topografiska förutsättningarna sämre, då Byggesvägen här ligger på
bank. Befintlig elledning måste korsas, vilket innebär extra kostnader. Alternativet
har ansetts allt för dyrt i förhållande till de knappa fördelarna och alternativet har
därmed förkastats utan en kostnadsbedömning.
Det kan även göras trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Byggesvägen. Kommunen
föreslår bland annat att mittrefuger uppförs för att förhindra omkörning i
anslutningspunkten med Jössastigen. Även sänkt hastighet till 50 km/h föreslås.
Detta är åtgärder som ligger utanför planområdet och på Trafikverkets väg men
som skulle skapa en bättre trafiksituation och därmed ökad säkerhet. Kostnaden för
nya refuger och hastighetssänkning bedöms uppgå till ca 100 000 kr.
Återstående del av Jössastigen till ishallen föreslås flyttas österut enligt den
streckade linjen på bilden på sidan nio. Avståndet till de boende ökas därmed och
på så sätt minskas störningen från denna. Detaljplanen ger möjlighet till detta, se
illustrationskartan.
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Hästaryd 1:2 m.fl.
Särskild utredning
Mörrums socken, Karlshamns kommun

Blekinge museum rapport 2014:17
antikvarie Arwo Pajusi
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Redovisning av utförd
arkeologisk undersökning
Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS.
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.
Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Blekinge

Karlshamn

Landskap

Blekinge

Socken/Stad

Kartblad

Fastighet/kvarter

Mörrum

62E 2iN Mörrum

Beslutande länsstyrelse

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

Datum för beslut

Länsstyrelsen, Blekinge

431-3269-13

Särskild utredning enligt 2 kap. 11§ KML

2014-01-21

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start

Fältarbetstid slut

BM 2013-321

Särskild utredning

2014-03-25

2014-03-25

Undersökande/ansvarig organisation

Ansvarig person

Typ av exploatering

Blekinge museum

Arwo Pajusi

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

Beräknad rapporttid

Total faktisk kostnad

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

Beräknat
Undersökt

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)
Mörrum 2:1, 106:1 samt 435

Datering

Rapport inkommer senare

✖ Ja

Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Inför kommande detaljplaneläggning inom Hästaryd 1:2 m.fl, har Blekinge museum utfört en särskild utredning. Centralt i utredningsområdet ligger en ishall
där en större utbyggnad planeras norr om ishallen. Vidare skall en befintlig parkeringsplats utökas söder om ishallen. Utredningen utfördes med sökschaktning
inom valda lämpliga ytor. Totalt så öppnades sju sökschakt. Inom den i norr belägna utredningsytan drogs fyra schakt. Under 0,5-1,5 m tj utfyllnadsmassor
framkom undergrunden. Denna bestod av mossa och dy. Schakten vattenfylldes snabbt. Detta beroende på rikligt inströmmande grundvatten. Den i syd liggande
utredningsytan omfattades av tre sökschakt. Under 0,2-0,4 m tj påfyllnadsmassor var undergrunden. Denna bestod av varierande partier av berg samt fickor med
morängrus/sand. Inget av arkeologiskt intresse kunde noteras.

Förslag till fortsatta åtgärder

Blekinge museum förordar inga vidare arkeologiska åtgärder. Den i norr om ishallen belägna utredningsytan består av utfyllda massor som dumpats i en tidigare
våtmark. Den yta söder om ishallen där parkeringsplatsen skall utökas består till största delen av dumpmassor samt sprängsten och berg.

Version 6.0.0
2009-06-29

Arwo Pajusi

2014-04-01

(Underskrift)

(Datum)
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Fig. 1 Utredningsområdet markerat på Vägkartan resp. Terrängkartan

Fig. 2 Schakt- och fornlämningsöversikt markerat på Fastighetskartan och Ortofoto

1
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Fig. 3 Schaktöversikt markerad på Fastighetskartan

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet:
431-3269-13, 2014-01-21
Blekinge museum dnr:
BM 2013-321
Undersökningstid:
2014-03-25
Personal:
Arwo Pajusi
Läge:
62E 2iN Mörrum
Koordinatsystem:
SWEREF 99TM
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 622 7231 y: 485405
Dokumentation:
Mätdata och digitala fotografier förvaras i Blekinge museum.
Fynd:
Inga fynd tillvaratagna
Kartanvändning:
LMV dnr 2013/00859

2
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Beräkning av vägtrafikbuller
2013-10-22
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.1. Trivector AB
Sida 1
Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn
Objekt:
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn:

Jössastigen
Jössastigen 4, sep 2013
Ann Thomasson
Buller II Jössastigen 4 sep 2013.vbx
Resultat
Ekvivalentnivå

dBA
49

Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn

dBA
79

Frifältsvärde:
Frifältsvärde:

Mottagarens höjd över marken (m):
Väg / vägelement
Antal fordon/dygn
Andel tunga fordon (%)
Medelhastighet (km/h)
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
Vägbredd köryta (m)
Väglutning (promille)
Mottagaravstånd (m)
Bankhöjd över reflektionsplan (m)
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)
Vinkelområde (grader)
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)
Marktyp (Väg till skärm)
Skärm
Fasadkorrektioner mm
Vägbeläggningskorrektion
Beräknat reflektionsplan
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)
Maxnivåvilkor tunga/överskridande (%)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)
Bullertillskott maxnivå (dBA)

2,0
1
648
1
39
39
5,0
0
13,0
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
---49,0
79,4
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Beräkning av vägtrafikbuller
2013-10-22
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.1. Trivector AB
Sida 1
Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn
Objekt:
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn:

Jössastigen
Jössastigen 4, framtida 915 fordon
Ann Thomasson
Buller II Jössastigen 4, framtida 1100 fordon.vbx
Resultat
Ekvivalentnivå

dBA
51

Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn

dBA
79

Frifältsvärde:
Frifältsvärde:

Mottagarens höjd över marken (m):
Väg / vägelement
Antal fordon/dygn
Andel tunga fordon (%)
Medelhastighet (km/h)
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
Vägbredd köryta (m)
Väglutning (promille)
Mottagaravstånd (m)
Bankhöjd över reflektionsplan (m)
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)
Vinkelområde (grader)
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)
Marktyp (Väg till skärm)
Skärm
Fasadkorrektioner mm
Vägbeläggningskorrektion
Beräknat reflektionsplan
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)
Maxnivåvilkor tunga/överskridande (%)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)
Bullertillskott maxnivå (dBA)

2,0
1
915
1
39
39
5,0
0
13,0
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
---50,5
79,4
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Beräkning av vägtrafikbuller
2013-10-22
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.1. Trivector AB
Sida 1
Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn
Objekt:
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn:

Jössastigen
Jössastigen 4, framtida 1100 fordon
Ann Thomasson
Buller II Jössastigen 4, 1100 fordon 2013.vbx
Resultat
Ekvivalentnivå

dBA
51

Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn

dBA
79

Frifältsvärde:
Frifältsvärde:

Mottagarens höjd över marken (m):
Väg / vägelement
Antal fordon/dygn
Andel tunga fordon (%)
Medelhastighet (km/h)
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
Vägbredd köryta (m)
Väglutning (promille)
Mottagaravstånd (m)
Bankhöjd över reflektionsplan (m)
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)
Vinkelområde (grader)
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)
Marktyp (Väg till skärm)
Skärm
Fasadkorrektioner mm
Vägbeläggningskorrektion
Beräknat reflektionsplan
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)
Maxnivåvilkor tunga/överskridande (%)
Bullertillskott ekvnivå (dBA)
Bullertillskott maxnivå (dBA)

2,0
1
1 100
1
39
39
5,0
0
13,0
0,0
-2,0
0 - 180
Hård
-Nej
-Nej
Automatisk
---51,3
79,4
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 10 000 tkr år 2018 och 9 300 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar före egen del
att ge startbesked för förprojektering under förutsättning av att VMAB inkommer med
avsiktsförklaring
att delegera till arbetsutskottet att teckna fas2 i partneringupphandling, under
förutsättning att hyresavtal tecknats i tekniska nämnden med VMAB
att bemyndiga ombud att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
För att kunna bygga en ny brandstation i Karlshamn behöver yta frigöras på Tubbaryd.
Planen är att åstadkomma denna yta genom att flytta befintlig återvinningsstation till
Munkahus, det vill säga bygga en ny återvinningsstation. Det är lämpligt även med
utgångspunkt i kraven på en modern återvinningsstation. Dagens återvinningsstation på
Tubbaryd är liten och inte lever upp till dagens krav utifrån arbetsmiljö, antal fraktioner,
utvecklingsmöjligheter m.m.
Tanken är att VMAB ska hyra återvinningstationen av Karlshamns kommun genom ett
hyresavtal på 25 år med avskrivningstid 25 år, med kommunens genomsnittliga
upplåningsränta plus borgensavgift med årlig justering. Borgensavgiften är 0,3 %.
Genomsnittsräntan för 2017 var den 1,96 %.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att skapa en ny modern återvinningstation där aspekterna
arbetsmiljö, miljö och bättre angöring för kunder har beaktats samt att frigöra yta för en ny
brandstation.
Projektplan - tid genomförande
Återvinningsstationen måste byggas och komma i bruk innan den gamla på Tubbaryd kan
avvecklas och byggnation av ny brandstation kan ske. Det är därför viktigt att prioritera
projektet.
Start
2018-05-01

Stopp
2019-08-31

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – maj 2019
september 2019

Projektplan - övergripande budget
Budgetmässiga förutsättningar
Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

23 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

400 tkr
800 tkr

Summa kostnader

25 000 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
VMAB, projektledare och ombud
Styrgrupp
KSAU
Referensgrupp
VMAB och projektledare
Projektledare
William Lavesson
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Investeringskalkyl VMAB
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 10 000 tkr år 2018 och 9 300 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge startbesked för förprojektering under förutsättning av att VMAB inkommer med
avsiktsförklaring
att delegera till arbetsutskottet att teckna fas2 i partneringupphandling, under
förutsättning att hyresavtal tecknats i tekniska nämnden med VMAB
att bemyndiga ombud att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
För att kunna bygga en ny brandstation i Karlshamn behöver yta frigöras på Tubbaryd.
Planen är att åstadkomma denna yta genom att flytta befintlig återvinningsstation till
Munkahus, det vill säga bygga en ny återvinningsstation. Det är lämpligt även med
utgångspunkt i kraven på en modern återvinningsstation. Dagens återvinningsstation på
Tubbaryd är liten och inte lever upp till dagens krav utifrån arbetsmiljö, antal fraktioner,
utvecklingsmöjligheter m.m.
Tanken är att VMAB ska hyra återvinningstationen av Karlshamns kommun genom ett
hyresavtal på 25 år med avskrivningstid 25 år, med kommunens genomsnittliga
upplåningsränta plus borgensavgift med årlig justering. Borgensavgiften är 0,3 %.
Genomsnittsräntan för 2017 var den 1,96 %.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att skapa en ny modern återvinningstation där aspekterna
arbetsmiljö, miljö och bättre angöring för kunder har beaktats samt att frigöra yta för en ny
brandstation.
Projektplan - tid genomförande
Återvinningsstationen måste byggas och komma i bruk innan den gamla på Tubbaryd kan
avvecklas och byggnation av ny brandstation kan ske. Det är därför viktigt att prioritera
projektet.
Start
2018-05-01

Stopp
2019-08-31

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – maj 2019
september 2019

Projektplan - övergripande budget
Budgetmässiga förutsättningar
Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

23 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

400 tkr
800 tkr

Summa kostnader

25 000 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
VMAB, projektledare och ombud
Styrgrupp
KSAU
Referensgrupp
VMAB och projektledare
Projektledare
William Lavesson
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Investeringskalkyl VMAB
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(3)

2018-04-09

Dnr: 2018/1400

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-04-24
2018-05-08
2018-06-18

§
111
119

Projektuppstart av återvinningscentral för VMAB på Munkahus
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 10 000 tkr år 2018 och 9 300 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge startbesked för förprojektering under förutsättning av att VMAB inkommer med
avsiktsförklaring
att delegera till arbetsutskottet att teckna fas2 i partneringupphandling, under
förutsättning att hyresavtal tecknats i tekniska nämnden med VMAB
att bemyndiga ombud att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
För att kunna bygga en ny brandstation i Karlshamn behöver yta frigöras på Tubbaryd.
Planen är att åstadkomma denna yta genom att flytta befintlig återvinningsstation till
Munkahus, det vill säga bygga en ny återvinningsstation. Det är lämpligt även med
utgångspunkt i kraven på en modern återvinningsstation. Dagens återvinningsstation på
Tubbaryd är liten och inte lever upp till dagens krav utifrån arbetsmiljö, antal fraktioner,
utvecklingsmöjligheter m.m.
Tanken är att VMAB ska hyra återvinningstationen av Karlshamns kommun genom ett
hyresavtal på 25 år med avskrivningstid 25 år, med kommunens genomsnittliga
upplåningsränta plus borgensavgift med årlig justering. Borgensavgiften är 0,3 %.
Genomsnittsräntan för 2017 var den 1,96 %.
Projektplan - mål

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se
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Målet med projektet är att skapa en ny modern återvinningstation där aspekterna
arbetsmiljö, miljö och bättre angöring för kunder har beaktats samt att frigöra yta för en ny
brandstation.
Projektplan - tid genomförande
Återvinningsstationen måste byggas och komma i bruk innan den gamla på Tubbaryd kan
avvecklas och byggnation av ny brandstation kan ske. Det är därför viktigt att prioritera
projektet.
Start
2018-05-01

Stopp
2019-08-31

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – maj 2019
september 2019

Projektplan - övergripande budget
Budgetmässiga förutsättningar
Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

23 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

400 tkr
800 tkr

Summa kostnader

25 000 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
VMAB, projektledare och ombud
Styrgrupp
KSAU
Referensgrupp
VMAB och projektledare
Projektledare
William Lavesson
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
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Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Investeringskalkyl VMAB
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
William Lavesson
Projektledare
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller
med en ökad driftpåverkan större än 1 mnkr
Förvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Projektets namn
Ny återvinningstation i Munkahus

Verksamhet
Fastighet
Projektnummer

Prioritering
1

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Se tjänsteeskrivelse enligt bilaga

Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer
för investeringar och leasing (ja/ nej)

Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och
inköpspolicy med tillhörande riktlinjer /ja/ nej)

Ja

Ja

2. Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte investeringen
genomförs etc)
Se tjänsteskrivelse enligt bilaga

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec)

Total

Besiktning, kontroll,
upphandling, projektering

Tom

Budget

Budget

2016

2017

2018

Plan (tkr i löpande priser)
2019

2020

2021

-200

-100

-100

Entreprenad

-23 000

-9 300

-13 700

Anslutningsavgifter

-600
-400
-800
-25 000

-200
-400

-600
-200
-400

0

0

-10 000

-15 000

0

0

0
0
0
0
-25 000

0
0

0
0

0
-10 000

0
-15 000

0
0

0
0

Personal kostnader
Övrigt

Summa utgifter
Inkomster (spec)

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

2019

Avskrivning
Intern ränta

4,00%
2,26%

Summa kostnader
Intäkter

0

Summa intäkter
Summa nettokostnader

0
0

Hyra till VMAB

2020

2021

2022

-10
-20

-10
-20

-10
-20

-10
-20

-400
-226

-1 000
-556

-1 000
-533

-1 000
-511

-656

-1 586

-1 563

-1 541

1 013

1 581

1 558

1 536

1 013
357

1 581
-5

1 558
-5

1 536
-5

Försäkring
Adminstation
Underhåll finansieras genom lägre avskrivning

Kategori:

Status:

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering
Profilering av kommunen

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd
Annat:

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

SHBF
Strategi- och
beredanderådet
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UTB
Lokalförsörjningsgruppen

Annan:
Förvaltn för
arbete och
välfärd

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 5 000 tkr genom ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ett investeringskonto skapas, för rubricerat ärende, omfattande 7 800 tkr under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
att omfördela medel i investeringsbudgeten 2018 till ovan nämnda konto i enlighet med:
Utredning förskola/skolor
- 1 800 tkr
Hällaryds skola
- 1 000 tkr
att i budgetberedningen för kommande år avsätta 4 000 tkr år 2019, 3 000 tkr år 2020 och
3 000 tkr år 2021
att påbörja förprojektering för de mest prioriterade skolprojekt fortsätta arbetet med
lokalutredningen för förskola och skola
att ta fram en kvalitetsmanual utifrån hållbarhet
att ge startbesked för projektering och fortsatt arbete för projekt ”projekteringsmedel
skola/förskola samt lokalutredning och kvalitetsprogram”
Sammanfattning
Strategi- och bredanderådet hade frågan gällande fortsatt lokalutredning uppe den 2 mars
2018.
BUS-nämnden tog den 17 april 2018 beslut över de mest prioriterade projekten:
1.
Ny F-6 skola i Mörrum, projektstart 2018
2.
Hällarydsskola och förskola, projektstart 2018
3.
Ny förskola i Mörrum, projektstart 2019
4.
Österslättsskolan/Bodestorpsskolan, projektstart 2018/2019
5.
Hitta tomt i Karlshamn för strategisk mark för skola och förskola
Vid mötet tog nämnden även upp frågorna om att fortsätta lokalutredning samt frågan om
en kvalitetsmanual för hållbart byggande och hållbar verksamhet.
Den 28 mars 2018 behandlade kulturnämnden frågan. De kom fram till att de vill se ett
beslutsförslag gällande ett nytt lokalbibliotek på Mörrumsskolan respektive Hällaryd. Detta
kommer att tas med i förprojektering. På framtidsforum, den 7 december 2017, har
fritidsnämnden beslutat att man t.ex. vill ha en fullstor gymnastiksal i Mörrum.
Fritidsnämndens underlag kommer även att beaktas för övriga objekt.
Utredningen har varit upp för information i tekniska nämnden 2018-04-18.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Förprojektering för de mest prioriterade projekten samt för den fortsatta lokalutredningen
bör påbörjas snarast. Den fortsatta lokalutredningen är väsentlig då den ska utmynna i en
tidsatt prioriteringsordning för skolor och förskolor i Karlshamns kommun de kommande
10 åren. Resultatet av lokalutredningen kommer då även att utgöra ett underlag till
markstrategi och översiktsplan.
I den fortsatta lokalutredningen gällande förskola och skola ska hänsyn till behoven inom
kultur- respektive fritidsområdena samt kostområdet. I lokalutredningen ska även
inledande förstudier göras, bland annat för en ny förskola i Mörrum.
För att kunna sätta igång med förprojektering och arbeta mer rationellt föreslås
omfördelningar i innevarande års investeringsbudget. Omfördelningen innebär att medel
samlas för gemensamma lokalutredningar inom skolområdet. Medel omfördelas från
befintliga skolprojekt, som självfallet fortsätter men under gemensamt projektnamn.
Därutöver krävs en tilläggsfinansiering om 5 000 tkr.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Protokollsutdrag BUS 2018-04-17 § 44 Prioriterade byggprojekt
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 5 000 tkr genom ökad upplåning
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ett investeringskonto skapas, för rubricerat ärende, omfattande 7 800 tkr under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
att omfördela medel i investeringsbudgeten 2018 till ovan nämnda konto i enlighet med:
Utredning förskola/skolor
- 1 800 tkr
Hällaryds skola
- 1 000 tkr
att i budgetberedningen för kommande år avsätta 4 000 tkr år 2019, 3 000 tkr år 2020 och
3 000 tkr år 2021
att påbörja förprojektering för de mest prioriterade skolprojekt fortsätta arbetet med
lokalutredningen för förskola och skola
att ta fram en kvalitetsmanual utifrån hållbarhet
att ge startbesked för projektering och fortsatt arbete för projekt ”projekteringsmedel
skola/förskola samt lokalutredning och kvalitetsprogram”
Sammanfattning
Strategi- och bredanderådet hade frågan gällande fortsatt lokalutredning uppe den 2 mars
2018.
BUS-nämnden tog den 17 april 2018 beslut över de mest prioriterade projekten:
1.
Ny F-6 skola i Mörrum, projektstart 2018
2.
Hällarydsskola och förskola, projektstart 2018
3.
Ny förskola i Mörrum, projektstart 2019
4.
Österslättsskolan/Bodestorpsskolan, projektstart 2018/2019
5.
Hitta tomt i Karlshamn för strategisk mark för skola och förskola
Vid mötet tog nämnden även upp frågorna om att fortsätta lokalutredning samt frågan om
en kvalitetsmanual för hållbart byggande och hållbar verksamhet.
Den 28 mars 2018 behandlade kulturnämnden frågan. De kom fram till att de vill se ett
beslutsförslag gällande ett nytt lokalbibliotek på Mörrumsskolan respektive Hällaryd. Detta
kommer att tas med i förprojektering. På framtidsforum, den 7 december 2017, har
fritidsnämnden beslutat att man t.ex. vill ha en fullstor gymnastiksal i Mörrum.
Fritidsnämndens underlag kommer även att beaktas för övriga objekt.
Utredningen har varit upp för information i tekniska nämnden 2018-04-18.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Förprojektering för de mest prioriterade projekten samt för den fortsatta lokalutredningen
bör påbörjas snarast. Den fortsatta lokalutredningen är väsentlig då den ska utmynna i en
tidsatt prioriteringsordning för skolor och förskolor i Karlshamns kommun de kommande
10 åren. Resultatet av lokalutredningen kommer då även att utgöra ett underlag till
markstrategi och översiktsplan.
I den fortsatta lokalutredningen gällande förskola och skola ska hänsyn till behoven inom
kultur- respektive fritidsområdena samt kostområdet. I lokalutredningen ska även
inledande förstudier göras, bland annat för en ny förskola i Mörrum.
För att kunna sätta igång med förprojektering och arbeta mer rationellt föreslås
omfördelningar i innevarande års investeringsbudget. Omfördelningen innebär att medel
samlas för gemensamma lokalutredningar inom skolområdet. Medel omfördelas från
befintliga skolprojekt, som självfallet fortsätter men under gemensamt projektnamn.
Därutöver krävs en tilläggsfinansiering om 5 000 tkr.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Protokollsutdrag BUS 2018-04-17 § 44 Prioriterade byggprojekt
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-04-24
2018-05-08
2018-06-18

§
113
121

Projekteringsmedel till skola/förskola samt lokalutredning och
kvalitetsprogram
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 5 000 tkr genom ökad upplåning
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ett investeringskonto skapas, för rubricerat ärende, omfattande 7 800 tkr under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan
att omfördela medel i investeringsbudgeten 2018 till ovan nämnda konto i enlighet
med:
Utredning förskola/skolor
- 1 800 tkr
Hällaryds skola
- 1 000 tkr
att i budgetberedningen för kommande år budgetera 4 000 tkr år 2019, 3 000 tkr år
2020 och 3 000 tkr år 2021
att påbörja förprojektering för de mest prioriterade skolprojekt fortsätta arbetet
med lokalutredningen för förskola och skola
att ta fram en kvalitetsmanual utifrån hållbarhet
att ge startbesked för projektering och fortsatt arbete för projekt
”projekteringsmedel skola/förskola samt lokalutredning och kvalitetsprogram”
Sammanfattning
Strategi- och bredanderådet hade frågan gällande fortsatt lokalutredning uppe den
2 mars 2018.
BUS-nämnden tog den 17 april 2018 beslut över de mest prioriterade projekten:

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Ny F-6 skola i Mörrum, projektstart 2018
Hällarydsskola och förskola, projektstart 2018
Ny förskola i Mörrum, projektstart 2019
Österslättsskolan/Bodestorpsskolan, projektstart 2018/2019
Hitta tomt i Karlshamn för strategisk mark för skola och förskola

Vid mötet tog nämnden även upp frågorna om att fortsätta lokalutredning samt
frågan om en kvalitetsmanual för hållbart byggande och hållbar verksamhet.
Den 28 mars 2018 behandlade kulturnämnden frågan. De kom fram till att de vill se
ett beslutsförslag gällande ett nytt lokalbibliotek på Mörrumsskolan respektive
Hällaryd. Detta kommer att tas med i förprojektering. På framtidsforum, den 7
december 2017, har fritidsnämnden beslutat att man t.ex. vill ha en fullstor
gymnastiksal i Mörrum. Fritidsnämndens underlag kommer även att beaktas för
övriga objekt.
Utredningen har varit upp för information i tekniska nämnden 2018-04-18.
Förprojektering för de mest prioriterade projekten samt för den fortsatta
lokalutredningen bör påbörjas snarast. Den fortsatta lokalutredningen är väsentlig
då den ska utmynna i en tidsatt prioriteringsordning för skolor och förskolor i
Karlshamns kommun de kommande 10 åren. Resultatet av lokalutredningen
kommer då även att utgöra ett underlag till markstrategi och översiktsplan.
I den fortsatta lokalutredningen gällande förskola och skola ska hänsyn till behoven
inom kultur- respektive fritidsområdena samt kostområdet. I lokalutredningen ska
även inledande förstudier göras, bland annat för en ny förskola i Mörrum.
För att kunna sätta igång med förprojektering och arbeta mer rationellt föreslås
omfördelningar i innevarande års investeringsbudget. Omfördelningen innebär att
medel samlas för gemensamma lokalutredningar inom skolområdet. Medel
omfördelas från befintliga skolprojekt, som självfallet fortsätter men under
gemensamt projektnamn. Därutöver krävs en tilläggsfinansiering om 5 000 tkr.
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Protokollsutdrag BUS 2018-04-17 § 44 Prioriterade byggprojekt
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Projektledare William Lavesson
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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William Lavesson
Projektledare
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PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2018-04-17

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30 – 14.45

Beslutande:

Tobias Folkesson
Susanne Olsson
Charlotta M Sjöqvist
Mona Wettergren
Bengt-Olof Björck
Rickard Holmberg
Kenneth Svanberg

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:
Övriga:

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sten Wijkander (S)
Anna Syrén Appelqvist (S)
Anna Arlid (M)
Artur Hulu (M)

(S)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(L)

ersätter
Linda Winnetoft (S)
Qristina Ribohn (S)
Carin Erlandsson (M)
Sofi Wennerberg (MP)

Elisabeth Rosengren (S), Sofie Ekenberg (C), Kristin Lundberg (L)
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola
Torsten Berg, verksamhetschef förskola
Emma Håkansson, sekreterare
William Lavesson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Blissing, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen

Utses att justera: Susanne Olsson (S)
Paragrafer:

sid 1 av 4

§ 44

Justeringsdatum: 2018-04-17
Sekreterare

……………………………………………………
Emma Håkansson

Ordförande

……………………………………………………
Tobias Folkesson

Justerande

……………………………………………………
Susanne Olsson
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2018-04-17

sid 2 av 4

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Nämnden för
barn, ungdom
och skola
2018-04-17
2018-04-18
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-05-11

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2018-04-17

sid 3 av 4

§ 44 Prioritering byggprojekt 2018/1181
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att fastställa utbildningsförvaltningens förslag till prioriteringsordning för de mest akuta
byggprojekten
att förvaltningschefen får i uppdrag att informera samhällsbyggnadsförvaltningen om
behovet av yta till förskola/skola inom centralorten Karlshamn
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ge ett förslag till prioriteringsordning av övriga
byggprojekt
att ställa sig bakom utbildningsförvaltningen förslag att en kvalitetsmanual utifrån
hållbarhet arbetas fram
att paragrafen omedelbart justeras
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört
en utredning av kommande lokalbehov inom förskola och skola. Utredningen är hanterad i
strategi- och beredanderådet för att säkerställa en samplanering mellan kommunens olika
verksamheter, vilket leder till en hållbar samhällsplanering.
Följande objekt är de mest prioriterade:
1.
2.
3.
4.
5.

Ny F-6 skola i Mörrum, projektstart 2018
Hällarydsskola och förskola, projektstart 2018
Ny förskola i Mörrum, projektstart 2019
Österslättsskolan/Bodestorpsskolan, projektstart 2018/2019
Hitta tomt i Karlshamn för strategisk mark för skola och förskola

Befolkningsprognosen pekar på ett ökat behov av antalet förskoleplatser inom
centralorten. Det finns för närvarande temporära lösningar i form av tillfälliga bygglov,
men även flera ej ändamålsenliga lokaler som behöver avvecklas. Det är därför av stor vikt
att arbetet med att hitta yta för förskola/skola snarast påbörjas.
Övriga, i utredningen, utpekade projekt behöver även de prioriteras, tidsättas och
kostnadsberäknas.
För att säkerställa att så väl byggnader som verksamheter är miljömässigt hållbara bör en
kvalitetsmanual för detta arbetas fram.
Rikard Holmberg (M) lyfter att det är önskvärt att punkt ett och punkt tre i
prioriteringsordningen samordnas i så stor omfattning som möjligt.
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kommun

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2018-04-17

Beslutsunderlag
1

Strategisk lokalplanering Analys

2

Strategisk lokalplanering handlingsalternativ

3

Befolkningsprognos Karlshamn 2018-2027

4

Förskolor Behov

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Emina Kovacic, stadsarkitekt
Magnus Persson, fastighetschef
William Lavesson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
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kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 800 tkr, som finansieras genom ökad
upplåning, för upprustning av parkeringsytor
Sammanfattning
Syftet med att iordningsställa och omdisponera parkeringsytorna är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
De platser som föreslås upprustas inom kommunal kvartersmark är del av Karlshamn 2:1
(Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1 (Bryggeritomten) –
Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
Efterfrågan på parkeringsplatser är bland annat beroende av bilinnehavet. Omvänt kan
utbudet av parkering i ett samhälle också påverka bilinnehavet. Vid nyexploatering kan
kommunen vidta olika åtgärder för att påverka resvanorna, till exempel genom att
förbättra kollektivtrafiken. Vid gles bebyggelse är god tillgång till parkering ofta önskvärt
och kan tillgodoses utan större prioriteringar, oftast som ytparkering. Vid tät exploatering
däremot finns normalt inte utrymme för ytparkering utan parkeringsplatserna måste
lokaliseras under mark. Kostnaderna för att anlägga dessa platser, vanligen flera hundra
tusen kronor per plats, överstiger normalt de boendes betalningsvilja (Trafikverket 2013).
Konsekvensen blir att underskottet måste täckas av samtliga lägenhetsinnehavare. I
centrala lägen kan det innebära att de som inte äger någon bil subventionerar bilägare med
flera hundra kronor i månaden. Även i mindre centrala lägen och utanför
storstadsområden subventioneras parkeringsplatser i garage.
Syftet är att upprusta och omdisponera befintliga parkeringsplatser är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
De platser som föreslås rustas upp inom kommunal kvartersmark är del av Karlshamn 2:1
(Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1 (Bryggeritomten) –
Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
I samband med omdisponeringen behöver parkeringsytor ses över avseende beläggning,
målning och skyltning. Beräknad kostnad för detta är 800 000 kr, se Bilaga E.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Parkeringsytor Investering budget 2019
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Bryggeritomten
Kompassen 1
Älgen 5
Östra piren
Beslutet skickas till
Marförvaltare Martin Einarsson
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 800 tkr, som finansieras genom ökad
upplåning, för upprustning av parkeringsytor
Sammanfattning
Syftet med att iordningsställa och omdisponera parkeringsytorna är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
De platser som föreslås upprustas inom kommunal kvartersmark är del av Karlshamn 2:1
(Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1 (Bryggeritomten) –
Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
Efterfrågan på parkeringsplatser är bland annat beroende av bilinnehavet. Omvänt kan
utbudet av parkering i ett samhälle också påverka bilinnehavet. Vid nyexploatering kan
kommunen vidta olika åtgärder för att påverka resvanorna, till exempel genom att
förbättra kollektivtrafiken. Vid gles bebyggelse är god tillgång till parkering ofta önskvärt
och kan tillgodoses utan större prioriteringar, oftast som ytparkering. Vid tät exploatering
däremot finns normalt inte utrymme för ytparkering utan parkeringsplatserna måste
lokaliseras under mark. Kostnaderna för att anlägga dessa platser, vanligen flera hundra
tusen kronor per plats, överstiger normalt de boendes betalningsvilja (Trafikverket 2013).
Konsekvensen blir att underskottet måste täckas av samtliga lägenhetsinnehavare. I
centrala lägen kan det innebära att de som inte äger någon bil subventionerar bilägare med
flera hundra kronor i månaden. Även i mindre centrala lägen och utanför
storstadsområden subventioneras parkeringsplatser i garage.
Syftet är att upprusta och omdisponera befintliga parkeringsplatser är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering på redan
nyttjade ytor.
De platser som föreslås rustas upp inom kommunal kvartersmark är del av Karlshamn 2:1
(Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn 2:1 (Bryggeritomten) –
Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
I samband med omdisponeringen behöver parkeringsytor ses över avseende beläggning,
målning och skyltning. Beräknad kostnad för detta är 800 000 kr, se Bilaga E.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Parkeringsytor Investering budget 2019
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Bryggeritomten
Kompassen 1
Älgen 5
Östra piren
Beslutet skickas till
Marförvaltare Martin Einarsson
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-04-18

Dnr: 2018/1494

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-04-24
2018-05-08
2018-06-18

§
121
128

Upprustning av parkeringsytor
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsfinansiera investeringsbudgeten med 800 tkr, som finansieras genom
ökad upplåning, för upprustning av parkeringsytor
Sammanfattning
Syftet med att iordningsställa och omdisponera parkeringsytorna är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering
på redan nyttjade ytor.
De platser som föreslås upprustas inom kommunal kvartersmark är del av
Karlshamn 2:1 (Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn
2:1 (Bryggeritomten) – Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
Efterfrågan på parkeringsplatser är bland annat beroende av bilinnehavet. Omvänt
kan utbudet av parkering i ett samhälle också påverka bilinnehavet. Vid
nyexploatering kan kommunen vidta olika åtgärder för att påverka resvanorna, till
exempel genom att förbättra kollektivtrafiken. Vid gles bebyggelse är god tillgång
till parkering ofta önskvärt och kan tillgodoses utan större prioriteringar, oftast som
ytparkering. Vid tät exploatering däremot finns normalt inte utrymme för
ytparkering utan parkeringsplatserna måste lokaliseras under mark. Kostnaderna
för att anlägga dessa platser, vanligen flera hundra tusen kronor per plats,
överstiger normalt de boendes betalningsvilja (Trafikverket 2013). Konsekvensen
blir att underskottet måste täckas av samtliga lägenhetsinnehavare. I centrala lägen
kan det innebära att de som inte äger någon bil subventionerar bilägare med flera
hundra kronor i månaden. Även i mindre centrala lägen och utanför
storstadsområden subventioneras parkeringsplatser i garage.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Syftet är att upprusta och omdisponera befintliga parkeringsplatser är att befintliga
parkeringsplatser ska användas på det sätt som kommunen önskar. Då flertalet
parkeringsplatser kommer att försvinna på östra Piren i samband med framtida
byggnation kan ett bättre nyttjande av befintliga parkeringar skapa fler parkering
på redan nyttjade ytor.
De platser som föreslås rustas upp inom kommunal kvartersmark är del av
Karlshamn 2:1 (Östra Piren) - Bilaga A, Kompassen 1 – Bilaga B, del av Karlshamn
2:1 (Bryggeritomten) – Bilaga C och Älgen 5 – Bilaga D.
I samband med omdisponeringen behöver parkeringsytor ses över avseende
beläggning, målning och skyltning. Beräknad kostnad för detta är 800 000 kr, se
Bilaga E.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Eks tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Parkeringsytor Investering budget 2019
Bryggeritomten
Kompassen 1
Älgen 5
Östra piren
Beslutet skickas till
Marförvaltare Martin Einarsson
Mark- och exploateringsingenjör Fredrik Ek
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson

Fredrik Ek
Projektledare
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar
Förvaltning
Verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Projektets namn
Införande av avgiftsbelagd parkering på kommunal kvartersmark

Projektnummer

Prioritering
1

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
KF 2:1 - En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö.

Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer för
investeringar och leasing (ja/ nej)

Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och
inköpspolicy med tillhörande riktlinjer /ja/ nej)

2. Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte investeringen genomförs
etc)
Då parkering på östra Piren försvinner i samband med byggnationen som ska ske på södra delen behöver andra parkeringsplatser fram, för att
kompensera de som försvinner. En omstrukturering och upprustning av befintliga ytor skulle till viss del kompensera borttagandet av parkering på
södra delen av östra piren. De ytor som bör ses över är övrig del av östra Piren, fastigheten Kompassen, fastigheten Älgen 5 och del av Karlshamn 2:1
(Bryggeritomten)

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec)

Total

Ordningställade av
parkeringsytor
Skyltning
Målning

Tom

Budget

2017

2018

0
600
60
140

Summa utgifter
Inkomster (spec)

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

Budget Plan (tkr i löpande priser)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

600
60
140

0
0
800

0

800

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
800

0
0

0
800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

2019

2020

-100
-50

Snöröjning
Sopning
Komplettering Målning, belysning, Asfalt

2021

2022

2023

2024

-100
-50

-60
-30

-60
-30

-60
-30
-250

-60
-30

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Avgående kostnader eller effektiviseringar
Avskrivning
Intern ränta

10,00%
1,50%

Summa kostnader
Intäkter

0

-150

-150

-90

-90

-340

-90

Summa intäkter
Summa nettokostnader

0
0

0
-150

0
-150

0
-90

0
-90

0
-340

0
-90

Kategori:
Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering
Profilering av kommunen

Status:
Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd
Annat:

X

5. Samplanering har skett med:
X

KLF

OMS

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

X

SHBF

UTB

Annan:

X

Strategi- och
beredanderådet

Lokalförsörjningsgruppen

Förvaltn för
arbete och
välfärd
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Bilaga C

187

Bilaga B

188

Bilaga D

189

Bilaga A
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att VA-verksamheten ska bolagiseras
att bolaget organiseras som helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB inom Stadsvapnet
i Karlshamn AB
att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsvapnet att genomföra förändringen så att den
nya organisationen kan träda i kraft senast 2019-01-01
Sammanfattning
Utredningsuppdraget
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att utreda alternativ
för organisation av VA-verksamheten. Utgångspunkten ligger i det omfattande analys- och
utvecklingsarbete som pågått inom VA-verksamheten vilket identifierat ett antal
frågeställningar som behöver hanteras i en anpassning till förändrade krav och behov. En
ändamålsenlig organisation är en tydlig framtidsfråga då flera utvecklingsområden har en
direkt eller indirekt koppling till val av organisationsform. Uppdraget ska innehålla ett
förslag till fortsatt arbete och redovisas under maj 2018.
Kommundirektörens förslag
VA-verksamheten drivs i förvaltningsform inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är lite
förenklat indelad i drift, ledning och planering samt laboratorietjänster. Ansvarig nämnd är
tekniska nämnden medan den långsiktiga planeringen hanteras i kommunfullmäktige.
VA är en kommunal monopolverksamhet som regleras i särskild lagstiftning med en
ekonomi som ska vara skild från skattekollektivet. Möjliga organisationsformer är egen
förvaltningsdrift, förvaltningsdrift i gemensam nämnd, kommunalförbund och kommunalt
bolag (eget eller samägt med andra kommuner).
Utredningen och det tidigare genomförda analysarbetet visar på behov som en framtida vaorganisation behöver möta. Det handlar bland annat om tydligare kundfokus, ett ökat
teknikinnehåll, samarbete utanför kommunen, ökade krav på rationalitet och
kostnadseffektivitet samt en mer proaktiv organisation.
Det finns för och nackdelar inom alla driftsformer men den sammantagna bilden är att ett
kommunalt bolag bäst uppfyller de krav som ställs på en effektiv och kundorienterad
organisation. Den ökade komplexitet och därmed ökade kompetensbehov möts också bäst
då erfarenheterna från andra kommuner visar på att bolag uppfattas som mer attraktiva
arbetsgivare för målgruppen jämfört med kommunal förvaltning. Slutligen ger
bolagsformen störst möjligheter till enkel samverkan med andra va-bolag i vårt
närområde.
Skulle VA bedrivas i bolagsform finns inom Karlshamns bolagskoncern tydliga
samordningsfördelar med Karlshamn Energi AB (KEAB) som är fördelaktiga för bägge
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

parter och kan leda till effektiviseringsvinster som kommer kunderna till del. Det nybildade
VA-bolaget föreslås därför organiseras som ett helägt dotterbolag till KEAB.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Utredning av VA-organisation
Presentation
Yrkanden
Anders Englesson (MP), med instämmande av Magnus Gärdebring (M), yrkar avslag.
Pär Erlandsson (M), med instämmande av Gertrud Ivarsson (C), Jan-Åke Berg (S), Paul
Hedlund (L) och Tor Billing (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot avslagsyrkandet och finner
kommunstyrelsen beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att VA-verksamheten ska bolagiseras
att bolaget organiseras som helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB inom Stadsvapnet
i Karlshamn AB
att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsvapnet att genomföra förändringen så att den
nya organisationen kan träda i kraft senast 2019-01-01
Sammanfattning
Utredningsuppdraget
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att utreda alternativ
för organisation av VA-verksamheten. Utgångspunkten ligger i det omfattande analys- och
utvecklingsarbete som pågått inom VA-verksamheten vilket identifierat ett antal
frågeställningar som behöver hanteras i en anpassning till förändrade krav och behov. En
ändamålsenlig organisation är en tydlig framtidsfråga då flera utvecklingsområden har en
direkt eller indirekt koppling till val av organisationsform. Uppdraget ska innehålla ett
förslag till fortsatt arbete och redovisas under maj 2018.
Kommundirektörens förslag
VA-verksamheten drivs i förvaltningsform inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är lite
förenklat indelad i drift, ledning och planering samt laboratorietjänster. Ansvarig nämnd är
tekniska nämnden medan den långsiktiga planeringen hanteras i kommunfullmäktige.
VA är en kommunal monopolverksamhet som regleras i särskild lagstiftning med en
ekonomi som ska vara skild från skattekollektivet. Möjliga organisationsformer är egen
förvaltningsdrift, förvaltningsdrift i gemensam nämnd, kommunalförbund och kommunalt
bolag (eget eller samägt med andra kommuner).
Utredningen och det tidigare genomförda analysarbetet visar på behov som en framtida vaorganisation behöver möta. Det handlar bland annat om tydligare kundfokus, ett ökat
teknikinnehåll, samarbete utanför kommunen, ökade krav på rationalitet och
kostnadseffektivitet samt en mer proaktiv organisation.
Det finns för och nackdelar inom alla driftsformer men den sammantagna bilden är att ett
kommunalt bolag bäst uppfyller de krav som ställs på en effektiv och kundorienterad
organisation. Den ökade komplexitet och därmed ökade kompetensbehov möts också bäst
då erfarenheterna från andra kommuner visar på att bolag uppfattas som mer attraktiva
arbetsgivare för målgruppen jämfört med kommunal förvaltning. Slutligen ger
bolagsformen störst möjligheter till enkel samverkan med andra va-bolag i vårt
närområde.
Skulle VA bedrivas i bolagsform finns inom Karlshamns bolagskoncern tydliga
samordningsfördelar med Karlshamn Energi AB (KEAB) som är fördelaktiga för bägge
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:
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parter och kan leda till effektiviseringsvinster som kommer kunderna till del. Det nybildade
VA-bolaget föreslås därför organiseras som ett helägt dotterbolag till KEAB.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Utredning av VA-organisation
Presentation
Yrkanden
Anders Englesson (MP) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget i tjänsteskrivelsen och Anders Englessons
avslagsyrkande och finner arbetsutskottet beslut i enlighet med förslaget i
tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-05-22
2018-06-05
2018-06-18

§
149
147

Bolagisering av VA-verksamheten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att VA-verksamheten ska bolagiseras
att bolaget organiseras som helägt dotterbolag till Karlshamn Energi AB inom
Stadsvapnet i Karlshamn AB
att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsvapnet att genomföra förändringen så att
den nya organisationen kan träda i kraft 2019-01-01
Sammanfattning
Utredningsuppdraget
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att utreda
alternativ för organisation av VA-verksamheten. Utgångspunkten ligger i det
omfattande analys- och utvecklingsarbete som pågått inom VA-verksamheten vilket
identifierat ett antal frågeställningar som behöver hanteras i en anpassning till
förändrade krav och behov. En ändamålsenlig organisation är en tydlig
framtidsfråga då flera utvecklingsområden har en direkt eller indirekt koppling till
val av organisationsform. Uppdraget ska innehålla ett förslag till fortsatt arbete och
redovisas under maj 2018.
Kommundirektörens förslag
VA-verksamheten drivs i förvaltningsform inom samhällsbyggnadsförvaltningen
och är lite förenklat indelad i drift, ledning och planering samt laboratorietjänster.
Ansvarig nämnd är tekniska nämnden medan den långsiktiga planeringen hanteras i
kommunfullmäktige.
VA är en kommunal monopolverksamhet som regleras i särskild lagstiftning med en
ekonomi som ska vara skild från skattekollektivet. Möjliga organisationsformer är

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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egen förvaltningsdrift, förvaltningsdrift i gemensam nämnd, kommunalförbund och
kommunalt bolag (eget eller samägt med andra kommuner).
Utredningen och det tidigare genomförda analysarbetet visar på behov som en
framtida va-organisation behöver möta. Det handlar bland annat om tydligare
kundfokus, ett ökat teknikinnehåll, samarbete utanför kommunen, ökade krav på
rationalitet och kostnadseffektivitet samt en mer proaktiv organisation.
Det finns för och nackdelar inom alla driftsformer men den sammantagna bilden är
att ett kommunalt bolag bäst uppfyller de krav som ställs på en effektiv och
kundorienterad organisation. Den ökade komplexitet och därmed ökade
kompetensbehov möts också bäst då erfarenheterna från andra kommuner visar på
att bolag uppfattas som mer attraktiva arbetsgivare för målgruppen jämfört med
kommunal förvaltning. Slutligen ger bolagsformen störst möjligheter till enkel
samverkan med andra va-bolag i vårt närområde.
Skulle VA bedrivas i bolagsform finns inom Karlshamns bolagskoncern tydliga
samordningsfördelar med Karlshamn Energi AB (KEAB) som är fördelaktiga för
bägge parter och kan leda till effektiviseringsvinster som kommer kunderna till del.
Det nybildade VA-bolaget föreslås därför organiseras som ett helägt dotterbolag till
KEAB.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-17
Utredning av VA-organisation
Presentation
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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• Uppdraget!
KSO utred olika organisationsalternativ för VA
• Varför?
Möta framtidens utmaningar på bästa sätt
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• Underlag
• Workshops
• fokusgrupper
• processanalys
• Omvärldsanalys
• SWOT
• Andras exempel
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• Några ingångsvärden
• Kommunalt monopol
• Olika driftsformer ensam eller tillsammans
• Ny lagstiftning på gång som kräver ökat samarbete
• Lsty pekar på nödvändigheten av samarbete
• Ökad komplexitet i process och teknik
• Ökade krav ex läkemedel, mikroplaster ….
• Kompetensförsörjning är svår
• Annorlunda lösningar kräver flexibilitet
• Måste gå från reaktiv till proaktiv
• ”Kundvård” allt viktigare
• IoT
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• Driftsformer
• Förvaltningsdrift själv
• Förvaltningsdrift tillsammans med andra
(gemensam nämnd)
• Kommunalförbund tillsammans med andra
• Eget kommunalt bolag
• Kommunalt bolag tillsammans med andra
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• Utmaningar i dagens organisation
• Svårt med rekrytering
• Tröga beslutsvägar
• Laghinder för samarbete över
kommungränser (kan komma att förenklas)
• Bristande kundhantering
• Skifta fokus mot framtiden och nya
utvecklingsmöjligheter
• Labbets ackreditering i fara
• Egen ekonomi leder till
gränsdragningsdiskussioner
• Behöver vara mer proaktiva och strategiska
• Låst i gamla mönster och lösningar
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• Fördelar bolag (dotterbolag KEAB)
• Lättare rekrytera för ett AB
• Möjlighet att samordna teknikutveckling med
KEAB
• Renodlar den kommunala ekonomin
• Kunna nyttja KEAB:s kundtjänst fullt ut
• Snabbare beslutsvägar
• Enklare samarbete med andra
• Effektivitetsvinster om samordning med
KEAB
• Drunknar inte i den stora kommunen
• Teknikutveckling kan samordnas
• Rationell verksamhet gynnar VA-kollektivet
202

• Vad innebär bolagisering
• KF roll oförändrad
• Monopol med särskild ekonomi
• Anläggningen byter ”ägare”
• Åtaganden läggs i bolaget
• Verksamhetsövergång (liknande villkor)
• Kommunens lånestock minskar och koncernens
ökar lika mycket
• Labbet bör ligga kvar i kommunen och framtiden
utredas
• Delar kan komma att ligga kvar i kommunen
• KF beslut startar en process som tar ett tag.
• Samverkan MBL osv
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• HUR?
• VA-chef, C SHBF, VD KEAB, KD arbetsgrupp
• KS (AU) och SV håller politisk koll
• Kan kräva beslut längs vägen
• Ekonomi tittas på av EKCH KEAB och
Koncernekonom
• VD och Styrelse samma som KEAB
• Formell start 2019-01-01
• Vissa tjänster kan kommunen komma att behöva
tillhandahålla under första året
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Framtida organisation för VA-verksamheten

Uppdraget
Kommunstyrelsens ordförande har gett undertecknad i uppdrag att titta på alternativ för organisation av VAverksamheten. Utgångspunkten ligger i det omfattande analys och utvecklingsarbete pågått inom VAverksamheten vilket identifierat ett antal frågeställningar som behöver hanteras i en anpassning till
förändrade krav och behov. En ändamålsenlig organisation är en tydlig framtidsfråga då flera
utvecklingsområden har en direkt eller indirekt koppling till val av organisationsform. Uppdraget ska
innehålla ett förslag till fortsatt arbete och redovisas under maj 2018.
Nuvarande organisation och utmaningar
VA verksamheten drivs i förvaltningsform inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är lite förenklat indelad
i drift, ledning och planering samt laboratorietjänster. Ansvarig nämnd är Tekniska Nämnden medan den
långsiktiga planeringen beslutas i Kommunfullmäktige i form av en VA-plan. VA-chefen har haft i uppdrag
av Kommundirektören att genomföra ett analysarbete inom verksamheten för att se vilka utvecklingsbehov
som finns inom dagens organisation. För att få underlag har ett par workshops med både interna och externa
deltagare genomförts. Inom verksamheten har parallellt genomförts processkartläggningar och analyser av
framtida kompetensbehov. Jämförelser har också skett med andra kommuner och organisationer.
Sammanfattningsvis står VA inför ett antal utmaningar


Säkerställa kompetensförsörjning



Utveckla ett tydligare kundfokus



Säkerställa vattenförsörjning på sikt



Hantera ett ökat teknikinnehåll i verksamheten



Hantera omfattande reinvesteringsbehov



Skapa förutsättningar för samarbete över kommungränsen



Ökade krav på rationalitet och kostnadseffektivitet



Växla från en reaktiv till en proaktiv organisation
Karlshamns kommun • Kommundirektören
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-81708 · Fax +46 454-81040
E-post: kommundirektor@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se
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Fakta och analys
VA är en kommunal monopolverksamhet som regleras i särskild lagstiftning med en ekonomi som ska vara
skild från skattekollektivet. Möjliga organisationsformer är egen förvaltningsdrift, förvaltningsdrift i
gemensam nämnd, kommunalförbund eller kommunalt bolag (eget eller samägt med andra kommuner).
Uppdraget bör oavsett organisationsform vara att
- ordna en VA-anläggning i enlighet med vattentjänstlagen, i den takt som kommunen expanderar
- ha ett arbetssätt som för brukaren gör det lätt att göra rätt dvs det ska uppfattas som en service
- hantera de stora investeringar och reinvesteringar som expansionen respektive de äldre
anläggningarna kräver
- upprätthålla en god kompetens för uppgiften
Det finns ett omfattande regelverk som sätter upp ramar för hur verksamheten får bedrivas och hur den kan
finansieras. Beslut om lokala föreskrifter och avgift (taxa) kan endast tas av kommunfullmäktige. Det gäller
oavsett hur kommunen valt att organisera förvaltningen av verksamhetsområdena.
För VA-taxan kan kommunfullmäktige besluta om principer och beräkningsgrunder för att överlåta beslut
om avgiftens storlek till verksamhetsutövaren. En anläggningsavgift tas ut om det är motiverat varför
investeringar måste planeras noggrant. Framtida investeringar kan finansieras genom taxan och ”överuttag”
under följande förutsättningar.






det finns en fastställd investeringsplan,
avsättningen avser en bestämd åtgärd,
åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens
storlek.

För att undvika återbetalningsskyldighet bör medlen fonderas för framtida investeringar som kommer
taxekollektivet tillgodo. Det finns möjlighet, enligt gällande praxis, att avsätta medel i tre till fem år för VAverksamhet medan det enligt förarbetena till vattentjänstlagen framgår att avsikten varit att möjliggöra
fondering av medel för investeringar som ligger åtminstone tio år framåt i tiden.
Översiktligt, sett till ekonomiska aspekter, är de olika organisationsformerna likvärdiga vad gäller för eller
nackdelar vid reinvestering eller investeringar. Verksamheten är oavsett form taxefinansierad
och intäkten är säkrad och bestämd genom beslut i kommunfullmäktige baserat på verksamhetens kostnader.
Intäkten bör således vara tämligen förutsägbar. Över- eller underuttag av taxa får regleras mot
kollektivet. I fallet att ett helägt kommunalt bolags intäkter överstiger kostnaderna, måste den
uppkomna vinsten beskattas. Någon motsvarande beskattning sker inte i förvaltningsformen.
Ett överuttag som går utöver vad som är tillåtet för finansiering av framtida investeringar ska gå
tillbaka till VA-kollektivet.
För VA-verksamheterna har kommunen skyldighet att upprätta lokala föreskrifter och besluta hur
verksamheten ska finansieras (taxa). Verksamheterna ska som i övrigt i kommunal verksamhet
bedrivas enligt självkostnadsprincipen och med beaktande av likställighetsprincipen. I de kommuner där
VA-verksamheten bolagiserats tycks detta i flera fall ha lett till att finansieringsfrågan blivit lättare att
hantera då det upplevs att man slipper en direkt jämförelse med andra områden, såsom vård, skola och
omsorg.
Flera kommuner menar att bolagisering därmed borgar för ökat handlingsutrymme då VA-ekonomin i högre
grad frikopplas från övriga kommunala budgetposter.

206

Ett helägt kommunalt bolag, vars ändamål är kommunalt och som tilldelas ansvaret att uppfylla den
kommunala skyldigheten avseende VA, uppfyller de så kallade ”in-house”-reglerna
enligt Teckalundantaget i LOU under förutsättning att bolaget inte annat än i obetydlig omfattning utför
tjänster med annan än kommunen. Detta är inte lika självklart när det gäller kommunalförbund.
I momshänseende föreligger ingen skillnad om verksamheten bedrivs i kommunalt bolag eller om den
bedrivs i förvaltningsform.
Kommunen kan helt styra verksamhetens inriktning i helägda bolag genom ägardirektiv eller andra
styrmedel. Kommunen kan, då ändamålet är kommunalt, även ge stöd till verksamheten utan att äventyra att
komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och kommunallagen och då begränsa påverkan på taxan för
de abonnenter i kollektivet som nyttjar verksamheten som stöds. Även i detta finns vissa begräsningar när
det gäller kommunalförbund.
Generellt kan sägas att skälen för att bilda kommunalt bolag kan variera, men bottnar i huvudsak i en
orsak eller vilja i den egna kommunen eller förvaltningen. Skäl som ofta anges är tydligare styrning och
ansvar, strävan efter en effektivare verksamhet och även för att nystarta verksamhet som av olika skäl inte
fungerar. Bolagsformen är vanlig vid kapitalintensiva verksamheter och där kunder betalar i förhållande till
konsumtion, till exempel fastigheter, fjärrvärme, el, vatten och avlopp, avfall. Ett resultat av bolagiseringen
är att ledningen kan fokusera på verksamhetens mål och behöver inte prioritera mellan detta och övriga
kommunala angelägenheter eller kommunen som helhet.
Ett råd som SKL ger är att tänka igenom rollerna mellan ägare, verksamhet och brukare samt hur
kommunikation mellan dessa ska hanteras. Det visar sig också av erfarenhet vara viktigt att förvaltningen
har kompetens som beställare av bolagets tjänster samt att samverkan med i förvaltningsform kvarvarande
verksamhet som tillsyn, exploatering och planering är viktigt. Noterbart är även att inledningsvis nås inte
alltid kostnadsminimering eller effektivisering Det är snarare en effekt som kommer efter hand medan
däremot andra fördelar kan uppstå mer direkt såsom nystart eller tydligare styrning.
Erfarenheterna av bolagisering av VA-verksamheten är i stora drag desamma som för övrig kommunal
verksamhet. Flertalet organisationer som genomfört förändringen tycker till och med att särredovisningen
blev enklare.
Kompetensbristen framhålls i flera undersökningar som ett stort och många gånger det största hindret för
ökad förnyelsetakt inom VA. Denna fråga väger många gånger tyngre än finansieringsfrågan. En ökad
komplexitet och därmed ett ökat kompetensbehov gör det än viktigare att hantera kompetensförsörjning och
långsiktig rekrytering. Erfarenheter från andra kommuner visar att bolag ofta uppfattas som mer attraktiva
arbetsgivare för målgruppen jämfört med kommunal förvaltning. Mycket av den spetskompetens som krävs
inom VA har är liknande de som krävs inom KEAB:s verksamheter. En samordning skulle kunna leda till
attraktivare tjänster om ett bättre resursutnyttjande.
I dagens VA-verksamhet finns ingen organiserad kundtjänst och fakturahanteringen sköts av KEAB. En
vanlig synpunkt är att man upplever det som svårt att få kontakt med VA-verksamheten och att man bollas
mellan olika instanser. En väl utbyggd kundtjänst finns organiserad inom KEAB och skulle kunna användas
av VA-verksamheten vid en samorganisation.
Att samorganisera verksamheter som ligger varandra nära när det gäller former för styrning och
teknikinnehåll bör leda till att resurser frigörs för kunder i samtliga verksamheter. En samordning av högsta
ledningsnivå och styrelse skulle också innebära att förändringen inte innebär några tillkommande kostnader.
Arbetsrättsligt innebär förändringen formellt en verksamhetsövergång vilket hanteras särskilt i lagen om
anställningsskydd och ges ökat skydd under en inledningsperiod. Detta bedöms dock inte ha någon större
betydelse då förändringen sker mellan kommunen och den helägda koncernen och fullt ut kan hanteras i de
av kommunfullmäktige utsedda församlingarna. De anställda har möjlighet att tacka nej och kvarstår då i
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kommunen som har att hantera eventuell övertalighet. Det måste i anställningserbjudandet tydligt framgå
vilka delar av verksamheten som berörs och vad förändringen innebär för den enskilde.
När det gäller ägandet av VA-nät och anläggningar bör dessa gå över till det nybildade bolaget för att
renodla den kommunala ekonomin. Då redovisningen styrs av lagstiftning blir förändringen neutral för VAkollektivet.
Det finns behov av ökad samverkan utanför kommungränserna när det gäller VA. Den verksamhetsform där
samarbete i dagsläget är ”enklast” att förverkliga är mellan bolag eller genom bildandet av gemensamma
bolag. Ny lagstiftning som underlättar avtalssamverkan mellan kommuner har precis antagits av riksdagen
men skillnader finns till bolagsformens fördel även efter förändringen. Samarbete inom kommunalförbund
eller gemensam nämnd är visserligen möjliga men kräver ett visst mått av ökad administration och är mer
komplexa att styra.
I dagsläget finns jourorganisation inom både VA och KEAB som skulle kunna samordnas på flera områden
och minska både sårbarhet och kostnader.
Inom VA finns i dagsläget ett laboratorium (labbet) organiserat. Ackrediteringen för labbet har flera gånger
ifrågasatts då denna varit organiserad för nära VA-verksamheten som den haft i uppdrag att hantera prover
från. En bolagisering av VA-verksamheten samtidigt som labbet stannar kvar i den kommunala
organisationen skulle bättre säkerställa en fortsatt ackreditering av labbet.
Att driva ett labb kan delvis ifrågasättas om det ingår i den kommunala kompetensen då det verkar på en
konkurrensutsatt marknad och säljer tjänster utanför den kommunala eller kommunalt ägda organisationen.
Förutsättningarna för att driva ett kommunägt labb koncern kan därför behöva utredas ytterligare.
Sammanfattning
VA verksamheten drivs i förvaltningsform inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är lite förenklat indelad
i drift, ledning och planering samt laboratorietjänster. Ansvarig nämnd är Tekniska Nämnden medan den
långsiktiga planeringen hanteras i Kommunfullmäktige.
Utredningen och tidigare genomförda analysarbeten visar på behov som en framtida va-organisation behöver
möta. Det handlar bland annat om tydligare kundfokus, ett ökat teknikinnehåll, samarbete utanför
kommunen, ökade krav på rationalitet och kostnadseffektivitet, en mer proaktiv organisation.
Det finns för och nackdelar inom alla driftsformer men den sammantagna bilden är att ett kommunalt bolag
bäst uppfyller de krav som ställs på en effektiv och kundorienterad organisation. Den ökade komplexitet och
därmed ökade kompetensbehov möts också bäst då erfarenheterna från andra kommuner visar på att bolag
uppfattas som mer attraktiva arbetsgivare för målgruppen jämfört med kommunal förvaltning. Slutligen ger
bolagsformen störst möjligheter till enkel samverkan med andra va-bolag i vårt närområde.
Det labb som finns organiserat inom VA-verksamheten bör skiljas ut och kvarstå i kommunen samt utredas
ytterligare.
Skulle VA bedrivas i bolagsform finns inom Karlshamns bolagskoncern tydliga samordningsfördelar med
KEAB som är fördelaktiga för bägge parter och kan leda till effektiviseringsvinster som kommer kunderna
till del.
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Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en bolagisering av VA-verksamheten exkl
laboratoriet
Att bolaget organiseras som helägt dotterbolag till KEAB inom Stadsvapnet
Att uppdra åt kommunstyrelsen och Stadsvapnet att genomföra förändringen så att den nya organisationen
kan träda i kraft senast 2019-01-01

Karlshamn 2018-05-30

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta IT- och informationssäkerhetspolicy
Sammanfattning
Kommunen har behov av att anta en ny IT- och informationssäkerhetspolicy. Med
anledning av översyn av arbetssätt och rutiner i samband med ny dataskyddsförordning
har behovet uppstått att anta ett nytt övergripande styrdokument för IT-området.
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger kommunens
förhållningssätt till och användande av informations- och kommunikationsteknik. Policyn
klargör omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom kommunens verksamheter.
Användningen av IT ska syfta till att underlätta och utveckla servicen för kommunens
invånare och medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt bidrar till att
handläggning inom kommunen hålls enkel, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv. ITanvändningen i kommunen ska även stödja en hållbar utveckling och resursåtervinning.
För att uppnå dessa mål bör kommunen arbeta med standardisering och samordning av
system och resurser.
I enlighet med Riktlinjer för styrdokument i Karlshamns kommun (KS § 24, 2017-01-31)
ska ett policydokument endast ange eller beskriva kommunens förhållningssätt eller
inställning till en företeelse eller fråga. Det ska inte ange några detaljerade föreskrifter,
utan endast ange principer att hålla sig till som vägledning. Policyn för IT- och
informationssäkerhet behöver således kompletteras med kommunövergripande riktlinjer
som ger konkret stöd för handlande i IT-frågor. Inom vissa verksamhetsområden behöver
också tillämpningsföreskrifter eller handläggarstöd ses över eller tas fram.
Policyn föreslås gälla kommunens IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som ägs,
används eller förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som använder
kommunens IT-tjänster.
IT- och informationssäkerhetspolicyn bör årligen ses över av kommunens E-råd, vilka även
bör ge förslag till kommunfullmäktige vid behov av revidering. Policyn ska dock revideras
senast utgången av 2022.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans och systemförvaltare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-0508
Förslag till IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chef för kontorsservice Frank Hansson
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

E-rådet, via sammankallande Annette Sandberg
Systemförvaltare Anna Persson
Författningssamlingen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige besluta
att
Sammanfattning
Kommunen har behov av att anta en ny IT- och informationssäkerhetspolicy. Med
anledning av översyn av arbetssätt och rutiner i samband med ny dataskyddsförordning
har behovet uppstått att anta ett nytt övergripande styrdokument för IT-området.
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger kommunens
förhållningssätt till och användande av informations- och kommunikationsteknik. Policyn
klargör omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom kommunens verksamheter.
Användningen av IT ska syfta till att underlätta och utveckla servicen för kommunens
invånare och medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt bidrar till att
handläggning inom kommunen hålls enkel, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv. ITanvändningen i kommunen ska även stödja en hållbar utveckling och resursåtervinning.
För att uppnå dessa mål bör kommunen arbeta med standardisering och samordning av
system och resurser.
I enlighet med Riktlinjer för styrdokument i Karlshamns kommun (KS § 24, 2017-01-31)
ska ett policydokument endast ange eller beskriva kommunens förhållningssätt eller
inställning till en företeelse eller fråga. Det ska inte ange några detaljerade föreskrifter,
utan endast ange principer att hålla sig till som vägledning. Policyn för IT- och
informationssäkerhet behöver således kompletteras med kommunövergripande riktlinjer
som ger konkret stöd för handlande i IT-frågor. Inom vissa verksamhetsområden behöver
också tillämpningsföreskrifter eller handläggarstöd ses över eller tas fram.
Policyn föreslås gälla kommunens IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som ägs,
används eller förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som använder
kommunens IT-tjänster.
IT- och informationssäkerhetspolicyn bör årligen ses över av kommunens E-råd, vilka även
bör ge förslag till kommunfullmäktige vid behov av revidering. Policyn ska dock revideras
senast utgången av 2022.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans och systemförvaltare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-0508
Förslag till IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chef för kontorsservice Frank Hansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

E-rådet, via sammankallande Annette Sandberg
Systemförvaltare Anna Persson
Författningssamlingen
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-05-22
2018-06-05
2018-06-18

§
138
150

Antagande av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta IT- och informationssäkerhetspolicy
Sammanfattning
Kommunen har behov av att anta en ny IT- och informationssäkerhetspolicy. Med
anledning av översyn av arbetssätt och rutiner i samband med ny
dataskyddsförordning har behovet uppstått att anta ett nytt övergripande
styrdokument för IT-området.
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger
kommunens förhållningssätt till och användande av informations- och
kommunikationsteknik. Policyn klargör omfattning, roller och ansvar för ITanvändning inom kommunens verksamheter.
Användningen av IT ska syfta till att underlätta och utveckla servicen för
kommunens invånare och medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt
bidrar till att handläggning inom kommunen hålls enkel, tillgänglig, säker och
kostnadseffektiv. IT-användningen i kommunen ska även stödja en hållbar
utveckling och resursåtervinning. För att uppnå dessa mål bör kommunen arbeta
med standardisering och samordning av system och resurser.
I enlighet med Riktlinjer för styrdokument i Karlshamns kommun (KS § 24, 201701-31) ska ett policydokument endast ange eller beskriva kommunens
förhållningssätt eller inställning till en företeelse eller fråga. Det ska inte ange några
detaljerade föreskrifter, utan endast ange principer att hålla sig till som vägledning.
Policyn för IT- och informationssäkerhet behöver således kompletteras med
kommunövergripande riktlinjer som ger konkret stöd för handlande i IT-frågor.
Inom vissa verksamhetsområden behöver också tillämpningsföreskrifter eller
handläggarstöd ses över eller tas fram.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
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Policyn föreslås gälla kommunens IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som
ägs, används eller förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som
använder kommunens IT-tjänster.
IT- och informationssäkerhetspolicyn bör årligen ses över av kommunens E-råd,
vilka även bör ge förslag till kommunfullmäktige vid behov av revidering. Policyn
ska dock revideras senast utgången av 2022.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans och systemförvaltare Anna Perssons tjänsteskrivelse,
2018-05-08
Förslag till IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Chef för kontorsservice Frank Hansson
E-rådet, via sammankallande Annette Sandberg
Systemförvaltare Anna Persson
Författningssamlingen

Erik Bergman
Kanslichef

Anna Persson
Systemförvaltare
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Författningssamling
IT- och
informationssäkerhetspolicy
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Gäller till och med: 2022-12-31
Antagen: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx § xx

FÖRSLAG

IT- och informationssäkerhetspolicy
Inledning
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger Karlshamns kommuns
förhållningssätt till och användande av informations- och kommunikationsteknik. Dokumentet klargör
omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom kommunens verksamheter.

Definitioner
IT

Informationsteknik eller informationsteknologi. Här avses användning av
datorteknik, digitala nätverk samt mobil teknik, så som telefoner och
surfplattor, för att hantera och utbyta information.

IT-system

System som används för att skapa, förmedla, bearbeta eller lagra information.

IT-plattform

Utrustning och system som används för databearbetning, så som arbetsdatorer,
serversystem, datornätverk, kommunikationsutrustning, kopiatorer, skrivare,
surfplattor, telefoner, telefoni och telefonilösningar.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att förhindra att
information görs tillgänglig för eller i övrigt kommer obehöriga till del,
förändras, vare sig obehörigen, av misstag eller på grund av funktionsstörning,
och information ska kunna utnyttjas i förväntad utsträckning och inom önskad
tid.

Mål
Kommunens användning av IT syftar till att underlätta och utveckla servicen för medborgare och
medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt ska vidare bidra till att kommunens
handläggning hålls enkel, tillgänglig, kostnadseffektiv och säker.
De övergripande mål som policyn för IT- och informationssäkerhet ska bidra till är:
att kommunen kan hålla en hög servicenivå med god tillgänglighet för medborgarna,
att kommunen tillhandahåller användarvänliga IT-tjänster och information som håller en hög
kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och service,
att kommunen använder sina resurser effektivt, och
att kommunen använder IT på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling och resursåtervinning.
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För att uppnå målen ska kommunen arbeta med standardisering och samordning av system och resurser.

Omfattning
Policyn gäller för Karlshamns kommuns IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som ägs, används eller
förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som använder kommunens IT-tjänster.
För delägda bolag inom kommunens koncern är policyn endast styrande om bolaget självt så beslutar.

Organisation - Roller och ansvar
Kommunfullmäktige
Ansvarar för:
 att besluta om en för kommunen gemensam IT-policy.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ägare av de kommungemensamma IT-systemen.
Ansvarar för:
 att besluta om kommunövergripande riktlinjer inom IT-området,
 att besluta i ärenden som rör kommunövergripande system,
 att IT-verksamheten effektivt tillgodoser kommunens gemensamma behov och att den bedrivs
med rätt krav på säkerhet och skydd av personlig integritet, och
 att genom E-rådet styra, samordna och vidareutveckla kommunens IT-verksamhet.
Tekniska nämnden
Ansvarar för:
 att IT-verksamheten bedrivs så att kommunfullmäktiges mål för IT-verksamheten uppnås, och
 att genom IT-verksamheten tillse drift och underhåll av de kommungemensamma IT-systemen.
Nämnder och styrelser
Ansvarar för:
 att i samråd med IT-enheten besluta i ärenden som rör verksamhetsspecifika system,
 att använda den IT-plattform som kommunen tillhandahåller, och
 att ge medarbetare och förtroendevalda den utbildning som behövs för att använda kommunens
IT-plattform och dess verksamhetsspecifika IT-system.
Sydarkivera
 är arkivmyndighet för digitala handlingar och remissinstans vid inköp av nya IT-system.

Tillhörande dokument
Detta policydokument kompletteras med en dataskyddspolicy samt av kommunstyrelsen beslutade
riktlinjer för IT-användande för förvaltning respektive användare. Vid behov upprättar respektive
enhetschef vidare handläggningsstöd och/eller rutiner för sin respektive personals IT-användning.

Revidering och uppföljning
E-rådet, som består av representanter för olika kommunala förvaltningar med anknytning till IT- och
digitaliseringsfrågor, ansvarar för att årligen se över och vid behov ge förslag till revidering av
kommunens IT-policy. Policyn ska revideras senast år 2022:s utgång.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) för
behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) har därmed upphört
att gälla. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska
kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun föreligger enligt beslutsunderlag.
Policyn syftar till att, för anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Karlshamns
kommuns nämnder och helägda bolag, klargöra på vilket sätt personuppgifter får
behandlas i Karlshamns kommun.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons och kommunjurist Cecilia Bernhardssons
tjänsteskrivelse 2018-05-30
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga bolag
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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Dnr: 2018/2091

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-05
2018-06-18

§
151

Förslag till dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning
(679/2016) för behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen, PuL
(1998:204) har därmed upphört att gälla. I dataskyddsförordningen ställs krav på
att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av
personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun föreligger enligt
beslutsunderlag.
Policyn syftar till att, för anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i
Karlshamns kommuns nämnder och helägda bolag, klargöra på vilket sätt
personuppgifter får behandlas i Karlshamns kommun.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkanssons och kommunjurist Cecilia Bernhardssons
tjänsteskrivelse 2018-05-30
Förslag till Dataskyddspolicy för Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga bolag
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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Emma Håkansson
Nämndsekreterare

Cecilia Bernhardsson
Kommunjurist
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Dataskyddspolicy
Karlshamns kommun 2018-2022
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx
Revideras av kommunstyrelsen

1
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Inledning
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) för
behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) har därmed upphört att
gälla. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna
visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Med personuppgifter avses varje uppgift som direkt eller indirekt kan härledas till en levande
fysisk person.

Syfte
Att klargöra på vilket sätt personuppgifter får behandlas i Karlshamns kommuns nämnder
och helägda bolag.

Målgrupp
Anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Karlshamns kommuns nämnder och
helägda bolag.

Behandling av personuppgifter i Karlshamns kommun
Alla kommunens nämnder ska utse ett dataskyddsombud. Det gäller även för kommunens
helägda bolag, om det krävs enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen.
Vid varje behandling av personuppgifter ska ett sådant förhållningssätt iakttas att risken för
skada för den registrerade minimeras. Varje behandling av personuppgifter ska ske med
hänsyn till den enskildes personliga integritet och rättigheter samt ske i enlighet med
gällande lagstiftning.
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas i enlighet
med artikel 5 i dataskyddsförordningen:


Laglighet, korrekthet och öppenhet - Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen
gentemot den registrerade.



Ändamålsbegränsning - Innan behandling påbörjas ska ett särskilt och uttryckligt
samt berättigat ändamål med behandlingen vara fastställt. Hantering som inte ryms
inom det ursprungliga ändamålet är inte tillåten. Ytterligare behandling för
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, ska inte anses vara oförenligt
med de ursprungliga ändamålen.



Uppgiftsminimering - Endast de personuppgifter som är adekvata och relevanta för
ändamålet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt.



Korrekthet - Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla
rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.
2
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Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter får bara bevaras så länge det är
nödvändigt. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som
personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet
med artikel 89.1.



Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som
säkerställer lämplig säkerhet med användning av lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder.



Ansvarsskyldighet - Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att
behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principerna ovan.

Den personuppgiftsansvarige ska, enligt artikel 12, vidta lämpliga åtgärder för att till den
registrerade tillhandahålla klar och tydlig information och kommunikation samt klara och
tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter.
Vid begäran ska den registrerade tillhandahållas den information som finns registrerad om
personen. Lämplig åtgärd för det ska vidtas utan onödigt dröjsmål och senast inom en
månad.

Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att intentionerna i denna policy efterlevs
samt att den revideras när behov uppstår. Respektive nämnd eller helägt bolag ansvarar för
att ha ett aktivt dataskyddsarbete och för att efterleva denna policy.
För att arbetet med Karlshamns kommuns dataskydd ska bli framgångsrikt krävs en
helhetssyn, i vilken alla förvaltningar är delaktiga, strävar åt samma håll samt kommunicerar
och samverkar väl i frågor kring dataskydd.

3
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade ordningsföreskrifter
Sammanfattning
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel medför begränsade
förändringar. Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av
Karlshamns kommun, tider justeras, reglerna kring julgransförsäljning förtydligas, cykling
förbjuds på stortorget och i övrigt genomförs smärre redaktionella justeringar. I
kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Bilaga 1 Karta
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Handläggare Daniel Svensson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade ordningsföreskrifter
Sammanfattning
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel medför begränsade
förändringar. Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av
Karlshamns kommun, tider justeras, reglerna kring julgransförsäljning förtydligas, cykling
förbjuds på stortorget och i övrigt genomförs smärre redaktionella justeringar. I
kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Bilaga 1 Karta
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar justeringar i enlighet med följande:
Under § 2 stryks tredje stycket och under § 5 stryks fjärde och nionde styckena.
Under § 9 formuleras fjärde stycket som:
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett
försäljningsfordon i anslutning till sin torghandelsplats. Försäljningsfordon eller
försäljningsvagn får ej överstiga en längd av 6 meter. Dispens från denna
begränsning kan medges av Karlshamns kommun.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med yrkandet.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Handläggare Daniel Svensson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel medför begränsade
förändringar. Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av
Karlshamns kommun, tider justeras, reglerna kring julgransförsäljning förtydligas, cykling
förbjuds på stortorget och i övrigt genomförs smärre redaktionella justeringar. I
kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Bilaga 1 Karta
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-27
2018-05-22
2018-06-05
2018-06-18

§
92
136
152

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandel
Sammanfattning
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel medför begränsade
förändringar. Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts
av Karlshamns kommun, tider justeras, reglerna kring julgransförsäljning
förtydligas, cykling förbjuds på stortorget och i övrigt genomförs smärre
redaktionella justeringar. I kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen
utökats i den sydöstra delen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel - förslaget efter revidering
Bilaga 1 Karta
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Handläggare Daniel Svensson

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Gulmarkerat är tillägg och rödmarkerat borttaget

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats i 3 kap ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa
föreskrifter för salutorg i kommunen.
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Stortorget är allmän försäljningsplats (enligt bilaga A).
Årligen under Östersjöfestivalen (vecka 29) utökas den allmänna försäljningsplatsen till att omfatta
ett område enligt bilaga 1, som disponeras och fördelas av Karlshamns Kommun kommunens
festivalkommitté. Under samma tid och inom samma område är ambulerande försäljning
förbjuden.
Cykling på stortorget är förbjudet.

Fasta och tillfälliga saluplatser
§3
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller - i mån av utrymme - tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes av Karlshamns kommun tekniska nämnden.
Tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av den som av Karlshamns Kommun
tekniska nämnden utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats.

Fördelning av saluplatser
§4
Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på
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platser.

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.
All upplåtelse sker inom för ändamålet särskilt markerade rutor.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Tider för försäljning
§5
Torghandel får ske på följande tider:
Försäljning får pågå vardagar mellan kl. 07.00 och kl.16.00, lördagar eller helgaftnar och mellan
kl. 07.00 och kl.15.00 övriga dagar s.k ”långlördagar”, om Karlshamns Kommun tekniska
nämnden inte medgivit undantag eller beslutat annat.
Torghandel får ej ske under hela v 29 och måndagen i v 30.
Platserna 29-34 s.k. ”äggaraden” får begagnas fredagar och lördagar samt helgaftnar och övriga
dagar enligt ovan redovisade tider.
Försäljning av julgranar får pågå mellan kl. 07.00 och kl. 19.00 under perioden fredag före första
advent t o m den 23 december samt på julafton mellan kl. 07.00 och kl. 13.00.
Under denna försäljningsperiod får julgranar ligga kvar på torget.
Försäljare får inte ta i anspråk försäljningsplatser tidigare än en timme före fastställd
försäljningstids början.
Varor och redskap skall vara bortförda senast kl.16.00 17.00 på vardagar och kl. 15.00 16.00 på
lördagar och helgaftnar.
Den dag plats nr 16 sägs upp eller omstrukturering sker, upplåtes ej denna plats på nytt. Tas bort
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
Karlshamns Kommun tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra
tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av saluplats är enligt 12 § marknadsföringslagen (2008:386) skyldig att genom väl
synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis,
namn, postadress och telefonnummer.
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Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, andra stick- och skärvapen och andra liknande farliga föremål, skjutvapen samt explosiva
varor och ämnen får ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Då så erfordras får uppställning av och försäljning från personbil, lätt lastbil och torgvagn ske.
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett försäljningsfordon i
anslutning till sin torghandelsplats. Försäljningsfordon eller försäljningsvagn får ej överstiga en
längd av 6 meter. Dispens från denna begränsning kan medges av Karlshamns kommun.
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett fordon i anslutning till sin
torghandelsplats. Fordon eller vagn får ej överstiga en längd av 6 meter. Dispens från denna
begränsning kan medges av Karlshamns Kommun tekniska nämnden.
Fordon eller vagn skall placeras inom den markerade platsen.
Elkablar ska placeras så att de inte utgör fara eller hinder

Renhållning m m
§ 10
En innehavare av en saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat
skräp från rörelsen, samt att föra bort detta.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
§ 11
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som
har beslutats av kommunfullmäktige i Karlshamn. Avgiften ska erläggas innan platsen tas i anspråk.
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Överträdelse av föreskrift
§ 12
Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot något av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte
stycket första meningen, 5 § första - sjunde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats i 3 kap ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa
föreskrifter för salutorg i kommunen.
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Stortorget är allmän försäljningsplats (enligt bilaga A).
Årligen under Östersjöfestivalen (vecka 29) utökas den allmänna försäljningsplatsen till att omfatta
ett område enligt bilaga 1, som disponeras och fördelas av Karlshamns kommun. Under samma tid
och inom samma område är ambulerande försäljning förbjuden.

Fasta och tillfälliga saluplatser
§3
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller - i mån av utrymme - tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes av Karlshamns kommun.
Tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av den som av Karlshamns kommun
utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats.

Fördelning av saluplatser
§4
Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på
platser.
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.
All upplåtelse sker inom för ändamålet särskilt markerade rutor.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
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Tider för försäljning
§5

Torghandel får ske på följande tider:
Försäljning får pågå vardagar mellan kl. 07.00 och kl.16.00, lördagar eller helgaftnar mellan kl.
07.00 och kl.15.00 om Karlshamns kommun inte medgivit undantag eller beslutat annat.
Torghandel får ej ske under hela v 29 och måndagen i v 30.
Försäljning av julgranar får pågå mellan kl. 07.00 och kl. 19.00 under perioden fredag före första
advent t o m den 23 december samt på julafton mellan kl. 07.00 och kl. 13.00.
Under denna försäljningsperiod får julgranar ligga kvar på torget.
Försäljare får inte ta i anspråk försäljningsplatser tidigare än en timme före fastställd
försäljningstids början.
Varor och redskap skall vara bortförda senast kl. 17.00 på vardagar och kl. 16.00 på lördagar
och helgaftnar.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
Karlshamns kommun besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av saluplats är skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt
lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis, namn, postadress och telefonnummer.
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Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, andra stick- och skärvapen och andra liknande farliga föremål, skjutvapen samt explosiva
varor och ämnen får ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade
med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Då så erfordras får uppställning av och försäljning från personbil, lätt lastbil och torgvagn ske.
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett försäljningsfordon i
anslutning till sin torghandelsplats. Försäljningsfordon eller försäljningsvagn får ej överstiga en
längd av 6 meter. Dispens från denna begränsning kan medges av Karlshamns kommun.
Fordon eller vagn skall placeras inom den markerade platsen.
Elkablar ska placeras så att de inte utgör fara eller hinder

Renhållning m m
§ 10
En innehavare av en saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat
skräp från rörelsen, samt att föra bort detta.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
§ 11
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som
har beslutats av kommunfullmäktige i Karlshamn. Avgiften ska erläggas innan platsen tas i anspråk.
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Överträdelse av föreskrift
§ 12
Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot något av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte
stycket första meningen, 5 § första - sjunde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) har i motion, inkommen 201802-21, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge
tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga att
installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller på dessa byggnader
att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma
Motionärerna anför att solceller har blivit en viktig beståndsdel i den omställning till en
hållbar livsstil som klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt som det krävs
betydligt större utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut ohållbara energikällor.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Motion om solceller 2018
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Helägda kommunala bolag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) har i motion, inkommen 201802-21, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge
tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga att
installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller på dessa byggnader
att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma
Motionärerna anför att solceller har blivit en viktig beståndsdel i den omställning till en
hållbar livsstil som klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt som det krävs
betydligt större utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut ohållbara energikällor.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Motion om solceller 2018
Yrkanden
Anders Engelsson (MP) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Helägda kommunala bolag
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-05-22
2018-06-05
2018-06-18

§
143
156

Motion om solceller - Anders Englesson (MP) och Sara Månsson
Möllergren (MP)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Anders Englesson (MP) och Sara Månsson Möllergren (MP) har i motion, inkommen
2018-02-21, föreslagit kommunfullmäktige besluta:
att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge
tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är
lämpliga att installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller
på dessa byggnader
att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma
Motionärerna anför att solceller har blivit en viktig beståndsdel i den omställning
till en hållbar livsstil som klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt
som det krävs betydligt större utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut
ohållbara energikällor.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Motion om solceller 2018
Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden
Helägda kommunala bolag

Erik Bergman
Kanslichef
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Motion
till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
Angående solceller
De solstrålar som träffar jorden innehåller 15 000 gånger mer energi än vad mänskligheten
använder totalt. Hade vi haft möjligheter att omvandla en bråkdel av solstrålarnas energi till
användbar energi skulle det inte existera några energiproblem.
Tyvärr kan vi inte tillgodogöra oss denna energi lika effektivt som växterna kan genom
fotosyntesen men tack vare utvecklingen av solceller har vi idag ändå möjligheter att ta
tillvara på åtminstone en liten del.
Det är numera möjligt att producera såväl värme som elektricitet direkt från solstrålarna
genom solpaneler.
Solenergi är en så kallad intermittent energityp vilket innebär att det krävs att solen lyser på
solcellerna. Det är alltså endast möjligt att utvinna värme och el på dagtid och inte alltid hela
dagarna. Ändå är utvinning av energi direkt från solen alltid lönsamt såväl ekonomiskt som
miljömässigt.
Solceller har blivit en viktig beståndsdel i den omställning till en hållbar livsstil som
klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt som det krävs betydligt större
utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut ohållbara energikällor.
Mot denna bakgrund föreslår Miljöpartiet
att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge
tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga att
installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller på dessa byggnader.

att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma.

Karlshamn 2018 02 21
Miljöpartiets fullmäktigegrupp
g.m.

Sara Månsson Möllergren

Anders Englesson
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
att uppdra kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen och vidta
åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att nämnderna, utöver ordinarie ekonomisk uppföljning, ska inkomma till
kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning per juli, augusti, september och oktober
innehållande analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet
med budget
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-04-30 som sammanställts och
redovisas till kommunfullmäktige.
I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning av
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk
analys.
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på plus 11,6
mnkr vilket är 21,2 mnkr sämre än budget. I det prognosticerade helårsresultatet ingår
VA:s resultat med +2,5 mnkr.
I helårsprognosen ingår planerade och genomförda effektiviseringar med 38 mnkr och
minskade sjukkostnader med 2 mnkr.
Då det förväntade helårsresultatet är 21 mnkr lägre än budgeterat ska nämnderna
inkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning innehållande analys och
redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget.
Valnämnden, överförmyndarnämnden, byggnadsnämnden och revisorerna undantas
rapporteringen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Sammanställd ekonomisk redovisning
Månadsrapportering
Resultatrapport Tekniska nämnden
Resultatrapport Nämnden för arbete och välfärd
Resultatrapport Omsorgsnämnden
Resultatrapport Byggnadsnämnden
Resultatrapport BUS-nämnden
Resultatrapport Gymnasienämnden
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:
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kommun

Resultatrapport Kulturnämnden
Resultatrapport Kommunstyrelsen
Resultatrapport Fritidsnämnden
Resultatrapport Stadsvapnet i Karlshamn AB
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör Daniel Wäppling
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Förvaltningschefer
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-05
2018-06-18

§
158

Resultatrapporter per april 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
att uppdra kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen och vidta
åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att nämnderna, utöver ordinarie ekonomisk uppföljning, ska inkomma till
kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning per juli, augusti, september och
oktober innehållande analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett
resultat i enlighet med budget
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2018-04-30 som sammanställts
och redovisas till kommunfullmäktige.
I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning
av drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad
ekonomisk analys.
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på
plus 11,6 mnkr vilket är 21,2 mnkr sämre än budget. I det prognosticerade
helårsresultatet ingår VA:s resultat med +2,5 mnkr.
I helårsprognosen ingår planerade och genomförda effektiviseringar med 38 mnkr
och minskade sjukkostnader med 2 mnkr.
Då det förväntade helårsresultatet är 21 mnkr lägre än budgeterat ska nämnderna
inkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk uppföljning innehållande analys
och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget.

Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Valnämnden, överförmyndarnämnden, byggnadsnämnden och revisorerna
undantas rapporteringen.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Sammanställd ekonomisk redovisning
Månadsrapportering
Resultatrapport Tekniska nämnden
Resultatrapport Nämnden för arbete och välfärd
Resultatrapport Omsorgsnämnden
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Resultatrapporter per 180430

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda
Ekonomisk översikt
Kommunens nämnder
Föreliggande ekonomiska rapport per 180430 bygger på sifferuppgifter och bedömningar
från nämnder och förvaltningar.
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på plus 12
mnkr vilket är 21 mnkr sämre än KF-budget för 2018. I det prognosticerade helårsresultatet
ingår VA:s resultat med +3 mnkr.
I prognosavvikelsen med -21 mnkr ingår att:
 nämnderna gör bedömningen att de når en avvikelse med -17 mnkr.
 de budgeterade effektiviseringarna (38,6 mnkr) ska kunna genomföras under året
medan minskade sjukkostnader beräknas ge en avvikelse på -8 mnkr
 finansförvaltningen bedöms nå en positiv avvikelse med ca 4 mnkr.
Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott med drygt 1 mnkr.
Investeringsuppföljning: Tidsförskjutningar i pågående exploateringsprojekt innebär en
positiv budgetavvikelse.
Överförmyndarnämnden
Nämnden beräknas ligga inom budgetram vid årets slut.
Nämnden för arbete och välfärd
Avvikelsen beror i första hand på ökade kostnader inom verksamhetsområdena Stöd och
service LSS samt Barn och familj. För att uppnå prognosen -18 mnkr har bland annat
fonderade medel från år 2017 använts till att minska underskottet. Likaså att avvakta med
satsningar. Projekterade medel används inte full ut. I prognosen är det räknat med en
budgetjustering med 11 mnkr från omsorgsnämnden vilket ännu inte har beslutats av KF.
Om ramjustering inte sker är prognosen -29 mnkr.
Stöd och service LSS har ett prognosticerat underskott till -3 mnkr vid årets slut. I prognosen
är det, som ovan nämnts, räknat med en budgetjustering med 11 mnkr.
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Individ och familjeomsorgen beräknas för närvarande att ha ett underskott med -15 mnkr vid
årets slut. En markant kostnadsökning inom barn och familj har uppstått under år 2018.
Introduktionsverksamheten prognosticeras med ett överskott med +3 mnkr,
Försörjningsstödets prognos är ett överskott med +3 mnkr. Övriga verksamheter
prognosticeras med ett överskott med + 2 mnkr.
Analys
Tidigare års underskott har balanserats av andra verksamheters överskott, statsbidrag och
fonderade medel som inte finns kvar eller har minskat.
Delningen av nämnderna och förvaltningarna tydliggjorde de underskott som har funnits i
flera år.
Det var Kö till gruppbostäder inom LSS under inledningen av år 2017.
Volymökningar inom båda verksamheterna, framförallt institutionsplaceringar av barn och
ungdomar.
Mycket dyra LSS-insatser både på hemmaplan och externa placeringar.
Alternativ saknas till institutionsplaceringar inom barn och familj, likaså brist på tidiga insatser
inom samma målgrupp.
Processerna mellan utredning/beslut och öppenvård för vuxna behöver effektiviseras.
Åtgärder
Arbetet med att omstrukturera LSS-boendena har påbörjats som syftar till att utöka
gruppboenden som har fyra lägenheter till sex lägenheter.
Erbjuda lägenheter inom LSS i kommunen för att kunna ta hem externa placeringar
(Mariegården). Skapa gruppboenden för att samla ytterfall i samma gruppboende. Arbete
pågår, men processen är lång. Förvaltningen planerar att slå samman två
kortidsverksamheter till en. Förvaltningen genomför kontinuerlig översyn inom LSS av till
exempel raster, avlösning, ledsagning och kontaktpersonsverksamhet.
Inom Individ och familjeomsorgen har tre familjebehandlare rekryterats för att ge insatser på
hemmaplan istället för institutionsplaceringar. En översyn av öppenvården, både barn och
familj samt vuxna pågår som syftar till att skapa en verksamhet som också skall bli alternativ
till dyra placeringar. I detta förbättringsarbete ingår att starta ett stödboende för missbrukare.
Ett förbättringsarbete har startat som syftar till att fler personer snabbare skall bli försörjda på
egen hand. Processerna mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten skall
effektiviseras. Målsättningen är att öka kvaliteten för de enskilda individerna och sänka
kostnaderna för försörjningsstöd.
De åtgärder som planeras skall på lång sikt leda till större kostnadseffektivitet och ökad
kvalitet. Effekterna av åtgärderna kommer inte att kunna påverka utfallet under år 2018 och
verksamheten har inte någon annan möjlighet att balansera resultatet för år 2018.

2(5)

249

2018-05-25
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden har räknat med en positiv prognos med 11 mnkr vid årets slut varav
effekter av anpassningar och åtgärder står för 2 mnkr.
Stöd i ordinärt boende har en stor utmaning i att anpassa sig till de minskade
hemtjänsttimmarna och att hantera omställningar snabbare än vad som görs i dag. Under det
första kvartalet har det funnits en del brukare med ytterfall och dubbelbemanning som flyttat
till särskilt boende eller avlidit. Detta har medfört periodvis hastiga förändringar inom
verksamheten där enheterna stått med högre bemanning än behovet. Under de första
månaderna har kortidssjukfrånvaron varit väldigt hög då många av medarbetarna råkat ut för
influensa. Förutom att minska sjukfrånvaro och hantera omställningar bättre och snabbare så
måste hemtjänsten minska antal timmar utförda av timvikarier.
Stöd i Särskilt boende har haft höga sjuktal och verksamheten har haft svårt att täcka
sjukfrånvaron med befintlig personal. Långtidsjukfrånvaron minskar medan
korttidssjukfrånvaron ökar. Verksamheten har fått många nya chefer som saknar erfarenhet i
planering och bemanning. Verksamheten kommer att lägga stor fokus på att minska
korttidsfrånvaron samt arbeta med effektiviseringar.
Myndighet & Resurs är i balans.
Övergripande Utbildningsinsatser pågår under året för samtliga enhetschefer och
verksamhetschefer i resurs och verksamhetsplanering . Nämnden erhåller till och med 2018
statliga stimulansmedel för BICAB, vilket förväntas implementeras i verksamheten under
året. Nämnden har en pott med ofördelade medel för möjliga effektiviseringar.
Investeringarna ligger inom ram.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden redovisar efter årets fyra första månader en positiv avvikelse på 0,2
mnkr, till största del beroende på lägre personalkostnader, lägre bemanning på
planverksamheten under en period, föräldraledighet och partiella ledigheter.
Den prognostiserade helårsavvikelsen beräknas till +0,2 mnkr.
Fritidsnämnden
Fritidsnämnden beräknas ha en prognos på budgetram vid årets slut.
Investeringarna beräknas ge ett överskott framför allt på senareläggning av Svängstabadet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden exkl VA prognosticerar ett underskott med -3 mnkr medan VA beräknas
ge ett överskott på 3 mnkr vilket motsvarar taxehöjningen på 5 %. Nämnden har beslutat att
ge förvaltningschefen i uppdrag att till junisammanträdet redovisa förslag till åtgärder för att
budgeten ska vara i balans.
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Investeringarna ger ett överskott på 12 mnkr främst beroende på omplanering av Stortorget.
Investeringar inom VA beräknas ge ett överskott med 6 mnkr.
BUS
Nämnden räknar med en budget i balans vid årets slut genom anpassningar och åtgärder
som bedöms ge en effekt med 8 mnkr
Gymnasienämnden
Nämnden räknar med en budget i balans vid årets slut genom anpassningar och åtgärder
som bedöms ge en effekt med 5 mnkr
Kulturnämnden
Nämnden räknar med en budget i balans vid årets slut.

Kommunala bolag
Helårsprognosen för Karlshamns Hamn ABs resultat är i nivå med helårsbudgeten på
40,0 mnkr.
Karlshamn Energi AB prognosticerar ett helårsresultat på 18,0 mnkr vilket är 4,0 mnkr
bättre än helårsbudgeten på 14,0 mnkr. Detta beror främst på en hög andel förnyelsebar
fjärrvärme med leverans från Södra Cell.
Karlshamnsbostäder ABs årsprognos pekar mot ett resultat på 35,2 mnkr vilket
motsvarar budgeterat resultat.
Helårsprognosen för Karlshamnsfastigheter ABs är i nivå med helårsbudgeten på -5,0
mnkr.
Kreativum i Blekinge AB prognosticerar ett helårsresultat som är 0,1 mnkr sämre än
budgeterat resultat på -2,7 mnkr.
Slutkommentar ekonomisk prognos
Den sammantagna årsprognosen efter fyra månader bedöms uppgå till plus 12 mnkr för
kommunen inkl VA vilket är 21 mnkr sämre än årsbudgetens resultat på 33 mnkr.
I det prognosticerade resultatet är budgeterade effektiviseringar på 38 mnkr inräknade fullt ut
medan minskade sjukkostnader ger en avvikelse med -8 mnkr.
Bolagen redovisar efter fyra månader en årsprognos där resultatet bedöms bli i nivå med
eller bättre än budgeterad nivå förutom Kreativum i Blekinge AB som prognosticerar en
negativ avvikelse på 0,1 mnkr.
Kommunens investeringsnivå beräknas 2018 uppgå till ca 260 mnkr, vilket är ca 31 mnkr
lägre än budgeterad nivå. Bolagens investeringsnivå bedöms bli ca 628 mnkr 2018.
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Investeringsprognosen för kommunen och bolagen tillsammans blir därmed ca 888 mnkr
2018.

Driftredovisning (tkr)
Nämnder
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
Kommunstyrelsen
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Arbete och Välfärd
Effektiviseringar
Sjukönekostnad
Finansförvaltning
Finansförvaltning VA
SUMMA

Investeringar (tkr)

Årsbudget
2018
-2 293
-3 162
-801
-1 446
-166 415
-587 234
-162 029
-26 695
-77 237
3
-6 642
-49 950
-451 767
-322 125
38 644
10 000
1 841 968
-3
32 816

Prognos
2018
-2 293
-3 162
-801
-1 446
-165 065
-587 234
-162 029
-26 695
-80 237
2 503
-6 442
-49 950
-441 027
-351 161
38 644
2 000
1 846 031
-3
11 633

Avvikelse
0
0
0
0
1 350
0
0
0
-3 000
2 500
200
0
10 740
-29 036
0
-8 000
4 063
0
-21 183

-291 563

-260 340

31 223

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Förslag till månadsrapportering av ekonomiuppföljning till KS
Nämndssammanträden
2018

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Nämnderna besluta Nämnderna besluta om Nämnderna besluta om Nämnderna besluta om
om ek månadsrapport delårsrapport per 31 ek månadsrapport tom ek månadsrapport tom
aug.
sept.
okt.
tom juli.
Ordförandebeslut får
Ordförandebeslut får
Ordförandebeslut får
Ordförandebeslut får
användas för de
användas för de
användas för de
användas för de
nämnder som inte har nämnder som inte har nämnder som inte har nämnder som inte har
sammanträden eller
sammanträden eller
sammanträden eller
sammanträden eller
där sammanträdena
där sammanträdena
där sammanträdena
där sammanträdena
ligger tidigt.
ligger tidigt.
ligger tidigt.
ligger tidigt.
AV
BN
BUS
FN
GN
KN
ON
TN
ÖN
Bryt ärendeberedning KS
Ärendeberedning KS
KS

14
27
12
20
14
-13
13
14

23
-21
--22
22
-16

25-maj
28-maj
5

--

Resultatrapport april

KF
REV

Dec
Nämnderna besluta om
ek månadsrapport tom
nov.
Ordförandebeslut får
användas för de
nämnder som inte har
sammanträden eller där
sammanträdena ligger
tidigt.

27
5
25
6
27
-26
26
13

18
3 och 31
23
4
25
24
17
17
11

22
-20
1
22
-14
14
8

13
5
-6
-5
12
12
13

24-aug
28-aug

28-sep
02-okt

26-okt
30-okt

23-nov
27-nov

4

9

4

Ekonomisk
månadsrapport tom juli

Delårsrapport per 31
aug

6
Ekonomisk
månadsrapport tom
sep

Ekonomisk
månadsrapport tom okt

18

--

17

22

19

17

7 och 28

26

30

7 och 28

25

16
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Förslag till uppföljningsmallar för nämndernas ekonomiska månadsrapport
Mall för nämndernas Driftuppföljning per månad
Nämnd:
Helårs budget 2018
Periodens utfall

Beräknad avvikelse
helår

Effekter av
anpassningar och
åtgärder (*)

Helårs prognos 2018

Prognosavvikelse
helår

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Bruttokostnader

0

0

0

Nettokostnader
0
0
0
(*) Förvaltningschefens och nämndens bedömning av effektiviseringar och anpassningar under året
Mall för nämndernas Investeringsuppföljning per månad
Nämnd, belopp i tkr
Årsbudget
Periodens utfall
Investeringsprojekt > 7
mnkr specificeras

Summa

0

Helårsprognos

0

0

0

0

0

0

Prognosavvikelse
0

0

0

Ekonomisk analys av utfall och helårsprognos
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Jan-Apr
Tekniska nämnden
Mats Dahlbom
Samhällsbyggnad
Ulrika Nordén Johansson

Nämndens verksamhetsområden







Förvaltningsledning/ projektkontor
Beställarverksamheten
Serviceverksamheten
Måltidsverksamheten
Sotningstjänsten
VA-verksamheten

255

Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse Rapporteras i samband med delårsrapporten
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga
KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga

Vattentjänster

--

Välj status

Belysning

80% av felanmälan ang. belysning på gång- och
cykelväg, busshållplatser, vägkorsningar och
övergångställen ska åtgärdas inom 5 arbetsdagar

Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Cykelinfrastruktur

2018 Totalt 120 km cykelväg, kommunal och
statlig

Välj status

Säker trafikmiljö

Lägre antal olycksfall i trafiken än 2017.

Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Offentliggöra nämndverksamhetens
prioriteringar och beslut
Öka mångfalden inom nämndens
ansvarsområde gällande arbetskraft som
står långt utanför arbetsmarknaden

80 % antal presskonferenser i samband med
nämndsmöte
Utifrån 2017 utgångsvärde öka andelen
rekryteringar av nämndens totala
rekryteringsbehov som bidrar till mångfald inom
nämndens ansvarsområden

Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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Välj status

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Samarbete med kommunstyrelsen gällande
exploatering av mark

Förvärvsintensitet i Karlshamn (KF) ska öka till
79%

Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Sänka sjuktalen.

Sjukfrånvarodagar/anställd (KF) mindre än 21,3
dag /person

Välj status

Jämställd satsning

---

Välj status

Avtalstrohet

Välj status

KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Värdesäkra kommunens tillgångar (Gator)

KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Värdesäkra kommunens tillgångar (Mark)

Minst 95 % andel inköpta livsmedelsvaror inom
rätt avtal. (KF)
Högre nuvärde av Beläggning på våra vägar
(asfalt) än 2017 års utfall
Högre intäkt - kr/kvm för upplåten mark än 2017
års utfall

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Energieffektivitet

Välj status

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet
KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Fossilfria bilar inom nämnden område

Summa energianvändning i kommunala
verksamhetslokaler inklusive verksamhets el,
normalårskorrigerad, KWh/kvm (KF) lägre än
2017 års utfall
25 % av inköp av verksamhetsfordon/maskinpark
ska prövas för ett fossilfritt alternativ.
35 % andelinköpta ekologiska livsmedel (KF)

Öka andelen ekologiska livsmedel
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Välj status
Välj status

Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar Rapporteras i samband med delårsrapporten
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.

3. Nämndens framgångar Rapporteras i samband med delårsrapporten
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Tekniska nämnden exkl VA-verksamheten
Helårs budget Periodens
Beräknad
2018
utfall
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

Intäkter

340 716

112 800

650

0

341 366

650

92 022

Personalkostnader
Övriga kostnader

-153 841
-264 112

-51 709
-89 607

1 928
-5 578

0
0

-151 913
-269 690

1 928
-5 578

-38 849
-68 873

Bruttokostnader

-417 953

-141 316

-3 650

0

-421 603

-3 650

-107 722

Nettokostnader

-77 237

-28 516

-3 000

0

-80 237

-3 000

-15 700
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VA-verksamheten
Helårs budget Periodens
2018
utfall

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

Intäkter

90 244

30 569

2 500

0

92 744

2 500

27 901

Personalkostnader
Övriga kostnader

-21 780
-68 464

-6 404
-22 200

0
0

0
0

-21 780
-68 464

0
0

-5 925
-18 957

Bruttokostnader

-90 244

-28 604

0

0

-90 244

0

-24 882

Nettokostnader

0

1 965

2 500

0

2 500

2 500

3 019
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5. Investeringsuppföljning

Projekt > 7 mnkr
1134 Rörmokaren 2
1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor
1140 Brandstationen
1148 Möllegårdens skola kök
1151 Förskolepaviljonger, 2 st
1181 Österslättsskolan kök
1187 Restaurang Östralycke
1320 Stortorget, ombyggnad
1346 Hinsetunneln, renov/belysn
1348 GC-väg Vekerum-Stilleryd
2107 Fastighetsunderhåll
2519 Ombyggnad H- och F-hus
2528 Asarums IP

-63 186
-10 400
-3 000
-2 000
0
-4 200
-1 623
-8 307
-12 622
-7 000
-4 200
-7 834
-1 000
-1 000

Periodens
utfall
-984
-279
-184
-10
0
0
0
0
-164
0
0
-172
-125
-50

Projekt < 7 mnkr

-32 974

Summa

-96 160

Tekniska nämnden exkl VA, tkr

Årsbudget
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-46 242
-11 495
-950
-1 000
-633
-4 200
-1 623
-4 307
-1 000
-7 000
-4 200
-7 834
-1 000
-1 000

Prognosavvikelse
16 944
-1 095
2 050
1 000
-633
0
0
4 000
11 622
0
0
0
0
0

-2 117

-38 041

-5 067

-3 101

-84 283

11 877

Helårsprognos

Not
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

VA-verksamheten, tkr
Projekt > 7 mnkr
1520 Åtgärder vatten
1530 Åtgärder avlopp
1540 VA-utbyggnad
1550 Nytt Vattenverk Långasjön
Projekt < 7 mnkr
Summa

-25 543
-6 702
-13 056
0
-5 785

Periodens
utfall
-4 436
-1 022
-1 680
-1 451
-283

-6 030
-31 573

Årsbudget

-19 009
-4 002
-10 056
-1 451
-3 500

Prognosavvikelse
6 534
2 700
3 000
-1 451
2 285

-677

-6 570

-540

-5 113

-25 579

5 994

Helårsprognos

Not
1
1
1
2

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Tekniska nämnden exkl VA-verksamheten
Kommentar analys
Drift
Serviceverksamheten har underskott på ledning och IT-service del av anpassningskrav inom KLF 2017.

Investeringar
1. Rörmokaren 2 har saknat medel och därmed begärt utökad finansiering av KF 2018-04-17. Startmöte med upphandlad
entreprenör NÄBO i maj för igångsättning av entreprenaden.
2. Projektering av nybyggnad kontor i Tubbaryd samt evakueringslokal 2018 och 2 050 tkr flyttas till 2019.
3. Ny brandstation projekteras 2018 och 1 000 tkr flyttas till 2019.
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4. Det ska begäras flytt av medel för projekt 1148 Möllegårdens skola kök från 2019 till 2018 för att samköra med projekt
1149 Samordnad varudistribution.
5. Det finns förslag på omfördelning av medel för projekt 1151 Förskolepaviljonger till paviljonger Arbete och Välfärd
samt maskiner/inventarier Tvättservice och Transport- och distributionsservice.
6. Förseningar i byggnationen av nya Östralycke medför att alla åtgärder i restaurangen inte kan göras 2018.
7. Planerna för Stortorgets ombyggnad har ändrats och 11 622 tkr flyttas fram.
8. Förfrågningsunderlaget för renovering och belysning av Hinsetunneln ska vara klart i juni och projektet beräknas starta
i mitten av september.
10. Tekniska nämnden har inte beslutat om anpassningar av investeringsutgifter för att hålla tilldelad ram 2018.

VA-verksamheten
Kommentar analys
Drift
Prognosen är att VA-verksamheten kommer gå plus 2,5 mnkr 2018, vilket motsvarar taxehöjningen på 5 %. Till och
med april 2018 låg VA-verksamheten plus, precis samma scenario som 2017.
Investeringar
1. Minskade utgifter på stora projekt ska finansiera VA-utbyggnaden i Granefors.
2. Den nya organisationen kräver större fordonspark. Möbelinköp till Hamnkontoret.
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7. Uppföljning internkontrollplan Rapporteras i samband med delårsrapporten
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Stickprov
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef
under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Personliga utlägg

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Apr
Nämnden för arbete och välfärd
Jan-Åke Berg
Arbete och välfärd
Thomas Svensson
Hela nämndens verksamhetsområden
Thomas Svensson

Nämndens verksamhetsområden






Individ och familjeomsorg
Arbetsmarknad
LSS-verksamhet
Socialpsykiatri

267

Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

96729

47499

27768

-229439
-189415

-77692,2
-67513,1

-37012,4
-8792

Bruttokostnader

-418854

-145205,3

-45804,4

Nettokostnader

-322125

-97706,3

-18036,4

Personalkostnader
Övriga kostnader

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

124498
0
-266451
-198207

27769

58320,9

-37012
-8792

-102436,7
-59151

0

-464658

-45804

-161587,7

0

-340160,3

-18035,3

-103266,8

Avvikelsen beror i första hand på ökade kostnader inom verksamhetsområdena Stöd och service LSS samt Barn och familj. För att uppnå
prognosen -18 036 tkr har bland annat fonderade medel från år 2017 använts till att minska underskottet. Likaså att avvakta med satsningar.
Projekterade medel används inte full ut.
Stöd och service LSS prognosticeras underskottet totalt till -3 394 tkr vid årets slut. I prognosen är det räknat med en budgetjustering med
11 000 tkr.
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Verksamheten LSS boende i egen regi har ett prognosticerat underskott med -13 533 tkr + 11 000 i budgetjustering. Det innebär att det
underskottet minskar till -2 533 tkr.
Verksamheten driver två gruppbostäder, Strömma 7 och Paviljongen vid Östralycke utan budgeterade medel. LSS-boende i extern regi har ett
prognosticerat underskott med -2 281 tkr som beror på två externplacerade individer utan att det finns en budget.
Övriga verksamheter visar ett inom LSS visar ett överskott med 1 420 tkr.

Individ och familjeomsorgen beräknas för närvarande att ha ett underskott med 14 634 tkr vid årets slut. En markant kostnadsökning inom barn
och familj har uppstått under år 2018. Verksamheten beräknas för närvarande ha ett underskott med -22 954 tkr, som beror på
institutionsplaceringar, familjehem, konsulentstödda familjehem, övriga förebyggande insatser samt externa konsulter.
Introduktionsverksamheten prognosticeras med ett överskott med +2 953 tkr eftersom ersättningen för etableringen baseras på antalet
nyanlända till kommunen som ökade under åren 2016-2017. Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognosticeras med +270
tkr. Arbetsmarknadsenheten prognosticeras med ett överskott med 11 tkr. Försörjningsstödets prognos är ett överskott med +2 769 tkr. Övriga
verksamheter prognosticeras med ett överskott med + 2 308 tkr.

Analys
Tidigare års underskott har balanserats av andra verksamheters överskott, statsbidrag och fonderade medel som inte finns kvar eller minskat.
Delningen av nämnderna och förvaltningarna tydliggjorde de underskott som har funnits i flera år
Kö till gruppbostäder inom LSS under inledningen av år 2017
Volymökningar inom båda verksamheterna, framförallt institutionsplaceringar av barn och ungdomar
Mycket dyra LSS-insatser både på hemmaplan och externa placeringar
Alternativ saknas till institutionsplaceringar inom barn och familj, likaså brist på tidiga insatser inom samma målgrupp.
Processerna mellan utredning/beslut och öppenvård för vuxna behöver effektiviseras.
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Åtgärder
Arbetet med att omstrukturera LSS-boendena har påbörjats som syftar till att utöka gruppboenden som har fyra lägenheter till sex lägenheter.
Erbjuda lägenheter inom LSS i kommunen för att kunna ta hem externa placeringar (Mariegården). Skapa gruppboenden för att samla ytterfallen
i samma gruppboende. Arbete pågår, men processen är lång. Förvaltningen planerar att slå samman två kortidsverksamheter till en.
Förvaltningen genomför kontinuerlig översyn inom LSS av till exempel raster, avlösning, ledsagning och kontaktpersonsverksamhet.
Inom Individ och familjeomsorgen har tre familjebehandlare rekryterats för att ge insatser på hemmaplan istället för institutionsplaceringar. En
översyn av öppenvården, både barn och familj samt vuxna pågår som syftar till att skapa en verksamhet som också skall bli alternativ till dyra
placeringar. I detta förbättringsarbete ingår att starta ett stödboende för missbrukare.
Ett förbättringsarbete har startat som syftar till att fler personer snabbare skall bli försörjda på egen hand. Processerna mellan försörjningsstöd
och arbetsmarknadsenheten skall effektiviseras. Målsättningen är att öka kvaliteten för de enskilda individerna och sänka kostnaderna för
försörjningsstöd.
De åtgärder som planeras skall på lång sikt leda till större kostnadseffektivitet och ökad kvalitet. Effekterna av åtgärderna kommer inte att kunna
påverka utfallet under år 2018. Verksamheten har inte någon annan möjlighet att balansera resultatet för år 2018. I början av november
kommer nämnden att äska mer medel vilket sker efter uppföljningen 1801-1810.

270

Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

Årsbudget

-3 523
-3 523

Periodens
utfall

-156
-156
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Helårsprognos

-3 523
-3 523

Prognosavvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Apr
Omsorgsnämnden
Leif Håkansson
Omsorg
Torill Skaar Magnusson
Omsorgsförvaltningen
Torill Skaar Magnusson

Nämndens verksamhetsområden




Stöd i ordinärt boende
Stöd i särskilt boende
Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.
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3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

61 620

29 612

72 981

Personalkostnader
Övriga kostnader

-365 587
-147 800

-128 996
-42 029

-383 163
-128 845

Bruttokostnader

-513 387

-171 025

Nettokostnader

-451 767

-141 413

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

72 981

11 361

22 692

2 000

-385 163
-128 845

-19 576
18 955

-175 127
-56 277

-512 007

2 000

-514 007

-620

-231 404

-439 026

2 000

-441 026

10 741

-208 712
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr

Årsbudget

Inventarier, arbetsmiljöåtgärder
Ombyggnad Östralycke
Reinvsteringar, nyinvsteringar IT
Sängar särskilda boende
Trygghetslarm
Välfärdsteknik
Extra investeringar särskilt boende
Inventarier Ekegården
Summa

Periodens utfall

-650
-5 000
-700
-400
-200
-200
-500
-500
-8 150

86
3
25
47
0
0
0
60
220

Helårsprognos
-650
-5 000
-700
-400
-200
-200
-500
-500
-8 150

Prognosavvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Analysera och kommentera det ekonomiska utfallet.
Stöd i ordinärt boende har en stor utmaning att anpassa sig till de minskade hemtjänsttimmarna och att hantera omställningar snabbare än vad som
görs i dag. Under det första kvartalet har det funnits en del brukare med ytterfall och dubbelbemanning som flyttat till särskilt boende eller avlidit.
Detta har medfört periodvis hastiga förändringar inom verksamheten där enheterna stått med högre bemanning än behovet. Under de första
månaderna har kortidssjukfrånvaron varit väldigt hög där många av medarbetarna råkat ut för influensan. Förutom att minska sjukfrånvaro och
hantera omställningar bättre och snabbare så måste hemtjänsten minska antal timmar med timvikarier.
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Stöd i Särskilt boende har haft höga sjuktal och verksamheten har haft svårt att täcka sjukfrånvaron med befintlig personal. Långtidsjukfrånvaron
minskar medan korttidssjukfrånvaron ökar. Verksamheten har fått många nya chefer som saknar erfarenhet i planering och bemanning. Verksamheten
kommer att lägga stor fokus på att minska korttidsfrånvaron samt arbeta med effektiviseringar.
Myndighet & Resurs är i balans. Den stora utmaningen är sjuksköterskeverksamheten. Det finns en plan för fortsatt arbete, där det ska bli tydligt hur
man ska beräkna sin budget och personaltillsättning.
Övergripande Utbildningsinsatser pågår under året för samtliga enhetschefer och verksamhetschefer i resurs och verksamhetsplanering . Överskottet
på centrala konton beror till största delen på statliga stimulansmedel, BICAB, vilket förväntas implementeras i verksamheten under 2018 samt att en
pott ofördelade medel för möjliga effektiviseringar.
Investeringarna ligger inom ram.

7. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader" Ekonomic 2 gånger
beslutsattesteras av
hef
under året
överordnad med
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Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Stickprov
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Apr
Byggnadsnämnden
Jan Bremberg
Samhällsbyggnad
Ulrika Nordén Johansson
Stadsbyggnadsavdelningen
Emina Kovacic

Nämndens verksamhetsområden






Detaljplanering, översiktsplanering
Bygglov
Mätning
Administration
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Resultat och måluppfyllelse:
Måluppfyllelse återrapporteras vid delårsrapporten januari -augusti 2018

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
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Stadsbyggnadsavdelningen har under denna period rekryterat 4 nya medarbetare: två pga utökad verksamhet inom översiktsplanering, en pga
kommande pensionsavgång inom mätning och en till följd av att en medarbetare bytte arbetsplats. Det kommer inledningsvis att innebära något
lägre tempo tills alla har satt in sig i arbetet. På bygglovssidan kommer vi att ha vakans from september då en av våra medarbetare provar på en
tjänst på Boverket. Det kan innebära påfrestningar på befintliga medarbetare och stadsbyggnadsavdelningens verksamhet.
Effektivisering är tajt förknippat med digitalisering. I takt med ökade krav på digitalisering av kommunala verksamheter ser vi en utmaning i att lyckas
digitalisera bygglovsverksamheten då Ephorte inte erbjuder dessa möjligheter idag. Under kommande året kommer vi att utreda andra kompatibla
lösningar.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

7 290

2 367

0

0

7 290

0

2 665

Personalkostnader
Övriga kostnader

-10 164
-3 768

-3 120
-1 225

300
-100

0
0

-9 864
-3 868

300
-100

-2 851
-1 265

Bruttokostnader

-13 932

-4 345

200

0

-13 732

200

-4 116

Nettokostnader

-6 642

-1 978

200

0

-6 442

200

-1 451
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

Årsbudget

Periodens
utfall

Helårsprognos

-150

0

-150

-150

0

-150

Prognosavvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Analysera och kommentera det ekonomiska utfallet.
Stadsbyggnadsavdelningens redovisar efter årets fyra första månader en positiv avvikelse på 235 tkr, till största del beroende på lägre
personalkostnader, lägre bemanning på planverksamheten under en period, föräldraledighet och partiella ledigheter.
Den prognostiserade helårsavvikelsen beräknas till +200 tkr.
Av investeringsbudgetens 150 tkr har ännu ej någon utgift bokförts, men verksamheten beräknar att samtliga 150 tkr kommer vara förbrukade vid
årets slut.
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7. Uppföljning internkontrollplan
Uppfyllelse av intern kontroll-mål rapporteras vid delårsrapport
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Stickprov
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef
under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Personliga utlägg
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☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:

Jan-Apr
Närmnden för barn, ungdom och skola
Tobias Folkesson
Utbildning
Patrik Håkansson

Namnet på ansvarig chef:

Nämndens verksamhetsområden








Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Musikskola
Ire natur- och -kulturskola
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas

Alla barn och unga lär sig och utvecklas så
långt som möjligt i förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och fritidshem
Barn och unga lär sig och utvecklas
genom att musicera
Alla barn och unga känner sig trygga i
BUS-nämndens samtliga verksamheter
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status

KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga
Välj KF mål
Välj KF mål

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Barn och unga ska stärkas och berikas
genom kultur- och fritidsaktiviteter
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Barn och unga är delaktiga och har
inflytande på lika villkor i BUS-nämndens
alla verksamheter.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
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Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:3 Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och entreprenörskap

Alla elever i förskola, grundskola,
grundsärskola och fritidshem bereds
möjlighet att tillägna sig ett entreprenöriellt
förhållningssätt
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

BUS-nämnden ansvarar för att erbjuda
moderna och attraktiva arbetsplatser med
professionella och engagerade medarbetare

Skriv nämndens indikator

Välj status

BUS-nämndens verksamheter har en hållbar
ekonomi

Skriv nämndens indikator

Välj status
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KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Välj KF mål
Välj KF mål

De verksamheter som BUS-nämnden
ansvarar för är ekologiskt hållbara.
Måltiderna i förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och fritidshem
skall vara näringsrika, goda, omväxlande,
serveras i trivsam miljö samt lagas så nära
barn och elever som möjligt. De ska också
så långt det är möjligt vara ekologiska
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

69351

31653

12670

0

82021

35976

-433129
-223456

-164136
-72073

-18075
-2731

8136
0

-443068
-226187

-152701
-67985

Bruttokostnader

-656585

-236209

-20806

8136

-669255

0

-220686

Nettokostnader

-587234

-204556

-8136

8136

-587234

0

-184710

Personalkostnader
Övriga kostnader

5. Ekonomisk analys
Kommentar analys
Analys är påbörjad.
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6. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Stickprov
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Rätt till ett tionde år Likvärdighet i tillämpningen av
Verksam En gång
Dokume
på grund- skolan
rättighetslagstiftningen
hetschef per år
ntefter skolpliktens upp
granskni
hörande
ng,
intervju/
enkät
mm

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

2018

BUS

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Personliga utlägg
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Gymnasievalsinforma Insatser för att förebygga
könsstereotypa val till
tion
gymnasie-skolan

Verksam- En gång
hetschef per år

Dokumentgranskning,
intervju/
enkät,
auskultation
mm

2018

BUS

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR fyll i år
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:
Namnet på ansvarig chef:

Jan-Apr
Gymnasienämnden
Paul Hedlund
Utbildning
Patrik Håkansson
Skriv verksamhet, avdelning eller enhet
Skriv namnet på ansvarig chef

Nämndens verksamhetsområden






Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna
Lärcenter
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas

Alla elever lär sig och utvecklas så långt
som möjligt i sin gymnasieutbildning
En trygg skola för elever fri från kränkning
och diskriminering inom
gymnasienämndens
verksamhetsområden
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status

KF 1:4 Kommuninvånarna känner sig
trygga
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Eleverna i gymnasienämndens
verksamheter utvecklar ett ansvarsfullt
förhållningssätt till miljö och klimat
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Alla elever i gymnasienämndens
verksamheter har inflytande över sin
utbildning
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
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Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till
nödvändig kompetens

Gymnasienämndens verksamheter erbjuder
utbildning inom områden, där det finns
efterfrågan på arbetskraft
Alla elever i gymnasienämndens
verksamheter ska tillägna sig ett
entreprenöriellt förhållningssätt
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status

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

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

Gymnasienämndens verksamheter erbjuder
moderna och attraktiva arbetsplatser med
professionella och engagerade medarbetare

Skriv nämndens indikator

Välj status

Gymnasienämndens verksamheter har en
hållbar ekonomi

Skriv nämndens indikator

Välj status
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KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet
Välj KF mål
Välj KF mål

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,
vuxenutbildningen och särskild utbildning
för vuxna har en ekologiskt hållbar
verksamhet
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs-budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avvikelse
helår

Effekter av
Helårsanpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognosavvikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

55 335

20 852

-1 043

0

54 292

-1 043

20 590

-125 273
-92 091

-47 539
-32 491

-1 077
-3 195

5 315
0

-121 035
-95 286

4 238
-3 195

-44 745
-33 301

Bruttokostnader

-217 364

-80 030

-4 272

5 315

-216 321

1 043

-78 046

Nettokostnader

-162 029

-59 178

-5 315

5 315

-162 029

0

-57 456

Personalkostnader
Övriga kostnader

5. Ekonomisk analys
Kommentar analys
Analys är påbörjad.

303

6. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Stickprov 2018
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Särskilt stöd
Rutiner för utredning,
Verksam- 1 gång
Intervju- 2018
er, dokugenomförande och uppföljning hetschef
av särskilt stöd
mentgranskning mm
Engelska
Måluppfyllelse i engelska grund Verksam- 1 gång
Uppfölj- 2018
ning av
och engelska 5 för elever i år 1- hetschef
3 på nationella program
betygsantagna med dispens i engelska

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Gymnasienämnden

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Gymnasienämnden

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Personliga utlägg
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resultat i
Extens
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR fyll i år
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:
Verksamhet, avdelning eller enhet:

Jan-Apr
Kulturnämnden
Lena Sandgren
Utbildning
Patrik Håkansson

Namnet på ansvarig chef:

Nämndens verksamhetsområden






Bibliotek
Kultur
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas

Barn och unga berikas och utvecklas
genom kulturupplevelser och estetiska
lärprocesser
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Kommuninvånare och besökare tar del av
ett rikt och spännande utbud av
kulturaktiviteter och kulturupplevelser
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Kommuninvånarna ges inom Kultur
Karlshamns verksamhetsområden lika
möjligheter och rättigheter i samhället
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål
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KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Kulturnämndens verksamheter stimulerar
till företagsamhet och entreprenörskap
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 5:1 Kommunen är en modern och
attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade
medarbetare
KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

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

Skriv nämndens indikator

Välj status

Kulturnämndens verksamheter har en sund
ekonomi
De verksamheter som Kulturnämnden
ansvarar för är ekologiskt hållbara
Skriv nämndens mål.
Skriv nämndens mål.

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator

Välj status

Skriv nämndens indikator
Skriv nämndens indikator

Välj status
Välj status

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet
Välj KF mål
Välj KF mål
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2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.

310

4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs-budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avvikelse
helår

Effekter av
Helårsanpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognosavvikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

1 550

514

0

1 550

0

613

-10 701
-17 544

-3 874
-5 604

0
0

-10 701
-17 544

0
0

-3 635
-5 698

Bruttokostnader

-28 245

-9 478

0

0

-28 245

0

-9 333

Nettokostnader

-26 695

-8 964

0

0

-26 695

0

-8 720

Personalkostnader
Övriga kostnader

5. Ekonomisk analys
Kommentar analys
Analysera och kommentera det ekonomiska utfallet.
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6. Uppföljning internkontrollplan
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Stickprov 2018
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Kommunkonsten
•Att förvaltningarna har
Verksam- 1 gång
Kontroll 2018
kontakt-personer
hetschef
av
organi•Kontroll av rapportering
sationen.
Stickprov

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Personliga utlägg

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Jan-Apr
Kommunstyrelsen
Per-Ola Mattsson
Kommunledning
Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden










Personalavdelning
Ekonomiavdelning
Administration med kansli, kommunikation, folkhälsa, servicecenter och turism
Samt:
Näringsliv
Mark och exploatering
Övergripande miljö- och trafikfrågor
Projekt
Utveckling av Kommunens styr- och uppföljningsprocesser
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

Återrapporteras i samband med delårsrapport

KS prioriterade insatsområde 1:5:
 Ökat samarbete med landstinget och övriga nämnder

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

Andel som svarat på högstadiet som druckit
alkohol de senaste 12 månaderna, pojkar 26,0%
Andel som svarat på högstadiet som druckit
alkohol de senaste 12 månaderna, flickor 22,0 %
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
använt narkotika, pojkar 4,4 %
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
använt narkotika, flickor 3,8 %
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
rökt tobak, pojkar 20,0 %
Andel som svarat på högstadiet som någon gång
rökt tobak, flickor 15,0 %
Andel som svarat på högstadiet som uppger att
de någon gång känt sig deprimerad eller upplevt
sig någon gång mått psykiskt dåligt fler gånger i
månaden eller mer, pojkar 10,0 %
Andel som svarat på högstadiet som uppger att
de någon gång känt sig deprimerad eller upplevt
sig någon gång mått psykiskt dåligt fler gånger i
månaden eller mer, flickor 35,0 %

Välj status

-”-

Kommuninvånarna har en god hälsa på
lika villkor
-”-
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Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

Återrapporteras i samband med delårsrapport
KS prioriterade insatsområde 2:1:
 Parkeringsinfrastruktur
 Samordningsansvar VA
 Planeringsberedskap och markreserv
 Bredband
 Kollektivtrafik
 Cykelinfrastruktur
KS prioriterade insatsområde 2:2:
 Bostadsförsörjningsprogram
 Planberedskap och markreserv
KS prioriterade insatsområde 2:3:
Framtagande av miljöplan
Utveckla kollektivtrafiken

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

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

Hushåll som ges tillgång till bredband 1.000Mbit
(PTS 50 m), 80 %

Välj status

Antal kilometer cykelväg, kommunal och statlig,
120 km
Bäst att bo, tidningen fokus, 90

Välj status

Utsläp av växthusgaser inom kommunens
gränser, ton CO2-ekv per invånare, minskning
med 10 %

Välj status

Skyddad natur (skyddad land- och vattenareal i
nationalparker, naturreservat och biotop-

Välj status

-”KF 2:2 Det finns levande, attraktiva och
ändamålsenliga boendemiljöer för alla
KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Det finns levande, attraktiva och
ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart

-”-

-”-
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Välj status

skyddsområden som andel av kommunens totala areal
(Sveriges ekokommuner) 2013 = 5,1 %, mål 2018 6,2 %

-”-

-”-

Resor med kollektivtrafik per invånare och år,
50,0
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3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

Återrapporteras i samband med delårsrapport
KS prioriterade insatsområde 3:1:
 Medborgar- och företagsdialog
 Medborgar- och företagsinflytande
KS prioriterade insatsområde 3:2:
 Inkludering

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

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

Företagens sammanfattande omdöme om
kommunens service för företagen (index % av
maxpoäng, KKiK), index 77

Välj status

-”-

Välj status

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

Kommuninvånarna ges lika möjligheter och
rättigheter i samhället

Kommunens förmåga att involvera medborgarna
att delta i kommunens utveckling (Index % av
maxpoäng, KKiK), 70 %
Kvaliteten i kommunens webbinformation till
medborgarna (Index % av maxpoäng, KKiK), 85 %
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Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

Återrapporteras i samband med delårsrapport

KS prioriterade insatsområde 4:1:
 Samverkan med aktörer inom och utanför kommungränsen

KS prioriterade insatsområde 4:3:
 Underlätta etablering och företagsservice

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
KF 4:3 Karlshamn uppmuntrar till
företagsamhet och entreprenörskap

Ökad tillväxt och sysselsättning
Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet
och entreprenörskap
-”-

Förvärvsintensitet i Karlshamn, 79 %
Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade
företag, 230 st
Antal företag i kommunen, 2.900 st

Välj status
Välj status

-”-
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Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

Återrapporteras i samband med delårsrapport
KS prioriterade insatsområde 5:1:
 Kompetensförsörjningsstrategi
 Minskad sjukfrånvaro

KS prioriterade insatsområde 5:2:
 Strategiska utvecklingsarbetet
KS prioriterade insatsområde 5:3:
 Hållbar verksamhetsutveckling

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

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

Sjukfrånvaro dagar/ anställd, 21,3

Välj status

-”-

-”-

Välj status

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

KF 5:2 Kommunen har en sund ekonomi

-”-

Kommunen har en sund ekonomi
-”-

-”-

-”-

Andel timmar som görs av timavlönade under
året i förhållande till arbetade timmar, 7,7 %
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda, 93 %
Personalomsättning chefer, andel som stannar
kvar minst fyra år i samma enhet, 30 %
Andel anställda som skulle rekommendera
Karlshamns kommun som arbetsgivare, 80 %
Soliditet, 60 % över en femårsperiod
Soliditet för sammanställd redovisning, 25 % över
en femårsperiod
Överskottsgrad, 1 % över en femårsperiod
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Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

-”-

-”-

KF 5:3 Kommunen har en ekologiskt
hållbar verksamhet

Kommunen har en ekologiskt hållbar
verksamhet

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal via ehandelssystemet, 85 %
Antal tillfällen som kommunens cyklar används i
tjänsten, ökning jämfört med föregående år

Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.
Ekonomichefen slutar i mitten av maj och återgår till tjänsten som redovisningschef. Vakansen kan komma att påverka utvecklingstakten inom
avdelningen.
Svårigheter att rekrytera upphandlare och upphandlingssamordnare innebär förseningar och lägre bemanning. Detta kan i sin tur få konsekvenser på
den mängd upphandlingar och ramavtal som genomförs vilket påverkar många verksamheter. Påverkar även införandet av e-handel negativt.
Strategiska markinköp:
 Inköp av mark på Janneberg och Travbanan som kommer att kräva resurser på driftsidan.
Fortsatt utveckling i Stilleryd

3. Nämndens framgångar
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
GDPR-förändringen är genomförd inom befintliga resurser och Karlshamn ligger långt framme i processen.
Införande av externa webben sker inom befintliga resurser och kommer att vara klart innevarande år.
Kraftkartan har startat upp under våren och kommer att vara igång i full skala från och med 2019.
Det är ett fortsatt tryck på kommunala tomter.
Digitaliseringsstrateg är rekryterad.
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Helårs budget Periodens
2018
utfall

Intäkter

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

16 710

4 728

114

16 824

114

5 849

Personalkostnader
Övriga kostnader

-63 770
-119 207

-21 031
-38 527

486
750

-63 284
-118 457

486
750

-21 776
-36 015

Bruttokostnader

-182 977

-59 558

1 236

0

-181 741

1 236

-57 791

Nettokostnader

-166 267

-54 830

1 350

0

-164 917

1 350

-51 942
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5. Investeringsuppföljning
Nämnd, belopp i tkr
0018 Log Karlshamn industriområde
0029 Sternö Marina
0032 Log Karlshamn Jvgsanl
0106 Asarum väster, fd flygfält
1100 Strategisk utveckling
1195 Bibliotek och Kulturhus
1351 Handlingsplan för cyklism
Övriga exploateringsprojekt
Övriga investeringar
Summa KS

Årsbudget
-4 360
-11 700
-4 000
-925
-3 000
-6 500
-3 500
-19 278
-8 325
-61 588

Periodens
Helårsprognos
utfall
-1 147
-9 275
-101
-6 700
-174
-4 072
-106
-6 025
-1 668
-3 000
0
-13 053
0
0
1 136
-11 653
-771
-6 555
-2 831
-60 333
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Prognosavvikelse
-4 915
5 000
-72
-5 100
0
-6 553
3 500
7 625
1 770
1 255

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Analysera och kommentera det ekonomiska utfallet.
Driftuppföljning:
Bedömningen är att Ekonomiavdelningen kommer att klara de ekonomiska budgetramarna 2018.
Annonseringen sker i hög utsträckning enbart i digitala medier. Detta innebär totalt minskade kostnader för verksamheterna med minskade intäkter
för Kommunikationsenheten. Med en halverad personalstyrka köps mer konsulttjänster in än tidigare. En sänkt ambitionsnivå kan krävas för att hålla
budget.
Personalavdelningen: Prognosen pekar mot ett resultat på -600 tkr, vilket beror på visst överskridande av personalkostnaderna. Detta i förhållande till
den minskade ramen i budget 2017 på -1 600 tkr. Budgeten förväntas vara i balans från maj 2019 och framåt då anpassningarna sker successivt.
Investeringsuppföljning: Tidsförkjutningar i pågående exploateringsprojekt innebär total budgetavvikelse med 2,5 mnkr. I de projekt där utgifterna
beräknas utfalla tidigare än beräknat kommer särskilda skrivelser med förslag till finansiering att tillställas kommunstyrelsen.
Bedömningen för Bibliotek och Kulturhuset innebär tidigareläggning av projekteringsutgifter i förhållande till budget. Även här ska skrivelse med
förslag till finansiering tillställas kommunstyrelsen.
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7. Uppföljning internkontrollplan - Sker i samband med delårsbokslut
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med delårsrapport och
och nämnd
årsbokslut

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med delårsrapport och
årsbokslut

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med delårsrapport och
årsbokslut

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018

Stickprov

2018

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Följs upp i samband med delårsrapport och
årsbokslut

Personliga utlägg
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2018
Period:
Nämnd:
Nämndsordförande:
Förvaltning:
Förvaltningschef:

Jan-Apr
Fritidsnämnden
Andreas Saleskog
Samhällsbyggnad
Ulrika Norden Johansson

Nämndens verksamhetsområden
•
•

Beställarverksamheten
Fritidsenheten
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse Rapporteras i samband med delårsrapporten
Skriv en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Utveckla samarbetet med SISU

Den procentuella andelen av totalt utförda
bidragsgrundande aktiviteter som utförs av flickor
i åldern 7-20 år ska vara minst 41%

Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart

Utöka nämndens ytor med träd- och busk
planteringar, utifrån framtaget förslag från
VP 2017.
Planera trädplantering inför budget 2019
och kommande år.

1 nytt område ska planteras

Välj status

---

Välj status

KF 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt
hållbart
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KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv
KF 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-,
idrotts- och föreningsliv

Utveckla samarbetet med SISU
Trivselregler för nämndens anläggningar
Utveckla former för föreningssamverkan

Antal barn och ungdomsdeltagare i
bidragsgrundande aktiviteter per invånare och i
åldern 7-20. Fördelat på flickor och pojkar
Flickor:32 aktivitetstillfälle per person.
Pojkar: 45 aktivitetstillfälle per person. (mäts
vartannat år)

Välj status

Införa Föreningsbidrag 1.0

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

God tillgänglighet på nämndens
idrottsanläggningar
Fortsatt utveckling av fritidsbibblan.

3 framtagna åtgärdsplaner för att öka
tillgängligheten i kommunala idrottsanläggningar.
Öka antal utlån med 10 % utifrån 2017
ingångsvärde (35 utlån)
--

Välj status

Tillgänglighetsanpassning av kommunens
lekplatser
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Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

KF 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning

Att bli involverade i samtliga stora projekt
som kommunen väljer att satsa på för att
skapa en mer attraktiv kommun

Förvärvsintensitet i Karlshamn(KF) ska öka till
79%

Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Analysera och kommentera hur nämnden har bidragit till KF:s inriktningsmål

KF:s verksamhetsmål

Nämndens mål

Nämndens indikator

Utfall indikator

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

Att bidra till att personalen inom nämndens
ansvarsområde trivs med sitt arbete.

Sjukfrånvaro dagar/anställd ska vara mindre än
21,3 dag /anställd

Välj status

2. Förändrade förutsättningar Rapporteras i samband med delårsrapporten
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens
verksamhetsområden.
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3. Nämndens framgångar Rapporteras i samband med delårsrapporten
Kommentera framgångar under 2018
Kommentera nämndens framgångar under året.
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4. Ekonomisk uppföljning
Helårs budget Periodens
2018
utfall

Beräknad
avikelse
helår

Effekter av
Helårs
anpassningar prognos 2018
och åtgärder

Prognos
avikelse
helår

Periodens
utfall
föregående år

Intäkter

17 289

5 475

-949

0

16 340

-949

9 433

Personalkostnader
Övriga kostnader

-7 986
-59 253

-2 527
-16 141

-259
1 208

0
0

-8 245
-58 045

-259
1 208

-5 737
-18 269

Bruttokostnader

-67 239

-18 668

949

0

-66 290

949

-24 006

Nettokostnader

-49 950

-13 193

0

0

-49 950

0

-14 573
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5. Investeringsuppföljning

Investeringar
Fritidsnämnd

Årsbudget

Periodens utfall

Helårsprognos Prognos-avvikelse

Projekt > 7 mnkr
2524 Svängstabadet
2594 Inv enl Framtidsforum
2596 Träningshall Jössarinken

-25 330
-10 000
-5 330
-10 000

-476
0
-56
-419

-15 330
0
-5 330
-10 000

10 000
10 000
0
0

Projekt < 7 mnkr

-10 162

-664

-10 183

-21

-25 513

9 979

Summa
-35 492
-1 139
Kommentarer till större avvikelser
1. Projektet skjuts fram till 2020 och 2021 pga. fördjupad översiktsplan för Svängsta.
2. Igångsättningsbeslut tas på nämnd 24/5
3. Projektet fortgår enligt plan. Projektering och nedgrävning av kabel.
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No
t
1
2
3

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar
Kommentar analys
Drift: Parkförvaltning har positiv periodavvikelse på skötsel, då säsongen precis kommit igång. Helårsprognosen beräknas till 0.
Fritidsenheten har negativ periodavvikelse på personal avseende Föreningsbidrag 1.0 samt positiv avvikelse på Väggabadet. Positiv
periodavvikelse på entreprenad samt föreningsbidrag. Helårsprognosen beräknas till 0.
De beslutade anpassningsåtgärderna avseende skötsel, höjning av båtplatsavgifter samt att ej öppna Svängstabadet följer plan.

Investeringar:
1. Projektet skjuts fram till 2020 och 2021 pga. fördjupad översiktsplan för Svängsta.
2. Igångsättningsbeslut tas på nämnd 24/5
3. Projektet fortgår enligt plan. Projektering och nedgrävning av kabel.
Projekt <7 mnkr. Helårsprognos -21 tkr avseende Snäckan tak, renovering.
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7. Uppföljning internkontrollplan Rapporteras i samband med delårsrapporten
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomic 2 gånger
hef
under året

Stickprov

Ekonomic 0 gång
hef
under ht

Stickprov

Personliga utlägg

Stickprov
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef
under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

2017
2018

Kommunstyrelsen
och nämnd

Kommunstyrels
en och nämnd
Kommunstyrels
en och nämnd

Marker
Åtgärd
a

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse
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RESULTATRAPPORT BOLAG ÅR 2018
Period:
Bolag:
Bolagsordförande:
VD:

Jan-Apr
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Per-Ola Mattsson
Daniel Wäppling

Bolagets verksamhetsområden
Stadsvapnet i Karlshamn AB ska samordna ägaransvaret för de av Stadsvapnet ägda
aktiebolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt bidra till utvecklingen på
det näringspolitiska området inom Karlshamns kommun. I Stadsvapnets ansvar ingår att:
*leda arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av de av
Stadsvapnet ägda aktiebolagen och göra framställningar i målfrågor till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige,
*tillse att uppföljning sker till kommunstyrelse och kommunfullmäktige från samtliga av
Stadsvapnet ägda aktiebolag om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
*ansvara för samordningsträffar med styrelseledamöter, verkställande direktörer och
motsvarande befattningshavare i de av Stadsvapnet ägda aktiebolagen,
*ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de av Stadsvapnet ägda bolagen såvitt avser
ekonomi och efterlevnad av givna direktiv samt andra förhållanden som är av betydelse för
Karlshamns kommun,
*utgöra kommunstyrelsens beredningsorgan i de fall då styrelserna i de av Stadsvapnet
ägda aktiebolagen underställer sina beslut för kommunfullmäktiges ställningstagande.
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Resultat och måluppfyllelse:
1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse
Sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s inriktningsmål.

1. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Skriv en sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till inriktningsmålet:

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Karlshamn är en attraktiv plats för alla.
Skriv en sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till inriktningsmålet:
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KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

3. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter.
Skriv en sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till inriktningsmålet:

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

4. Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap.
Skriv en sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till inriktningsmålet:
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KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun.
Skriv en sammanfattande bedömning och analys av bolagets resultat och måluppfyllelse i förhållande till inriktningsmålet:

KF:s verksamhetsmål

Bolagets mål

Bolagets indikator

Utfall indikator

Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål
Välj KF mål

Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.
Skriv bolagets mål.

Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator
Skriv bolagets indikator

Välj status
Välj status
Välj status
Välj status
Välj status

2. Förändrade förutsättningar
Används vid förändringar som påverkar resultat och måluppfyllnad.

Utmaningar under 2018
Kommentera eventuella förändringar som skett efter beslut om årets affärsplan/ verksamhetsplan och detta påverkar bolagets
verksamhetsområden:
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3. Bolagets framgångar
Kommentera framgångar under 2018
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4. Ekonomisk uppföljning
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel.

Periodens utfall

Prognos helår

Budget helår

Periodens utfall
Bokslut
föregående år föregående år

(TKR)
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Nettoinvesteringar

28

28

260

52

181

-791

-2458

-2458

-320

-2435

0

0

0

0

0

-2252

-4976

-6802

-1857

-602

-3015

-7406

-9000

-2125

-2856

0

0

0

0

0
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5. Ekonomisk analys
Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet
Avvikelsen mellan periodens utfall i år respektive förra året beror på att föregående års siffror inte periodiserats avseende upplupna kostnader.
Observera att i den ekonomiska analysen har inte hänsyn tagits till koncernbidrag, utdelning eller aktieägartillskott.
Förbättringen mot budget beror på lägre räntekostnader.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Finansrapport per 2018-04-30 har upprättats vari framgår att kommunens låneskuld
uppgår till 185 miljoner kronor. Genomsnittsräntan uppgår till 1,7 procent och andelen
bundna lån uppgår till 70 procent.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-04-30
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningsekonom Mats Sellfrid
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-05
2018-06-18

§
159

Finansrapport per 2018-04-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Finansrapport per 2018-04-30 har upprättats vari framgår att kommunens
låneskuld uppgår till 185 miljoner kronor. Genomsnittsräntan uppgår till 1,7
procent och andelen bundna lån uppgår till 70 procent.
Beslutsunderlag
Finansrapport per 2018-04-30
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningsekonom Mats Sellfrid

Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonomichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FINANSRAPPORT 20180430
Låne nr

Långivare/
ändamål

B23416
Handelsbanken
467 ersätter Dexia 460
468 ersätter lån 451
B23419
463
466
469
472

Kapitalskuld

Ränta
20180430

30 000 000

2,57%
2,64%

30 000 000
70 000 000
25 000 000
30 000 000

-0,16%
2,89%
-0,20%
1,28%

Årssnitt VA
ränta

Amorterat Betald ränta

0 bunden
792 000 bunden

30 000 000

192 750
193 600

0
598 400

-27 200
511 369
-25 657

-20 800
1 511 631
-24 593
240 000
2 304 638

Tecknat/ Förfaller

192 750 Amorterat 20180430
792 000 Konv 2019-01-30

Kommuninvest
Ers lån 456
Nyupplån. investeringar
Nyupplån investeringar
Nyupplån investeringar

-48 000
2 023 000
-50 250
384 000

rörlig
bunden
rörlig
bunden

844 862
SUMMA

Återstår att
betala Helårsprognos

Helårsberäknade lån

185 000 000

30 000 000
Helår prognos
Betalt
Periodiserat 30/4

Genomsnittsränta

Andel lån per långivare

3 149 500
844 862
1 049 833

1,70%

Belopp

Andel

155 000 000
30 000 000
185 000 000

84%
16%
100%

Förfaller
Kommuninvest
Handelsbanken
Totalt

-48 000
2 023 000
-50 250
240 000
3 149 500

TOTAL LÅNESKULD

185 000 000

varav bundna lån
andel bundna lån
Amortering enl plan
Amortering utöver plan
Genomsnittlig låneränta:

130 000 000
70%
0
0
1,70%

Belopp

Andel som förfaller per år

30 000 000
70 000 000

16%
38%

30 000 000
55 000 000

16%
30%

SUMMA 185 000 000

100%

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
löpande*

LIKVIDITET
Banktillgodohavande 30/4
Utnyttjad kreditlimit

155 691 817
0

PLACERINGAR
KPA-Likviditetsreservfond

0

Finanspolicy, KF 2003-12-01 § 153 reglerar förutsättningarna för upplåning.
Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig ränta bör inte överstiga 50 %.
Högst 40 % av de bundna lånen i skuldportföljen får omsättas/ förfalla under ett och samma år.
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Löpande fr 2009-10-08
Konv 2020-06-11, nyupplåning juni 2013
Konv 2016-04-29 3 mån Stibor. Fr 2015-04-28
Nyupplåning ers lån 467. Konv 2025.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avfallsplanen
Sammanfattning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalkens ska varje kommun ha en gällande avfallsplan. Innehållet i
planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om innehåll i en kommunal
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering renhållningsordning för kommunen.
Enligt 80 § avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över minst
vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Arbetet med att ta fram avfallsplanen påbörjades under sommaren 2017 och fortsätter tills
antagandet i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp med representanter från Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommun, från VMAB samt en projektledare har arbetat med
att ta fram avfallsplanen. Till sin hjälp har arbetsgruppen haft en styrgrupp som har bestått
av VMAB:s VD samt de tre kommunernas kommunchefer.
En remissversion (daterad 2018-01-18) av avfallsplanen har varit utställd i samtliga tre
kommuner. I Karlshamn var den utställd på Stadsbiblioteket, i Rådhuset samt på
kommunens hemsida under perioden 19 mars till 16 april. Inga synpunkter inkom under
utställningarna.
Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna
mot att bidra till ett hållbart samhälle.
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor och beskriver hur
kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg tillsammans genom det samägda
avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska arbeta med avfallshantering fram till år
2025. Eftersom inga synpunkter inkom så har den slutliga versionen av avfallsplanen inte
ändrats jämfört med remissversionen avseende innehåll. Två bilagor (bilaga 8,
samrådsredogörelse och bilaga 9, sammanställning till länsstyrelsen) har tillkommit och
bilaga 2 Nedlagda deponier har uppdaterats vad gäller Karlshamns kommun.
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i
avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan
kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får
ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att
påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i vilken
kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.
De fyra övergripande målen är:
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor
Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin
Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial
Minskad nedskräpning

För att uppnå de övergripande målen har delmål och aktiviteter tagits fram.
Målen har gjorts SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) för att
underlätta uppföljning samt det blir tydligare vad som har gjorts och vad som behöver
göras.
Den tidigare avfallsplanen, nuläget i kommunerna och miljömål har legat till grund för att
ta fram mål i avfallsplanen.
Under perioden med av den förra avfallsplanen (gällande 2009–2016) skedde stora
förändringar med avfallshanteringen i kommunerna. Dels infördes fastighetsnära
insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar för villahushåll, och dels byggdes
Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik. Tidigare lades mycket vikt
vid enbart sortering, men nu har fokus även flyttats till att nå högre upp i avfallshierarkin
och så långt möjligt förebygga att avfallet uppkommer.
Nuläget i kommunen visar att de tre kommunerna ligger i nivå med resten av Sveriges
kommuner avseende avfallsmängder och sorteringsgrad. En kundnöjdhetsmätning som
gjordes 2017 visar att kommuninvånarna generellt är mycket nöjda med
avfallshanteringen i kommunerna. Dock går det alltid att bli bättre och fortsatt strävan
efter att ligga i framkant behövs för att även fortsättningsvis ha nöjda och engagerade
kommuninvånare.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner – från avfall till resurs,
2018-05-16
Beslutet skickas till
Susanna Strandberg, VD VMAB
Johan Ekelund, Insamlingsansvarig VMAB
Daniel Wäppling, kommunchef
Jesper Bergman, miljöstrateg
Författningssamlingen

347

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(3)

2018-05-25

Dnr: 2016/991

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-05
2018-06-18
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162

Antagande av Avfallsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avfallsplanen
Sammanfattning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalkens ska varje kommun ha en gällande avfallsplan.
Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om
innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för
kommunen.
Enligt 80 § avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över
minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Arbetet med att ta fram avfallsplanen påbörjades under sommaren 2017 och
fortsätter tills antagandet i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp med
representanter från Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun, från VMAB
samt en projektledare har arbetat med att ta fram avfallsplanen. Till sin hjälp har
arbetsgruppen haft en styrgrupp som har bestått av VMAB:s VD samt de tre
kommunernas kommunchefer.
En remissversion (daterad 2018-01-18) av avfallsplanen har varit utställd i samtliga
tre kommuner. I Karlshamn var den utställd på Stadsbiblioteket, i Rådhuset samt på
kommunens hemsida under perioden 19 mars till 16 april. Inga synpunkter inkom
under utställningarna.
Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre
kommunerna mot att bidra till ett hållbart samhälle.
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor och beskriver
hur kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg tillsammans genom det
samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska arbeta med

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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avfallshantering fram till år 2025. Eftersom inga synpunkter inkom så har den
slutliga versionen av avfallsplanen inte ändrats jämfört med remissversionen
avseende innehåll. Två bilagor (bilaga 8, samrådsredogörelse och bilaga 9,
sammanställning till länsstyrelsen) har tillkommit och bilaga 2 Nedlagda deponier
har uppdaterats vad gäller Karlshamns kommun.
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i
avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och
mellan kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom
avfallsplanen får ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över
avfallshanteringen och möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i
vilken kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.
De fyra övergripande målen är:





Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor
Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin
Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial
Minskad nedskräpning

För att uppnå de övergripande målen har delmål och aktiviteter tagits fram.
Målen har gjorts SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta)
för att underlätta uppföljning samt det blir tydligare vad som har gjorts och vad som
behöver göras.
Den tidigare avfallsplanen, nuläget i kommunerna och miljömål har legat till grund
för att ta fram mål i avfallsplanen.
Under perioden med av den förra avfallsplanen (gällande 2009–2016) skedde stora
förändringar med avfallshanteringen i kommunerna. Dels infördes fastighetsnära
insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar för villahushåll, och dels
byggdes Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik. Tidigare
lades mycket vikt vid enbart sortering, men nu har fokus även flyttats till att nå
högre upp i avfallshierarkin och så långt möjligt förebygga att avfallet uppkommer.
Nuläget i kommunen visar att de tre kommunerna ligger i nivå med resten av
Sveriges kommuner avseende avfallsmängder och sorteringsgrad. En
kundnöjdhetsmätning som gjordes 2017 visar att kommuninvånarna generellt är
mycket nöjda med avfallshanteringen i kommunerna. Dock går det alltid att bli
bättre och fortsatt strävan efter att ligga i framkant behövs för att även
fortsättningsvis ha nöjda och engagerade kommuninvånare.
Beslutsunderlag
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Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-05-25
Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner – från avfall till
resurs, 2018-05-16
Beslutet skickas till
Susanna Strandberg, VD VMAB
Johan Ekelund, Insamlingsansvarig VMAB
Daniel Wäppling, kommunchef
Jesper Bergman, miljöstrateg
Författningssamlingen

Jesper Bergman
Miljöstrateg
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-

FRÅN AVFALL TILL RESURS

2018-05-16
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Förörd
Avfallsplanen för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, från avfall till resurs, sätter
agendan för hur avfallshanteringen i våra kommuner ska utvecklas och skötas under de
kommande sju åren. Genom att förbättra förutsättningarna för till exempel ökad och bättre
återvinning, ökad återanvändning och mer medveten konsumtion, kan vi arbeta för ett
hållbart samhälle. Vår avfallsplan är det strategiska dokument, som tillsammans med
renhållningsföreskrifterna, ska leda oss framåt i arbetet.
Planen innehåller förutsättningarna, mål och fokusområden för att leda avfallshanteringen
vidare mot en miljöriktig och kvalitetssäker framtid. Systemen för avfall ska vara trygga,
säkra och tillgängliga, samtidigt som de uppmuntrar till återanvändning och återvinning.
Avfallsplanen tar avstamp i EUs avfallshierarki och jämfört med tidigare år ligger nu mer
fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvädning. Det avfall som
som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa sätt.
Planen innehåller mål och åtgärder för att motverka nedskräpning på land, i vattenytor
samt vid strandkanter. Avfallsplanen berör alla som bor och verkar i kommunerna
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Vi kan alla bidra till att kommunernas
avfallshantering fungerar på bästa tänkbara sätt i de led där vi själva deltar.
Med satsningar på kommunikation och samverkan skapar vi förutsättningarna för det
engagemang och de insatser som krävs för att vi tillsammans ska uppfylla avfallsplanens
mål; en hållbar utveckling av samhället där vi kan tillgodose våra behov idag utan att
äventyra nästa generations möjligheter att tillgodose sina.

Sweco
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Sammanfattning
Avfallsplanen beskriver hur kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg
tillsammans genom det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska
arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt
styra avfallshanteringen i de tre kommunerna mot att bidra till ett hållbart samhälle.
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i
avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan
kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får
ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet
att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i vilken
kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.
De fyra övergripande målen är:
•

Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor

•

Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin

•

Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial

•

Minskad nedskräpning

För att uppnå de övergripande målen har delmål och aktiviteter tagits fram.
Den tidigare avfallsplanen, nuläget i kommunerna och miljömål har legat till grund för att
ta fram mål i avfallsplanen.
Under giltigheten av den tidigare avfallsplanen (gällande 2009–2016) skedde stora
förändringar med avfallshanteringen i kommunerna. Dels infördes fastighetsnära
insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar för villahushåll, och dels byggdes
Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik. Tidigare lades mycket vikt
vid enbart sortering, men nu har fokus även flyttats till att nå högre upp i avfallshierarkin
och förebygga avfallet.
Lärdomen från den tidigare avfallsplanen har varit att lägga stor vikt vid att göra målen
SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. På så sätt
underlättas uppföljning av målen och det blir tydligare vad som har gjorts och vad som
behöver göras.
Nuläget i kommunen visar att de tre kommunerna ligger i nivå med resten av Sveriges
kommuner avseende avfallsmängder och sorteringsgrad. En kundnöjdhetsmätning som
gjordes 2017 visar att kommuninvånarna generellt är mycket nöjda med
avfallshanteringen i kommunerna. Dock går det alltid att bli bättre och fortsatt strävan
efter att ligga i framkant behövs för att även fortsättningsvis ha nöjda och engagerade
kommuninvånare.
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1

Inledning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalkens ska varje kommun ha en gällande avfallsplan.
Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal
avfallsplan, NFS 2017:2. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala
föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för kommunen.
Enligt 80 § avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över minst
vart fjärde år och uppdateras vid behov.

1.1

Bakgrund
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner har sedan tidigare en avfallsplan
som gällde från år 2009–2016, som togs fram genom det gemensamma
renhållningsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB). Då tidsperioden för den tidigare
avfallsplanen har passerat, har en ny avfallsplan tagits fram som ska gälla från och med
antagandet 2018 till och med 2025.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som är viktigt ur miljö- och
resurshushållningsperspektiv för kommunen. Genom avfallsplanen fastslår
kommunfullmäktige i respektive kommun de övergripande och mätbara mål som ska gälla
för avfallshanteringen fram till och med år 2025. I planen anges också de aktiviteter som
kommunernas olika förvaltningar och bolag ska genomföra för att uppnå målen.
Avfallsplanen ska följas upp varje år och i samband med det ska aktiviteterna anpassas
så att målen kan uppnås till år 2025.
Under tiden då den tidigare avfallsplanen var aktiv hände det mycket med
avfallshanteringen i de tre kommunerna i västra Blekinge. Två av de största
förändringarna var att fastighetsnära insamling i form av fyrfackssystem för hushållsavfall,
förpackningar och tidningar från villahushåll infördes samt att Skandinaviens första
biogasanläggning med torrötningsteknik invigdes i Mörrum. Uppföljning av den tidigare
avfallsplanen redovisas i Bilaga 4.
I den nya avfallsplanen kommer mycket fokus att ligga på att ta ett steg högre upp i
avfallshierarkin genom bland annat förebyggande av avfall och bättre sortering. Den
fortsatta utvecklingen inom avfallsområdet ska löpande följas upp och den kommunala
avfallshanteringen ska efter hand anpassas till nya tekniker, metoder och målsättningar.
De som bor och verkar i kommunernas ska få återkommande och uppdaterad information
om avfallshanteringen, samt ges möjlighet att påverka dess framtida utformning.

1.1.1 Organisation
Arbetet med att ta fram avfallsplanen påbörjades under sommaren 2017 och har sedan
varit en fortlöpande process fram till antagandet i kommunfullmäktige 2018-XX-XX.
Kärnan i organisationen kring att ta fram avfallsplanen har bestått av en arbetsgrupp med
representanter från alla tre kommuner och från VMAB. Representanterna har varit två
miljösamordnare, en miljöingenjör, en byggnadsinspektör, insamlingsansvarig från VMAB
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samt en projektledare. Under hösten 2017 och fram till våren 2018 har arbetsgruppen
träffats regelbundet för att arbeta fram den nya avfallsplanen. Till sin hjälp har
arbetsgruppen haft en styrgrupp som har bestått av VMABs VD samt de tre
kommunernas kommunchefer. Arbetsgruppen och styrgruppen presenteras i Tabell 1 och
Tabell 2.
Tabell 1. Arbetsgruppen

Arbetsgruppen
Johan Ekelund
Eva Johansson
Jesper Paulsson
Helen Gårner
Jesper Bergman
Tove Juhl Andersen

Insamlingsansvarig
Miljösamordnare
Byggnadsinspektör
Miljösamordnare
Miljöstrateg
Projektledare

VMAB
Olofströms kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Karlshamns kommun
Sweco Environment AB

Tabell 2. Styrgruppen

Styrgruppen
Susanna Strandberg
Daniel Wäppling
Irene Robertsson
Lars Ericsson

Verkställande direktör
Kommundirektör
Kommunchef
Kommunchef

VMAB
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun

Emma Hamilton och Anna Älgevik på Sweco Environment har bidragit med stöd och
kvalitetsgranskning av arbetet.
Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela kommunen, inte bara för VMAB, och
därför har stor vikt lagts på att förankra planen i så stora delar av kommunerna som
möjligt. Därför hölls en heldags workshop under hösten 2017, där politiker och tjänstemän
från de tre kommunerna bjöds in för att tycka till och ta del av arbetet med målen och
aktiviteterna i den nya avfallsplanen.

1.2

Syfte och strategi
Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna
mot att bidra till ett hållbart samhälle.
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i
avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan
kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får
ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet
att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.
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1.3

Läsanvisning
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet
har fokus på mål och aktiviteter, och ger en bild över riktningen kommunerna kommer att
ha de kommande åren med avfallsarbetet.
Bilagorna går in på detaljer och ger tillsammans en bild av nuläget i kommunerna samt
beskriver hur arbetet med framtagandet av avfallsplanen har gått till.
I kapitel 3 nedan visas vilka aktiviteter som planeras att utföras för att uppnå målen. För
varje aktivitet finns det ett år för utförande, styrmedel, resurser och ansvarig part som
beskrivs i Tabell 3 nedan.
Tabell 3. Beskrivning av faktorerna år, styrmedel och attitydpåverkan, resurser och ansvarig för
aktiviteterna.

Faktorer

Beskrivning

År

Beskriver tidpunkter när aktiviteten ska
genomföras (kan vara flera år)

Styrmedel och attitydpåverkan

Beskriver de styrmedel med vilka aktiviteten
ska genomföras
Exempel på styrmedel och attitydpåverkan:
• Administrationsåtgärder
• Information
• avfallsföreskrifter
• utformning (miljöstyrning) av
avfallstaxa
• tillsyn
• fysisk planering
• upphandling

Resurser

Ryms inom befintligt uppdrag jämfört med
idag eller utökat uppdrag behövs.

Ansvarig

Beskriver vem/vilka som har huvudsakligt
ansvar för genomförande av aktiviteten.
Flera enheter och personer kan vara
involverade.
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2

Historik, nuläge och framtida behov
En avfallsplan ska innehålla uppgifter om tidigare avfallshantering, nuvarande
avfallsmängder och framtida behov.
Nulägesbeskrivning om kommunerna finns i Bilaga 1. Här finns uppgifter om det avfall
som samlas in i kommunerna idag, samt anläggningar som anses vara viktiga för
kommunernas avfallshantering.
Uppgifter om nedlagda deponier, som tidigare använts för avfallsbehandling, finns i
Bilaga 2.
Resultatet från plockanalysen som gjordes i de tre kommunerna år 2017 presenteras
sammanfattat i Bilaga 3.
Aktuell lagstiftning säger att en kommunal avfallsplan ska ses över och uppdateras minst
vart fjärde år. Kommunernas tidigare avfallsplan slutade gälla år 2016. En uppföljning av
kommunernas föregående plan finns i Bilaga 4.
I Bilaga 5 presenteras avfallsplanen koppling till kommunernas översiktsplaner samt
behov av nya insamlingssystem, nedläggning eller förändring av befintliga system och
anläggningar.
Redogörelse för samråd presenteras i Bilaga 8 och sammanställning till Länsstyrelsen
presenteras i Bilaga 9.
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3

Avfallsplanens koppling till miljömål

3.1

Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling
Agenda 2030 är framtaget av FN:s utvecklingsprogram UNDP, ett nätverk för global
utveckling och är en handlingsplan innehållande 17 globala hållbarhetsmål. Målen
innefattar både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen är högt satta och
berör många aspekter av hur världen ska bli en bättre plats. I de miljömässiga
hållbarhetsmålen ingår avfallshantering som en del i strävan mot global hållbarhet.
I mål 11 – Hållbar stadsutveckling, byggande och planering för alla grupper i samhället.
I mål 12 – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Till år 2030 ska
mängden avfall avsevärt minskas genom åtgärder för en ökning av förebyggandet av
avfall samt ökning av återanvändning och återvinning.

3.2

De nationella miljömålen
De miljömål som berör avfallshantering är främst begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö
och god bebyggd miljö. Genom täckning av deponier kan utsläpp av den starka
växthusgasen metan minska vilket bidrar till det nationella miljömålet Begränsad
klimatpåverkan. En övergång från fossila till förnybara drivmedel t.ex. biogas från
matavfall i kollektivtrafiken är en åtgärd med positiv påverkan på klimatet. Genom
minskning av nedskräpning på land, i hav och sjöar samt vid täckning av deponier
minskas föroreningsspridningen till närmiljön. Detta bidrar bl.a. till att uppfylla miljömålet
Giftfri miljö. En god insamling och hantering av farligt avfall bidrar också till att uppfylla
detta mål genom att problematiska ämnen inte sprids i samhället.
Inom miljömålet God bebyggd miljö preciseras bland annat infrastruktur och hållbar
avfallshantering. Infrastruktur för avfallshantering ska vara integrerad i stadsplaneringen
och vara anpassad till människans behov. En effektiv avfallshantering ska eftersträvas,
där avfallets uppkomst förebyggs samt att den negativa miljöpåverkan från avfall ska
minimeras.
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4

Framtidens avfallshantering i Karlshamns, Olofströms och
Sölvesborgs kommuner

4.1

Övergripande målinriktningar
Som utgångspunkt för målsättningsarbetet i avfallsplanen togs fyra övergripande mål
fram som sedan har legat till grund för att ta fram mätbara mål och aktiviteter. Som
underlag till att ta fram de övergripande målen och de mätbara målen gjordes en analys
av hur nuläget i kommunerna ser ut och var det finns förbättringspotential. Utöver nuläget
diskuterades även kopplingen till lokala, nationella och globala miljömål samt till den
nationella avfallsplanen. Nuläget beskrivs närmare i Bilaga 1.
De fyra övergripande målen är:
•

Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor

•

Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin

•

Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial

•

Minskad nedskräpning

Nedan beskrivs varje övergripande mål mer ingående samt vilka mätbara mål och
aktiviteter som ska utföras.

4.2

Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor
En förutsättning för ett fungerande avfallssystem och för att målen i den här avfallsplanen
ska uppnås, är att kommuninvånarna har den kunskap som behövs och även känner ett
engagemang för att använda den kunskap de har.
Kunskap och engagemang är svårt att mäta, men båda faktorerna utgör grunden för att
arbeta uppåt i avfallshierarkin i kommunerna. Det är viktigt att information om avfall sprids
till alla målgrupper i kommunerna. Då antalet kommuninvånare som inte har svenska som
första språk ökar, bör informationen även göras tillgänglig på fler språk eller med hjälp av
symboler.
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4.2.1 Mål 1.1

Senast år 2025 ska minst 90 % av kommuninvånarna vara nöjda eller
mycket nöjda med informationen som ges angående avfallshantering i
kommunerna.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 1.1
Aktivitet 1.1.1: Ta fram tydlig och pedagogisk information med instruktioner om sortering
som ska finnas på alla platser där hushållsavfall samlas in.
Aktivitet 1.1.2: Ta fram internationellt gångbara sorterings-symboler som kan användas vid
information och vid avfallsanläggningar. Med avfallsanläggningar menas alla platser där
hushållsavfall samlas in, från ÅVC till fyrfackskärl och insamling i flerfamiljsbostäder.
Aktivitet 1.1.3: Arbetsgrupp ska sättas ihop för att planera deltagande på lokala event för att
informera och prata avfall med kommuninvånarna.
Aktivitet 1.1.4: Broschyrer ska tas fram för att vara del av välkomstpaketet till nyinflyttade,
med information om hur avfallshanteringen fungerar i kommunerna.
Aktivitet 1.1.5: Samarbete ska inledas med andra innovativa verksamheter och föreningar
för att få hjälp med att ta fram kreativa verktyg för att informera om avfall i kommunernas
skolor.
Aktivitet 1.1.6: Ta fram information som kan användas på sociala medier för att på så sätt nå
ut till en större målgrupp.
Aktivitet

År

1.1.1

2019

Styrmedel och
attitydpåverkan
Information

1.1.2

2019

Information

1.1.3

2019

Information

1.1.4

2019

Information

1.1.5

2019

Information

1.1.6

Löpande

Information

Resurser

Ansvar för genomförande

Ryms inom befintligt
uppdrag jämfört med
idag
Ryms inom befintligt
uppdrag jämfört med
idag
Ryms inom befintligt
uppdrag jämfört med
idag
Kräver utökat
uppdrag

VMAB

Ryms inom befintligt
uppdrag jämfört med
idag
Ryms inom befintligt
uppdrag jämfört med
idag

VMAB

VMAB

Kommunikationsfunktionen
i respektive kommun i
samverkan med VMAB
VMAB och
utbildningsverksamheten i
respektive kommun
Kommunikationsfunktionen
i respektive kommun i
samverkan med VMAB

7(18)
HUVUDDOKUMENT AVFALLSPLAN
2018-05-16

362

Uppföljning av mål 1.1
Uppföljning av mål 1.1: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska
kundundersökning genomföras för att följa upp hur nöjda kommuninvånarna är med bl.a.
informationen om avfallshanteringen.
Jämförelsetal: I kundundersökningen från år 2017 var 74 % av hushållen nöjda/mycket
nöjda med informationen som gavs angående avfallshanteringen i kommunerna.
Ansvar: VMAB

4.3

Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin
Generellt är det mer resurseffektivt att förebygga avfall än att återvinna eller förbränna
det. Miljöbesparingen blir större om en produkt aldrig produceras än om den produceras,
används och sedan återvinns.
Kommunernas möjlighet till att förebygga uppkomsten av avfall kan vid första anblick
verka begränsad, men genom att föregå med gott exempel och börja i den egna
verksamheten finns det goda möjligheter till att arbeta förebyggande. Dessutom finns det
möjlighet att påverka konsumtionsvanor genom information och att kommunen
tillhandahåller platser för återanvändning m.m.

4.3.1 Mål 2.1

Matsvinnet inom kommunernas verksamheter ska minska till år 2025 i
jämförelse med år 2018.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 2.1
Aktivitet 2.1.1: Genom samverkan mellan skolor och måltidsverksamhet ta fram
checklistor och förslag på hur skolorna kan arbeta med att minska matsvinnet.
Aktivitet 2.1.2: Genom samverkan mellan äldreomsorgen och måltidsverksamhet ta
fram checklistor och förslag på hur äldrevården kan arbeta med att minska matsvinnet.

Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för genomförande

2.1.1

2019

Information

Ryms inom
befintligt
uppdrag

Måltidsverksamheten i
samverkan med
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2.1.2

2019

Information

jämfört med
idag

miljösamordnare/miljöstrateg i
respektive kommun

Ryms inom
befintligt
uppdrag
jämfört med
idag

Måltidsverksamheten i
samverkan med
miljösamordnare/miljöstrateg
på respektive kommun.

Uppföljning av mål 2.1
Uppföljning: Mätningar av tallriks-, serverings- och matsvinn i kommunala kök.
Jämförelsetal: Första mätningarna görs 2019 och siffrorna som tas fram då, i kg/elev
eller kg/brukare, kommer sedan att användas som nyckeltal.
Ansvar: Måltidsverksamheten i respektive kommun

4.3.2 Mål 2.2

Senast år 2025 ska minst 80 % av matavfallet från hushåll, restauranger och
storkök sorteras rätt så att det kan tas omhand för att växtnäringen och
energin ska kunna tas tillvara.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 2.2
Aktivitet 2.2.1: Ta fram samt sprida information för att utbilda anställda och allmänhet
om biogas samt informera om kommunernas och VMAB:s arbete med biogas idag.
Aktivitet 2.2.2: Öppet hus på VMAB där besökarna får se anläggningen och får
information om hur biogasen framställs.
Aktivitet 2.2.3: Ha en matavfallskampanj då extra mycket information handlar om
matavfall och nyttan med om detta slängs i rätt påse genom affischer, temadagar i
skolan etc.
Aktivitet 2.2.4: Hålla utbildning om matsvinn på olika arbetsplatser inom de
kommunala verksamheterna.

Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för genomförande
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2.2.1

2019

Information

Kräver
utökat
uppdrag

VMAB

2.2.2

Årligen

Information

Kräver
utökat
uppdrag

VMAB

2.2.3

2019

Information

Kräver
utökat
uppdrag

Utbildningsverksamheten i
samverkan med VMAB.

2.2.4

Löpande

Information

Ryms
inom
befintligt
uppdrag
jämfört
med idag

Miljösamordnare/miljöstrateg
på respektive kommun.

Uppföljning av mål 2.2
Uppföljning: Sammanställa hur mycket matavfall som samlas in, hur mycket restavfall
som samlas in samt genom plockanalys där andelen matavfall i restavfallet undersöks.
Jämförelsetal: År 2016 samlades 67 % av allt uppkommit matavfall in. (65 kg/ invånare
samlades in, i snitt uppstod 97,3 kg/inv.)
Ansvar: VMAB

4.3.3 Mål 2.3.

Den totala mängden insamlat restavfall från hushåll och verksamheter i
kommunerna ska minska med 20 % jämfört med år 2017.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 2.3
Aktivitet 2.3.1: Informationskampanj med fokus på att ta fram fakta och visa på
miljönyttan med källsortering.
Samtliga aktiviteter under mål 1.1. har även som syfte att uppnå mål 2.3.

Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för
genomförande
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2.3.1

Löpande

Information

Kräver utökat
uppdrag

VMAB

Uppföljning av mål 2.3
Uppföljning: Sammanställa hur mycket restavfall som samlas in.
Jämförelsetal: År 2016 var mängden insamlat restavfall 139 kg/invånare.
Ansvar: VMAB

4.4

Bättre sorterat matavfall och återvinningsmaterial
Vart tredje år utförs plockanalyser (Se bilaga 3 för sammanfattning av den som gjordes
2017) av restavfallet från hushållen. Plockanalyserna visar att restavfallet fortfarande
består av väsentliga mängder matavfall, tidningar och förpackningar. Detta innebär att en
stor del av det avfall som skulle ha kunnat vara en resurs högre upp i avfallshierarkin,
istället förbränns för energiåtervinning. Om hushållens sortering förbättras, kan en bättre
resurshushållning ske.
Idag samlas inte textiler in för återanvändning i kommunal regi och riskerar därför att
hamna i restavfallet. Om förutsättningar ges för att sortera ut textil kan även detta bli ett
område där kommunerna når högre upp i avfallshierarkin.
Idag samlas inte heller matfett eller frityroljor in i kommunal regi. Förutom att fett utgör ett
problem när det hamnar i avloppen, är det också en resurs som skulle kunna
omhändertas för återvinning.

4.4.1 Mål 3.1

Mängden textil i restavfallet ska minska med 25 % från år 2017 till år 2025.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 3.1
Aktivitet 3.1.1: System ska införas för att möjliggöra insamling av textil till återvinning.
Aktivitet 3.1.2: När textilinsamling är möjlig ska information om denna spridas så att
kommuninvånarna blir medvetna om den nya möjligheten.
Aktivitet 3.1.3: Uppmana kommunernas second-hand butiker att anordna en
modevisning med second hand kläder samt textiler och kläder av återvunnet material.
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Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för genomförande

3.1.1

2019

Administrationsåtgärd

Ryms inom
befintligt
uppdrag
jämfört med
idag

VMAB

3.1.2

2019

Information

Ryms inom
befintligt
uppdrag
jämfört med
idag

VMAB och
kommunikationsfunktionen
på respektive kommun

3.1.3

2019

Information

Ryms inom
befintligt
uppdrag
jämfört med
idag

Miljösamordnare/miljöstrateg
på respektive kommun.

Uppföljning av mål 3.1
Uppföljning av mål 3.1: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har
blivit renare.
Jämförelsetal: Enligt plockanalysen är andelen textil i restavfallet i genomsnitt 4,3 %
vilket motsvarar 0,17 kg/hushåll och vecka.
Ansvar: VMAB
4.4.2 Mål 3.2

Senast år 2025 ska mängden tidningar och förpackningar i restavfallet
minska med 20 %.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 3.2
Aktivitet 3.2.1: Informationskampanj med fokus på att ta fram fakta och visa
miljönyttan med källsortering.
Aktivitet 3.2.2: Kampanj med tips och idéer på bra källsortering och
förvaringslösningar i hemmet.
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Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för
genomförande

3.2.1

Löpande

Information

Kräver utökat
uppdrag

VMAB

3.2.2

2019

Information

Kräver utökat
uppdrag

VMAB

Uppföljning av mål 3.2
Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har
blivit renare.
Jämförelsetal: Enligt plockanalysen är andelen tidningar och förpackningar i restavfallet i
genomsnitt i de tre kommunerna 1,35 kg/hushåll och vecka.
Ansvar: VMAB
4.4.3 Mål 3.3

Senast år 2025 ska mängden matavfall i restavfallet minska med 20 %.
Aktiviteter
Samtliga aktiviteter under mål 2.2. (se avsnitt 4.3.2) har även som syfte att uppnå mål
3.3.
Uppföljning av mål 3.3
Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har
blivit renare.
Jämförelsetal: Enligt plockanalysen 2017 är andelen matavfall i restavfallet i genomsnitt i
de tre kommunerna 1,1 kg/hushåll och vecka.
Ansvar: VMAB

4.4.4 Mål 3.4

Senast år 2025 ska mängden farligt avfall, inklusive elektronikavfall, i
hushållens kärl ha minskat med 75 %.
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Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 3.4
Aktivitet 3.4.1: Utreda möjligheten att utöka abonnemanget med en box där
villahushållen kan slänga sitt farliga avfall inklusive elektronikavfall och batterier.
Aktivitet 3.4.2: Erbjuda möjlighet att utöka abonnemanget så att hushåll i
flerfamiljsbostäder kan slänga sitt farliga avfall inklusive elektronikavfall och batterier.
Aktivitet 3.4.3: Informationskampanjer i tidningen Miljönytt samt på olika offentliga
platser i kommunerna om varför det är viktigt att vi hanterar farligt avfall på rätt sätt.

Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för
genomförande

3.4.1

2019

Information

Kräver utökat
uppdrag

VMAB

3.4.2

2019

Information

Ryms inom
befintligt uppdrag
jämfört med idag

VMAB

3.4.3

2019

Information

Ryms inom
befintligt uppdrag
jämfört med idag

VMAB

Uppföljning av mål 3.4
Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har
blivit renare.
Jämförelsetal: Enligt plockanalys 2017 är andelen farligt avfall, inklusive elektronikavfall
och batterier, i hushållens kärl 0,03 kg/hushåll och vecka vilket ger en års-vikt på ca 1,4
kg per hushåll.
Ansvar: VMAB

4.4.5 Mål 3.5

Matfett som kommunerna samlar in från hushållen ska öka från år 2018 till
år 2025.
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Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 3.5
Aktivitet 3.5.1: Informationskampanjer om att matfett är en resurs som ska/kan tas
tillvara.
Aktivitet 3.5.2: Utreda hur matfett lättast kan samlas in från hushållen.
Aktivitet 3.5.3: Beroende på hur aktivitet 3.5.2 faller ut, införa insamling av matfett från
hushållen.

Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för
genomförande

3.5.1

2019

Information

Ryms inom
befintligt uppdrag
jämfört med idag

VMAB

3.5.2

2019

Utredning

Ryms inom
befintligt uppdrag
jämfört med idag

VMAB

3.5.3

2019

Upphandling

Ryms inom
befintligt uppdrag
jämfört med idag

VMAB

Uppföljning av mål 3.5
Uppföljning: Årlig sammanställning av insamlad fettmängd, kg/hushåll och år.
Jämförelsetal: Mängd matfett som gått till återvinning, mätetal insamlat fett per år.
Ansvar: VMAB

4.4.6 Mål 3.6

Senast 2025 ska minst 95 % av kommuninvånarna vara nöjda eller mycket
nöjda med avfallshanteringen i kommunerna.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 3.6
Aktivitet 3.6.1: Kommunernas avfallshantering ska synliggöras på lokala evenemang
Aktivitet 3.6.2: Införa ”påminnelse-sms” om när avfallshämtningen kommer att utföras
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Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för
genomförande

3.6.1

Årligen

Information

Kräver utökat
uppdrag

VMAB

3.6.2

2019

Information

Ryms inom
befintligt uppdrag
jämfört med idag

VMAB

Uppföljning av mål 3.6
Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska kundundersökning
genomföras för att följa upp hur nöjda kommuninvånarna är med bl.a. avfallshanteringen i
kommunerna.
Jämförelsetal: I kundundersökningen från år 2017 var 89 % av hushållen nöjda/mycket
nöjda med informationen som gavs angående avfallshanteringen i kommunerna.
Ansvar: VMAB

4.5

Minska nedskräpning
En minskad nedskräpning bidrar dels till att närmiljöer uppfattas som trevligare, men även
till att spridning av gifter i naturen minskar. Nedskräpning behöver inte bara handla om
synliga platser som exempelvis torg och vägar, utan kan även handla om hav och sjöar
där skräpet oftast inte syns lika tydligt.
Idag mäts inte nedskräpning på något sätt i kommunerna och det har därför inte varit
möjligt att sätta mätbara mål för detta. Istället har aktiviteter utformats, som har med
minskad nedskräpning att göra, för att vid en framtida uppföljning av avfallsplanen
eventuellt kunna sätta mätbara mål. Dessa aktiviteter handlar framförallt om att påbörja
ett arbete med att öka kunskapsnivån och identifiera områden där nedskräpningen är ett
problem, både på land och i hav.

4.5.1 Mål 4.1

Upplevd nedskräpning ska minska år 2025 jämfört med år 2018.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 4.1
Aktivitet 4.1.1: Erbjuda god tillgång på platser att slänga sitt avfall samt öka
sorteringsmöjligheten för avfall i offentliga miljöer.
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Aktivitet 4.1.2: Verksamheter i alla tre kommunerna ska uppmanas till att medverka i
kampanjer mot nedskräpning.
Aktivitet 4.1.3: Aktiviteter för förebyggande av nedskräpning i skolorna.

Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för genomförande

4.1.1

2019

Fysisk planering

Kräver utökat
uppdrag

Samhällsutvecklingsavdelning/
samhällsbyggnadsförvaltning
på respektive kommun

4.1.2

Årligen

Information

Ryms inom
befintligt
uppdrag
jämfört med
idag

Miljösamordnare/miljöstrateg
på respektive kommun.

4.1.3

2019

Information

Ryms inom
befintligt
uppdrag
jämfört med
idag

Utbildningsförvaltning i
respektive kommun

Uppföljning av mål 4.1
Uppföljning görs endast av aktiviteterna, inte av målet.
4.5.2 Mål 4.2

Mindre skräp och mikroplaster till hav och sjöar.
Aktiviteter
Aktiviteter för att uppnå mål 4.2
Aktivitet 4.2.1: Informationskampanjer om vad som får och inte får slängas i avloppen
med fokus på varför det är så.
Aktivitet 4.2.2: Inventering av behov av utökade antal avfallsinsamlingsplatser och
sorteringsmöjligheter på stränder och havsnära eller sjönära miljöer.
Aktivitet 4.2.3: Uppföljning på aktivitet 4.2.2; placera ut lämpliga avfalls- och
sorteringsbehållare för stränderna i kommunerna.
Aktivitet 4.2.4: Aktivitet på kommunens skolor om skräp i haven
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Aktivitet

År

Styrmedel och
attitydpåverkan

Resurser

Ansvar för genomförande

4.2.1

2019

Information

Kräver
utökat
uppdrag

Kommunernas VA-enhet/VAbolag

4.2.2

2019

Information

Ryms inom
befintligt
uppdrag
jämfört med
idag

Samhällsbyggnadsförvaltning/

Kräver
utökat
uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltning/

Kräver
utökat
uppdrag

Miljösamordnare/miljöstrateg
på respektive kommun.

4.2.3

4.2.4

2019

2019

Information

Information

Samhällsutvecklingsavdelning

samhällsutvecklingsavdelning

Uppföljning av mål 4.2
Uppföljning: Uppföljning görs endast av aktiviteterna, inte av målet.
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1

Allmänt
Nulägesbeskrivningen är en del av avfallsplanen för de tre kommunerna Karlshamn,
Olofström och Sölvesborg i västra Blekinge. Nulägesbeskrivningen innehåller fakta om de
tre kommunerna samt uppgifter om avfallshanteringens nuläge, som en avfallsplan ska
innehålla enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2. Nulägesbeskrivningen ska
omfatta avfall som kommunerna ansvarar för, avfall som faller inom producentansvaret
samt avfall som faller utanför kommunernas ansvar.
Denna nulägesbeskrivning innehåller följande information om de tre kommunerna:

2

•

Statistik och information om avfall som kommunerna ansvarar för

•

Statistik och information om avfall som faller inom producentansvaret

•

Statistik och information om avfall som kommunerna inte ansvarar för

•

Aktuella avfallsanläggningen

•

Nedlagda deponier

Fakta om kommunerna
Nedan kommer en översiktlig beskrivning av befolkning, boende, bebyggelse, näringsliv
och turism i Karlshamns-, Olofströms- och Sölvesborgs kommun.

2.1

Översiktlig beskrivning av kommunerna

2.1.1 Geografiskt läge
Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner ligger i västra Blekinge. De har en
total area på ca 1 100 km2 varav största delen består av land, se Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Areal på de tre kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.1

Kommun

Areal totalt (km2)

Land (km2)

Vatten (km2)

Karlshamn

509

489

20

Sölvesborg

186

185

1

Olofström

413

390

24

Totalt

1 108

1 064

44

Nedan kommer en kort beskrivning av vad som karakteriserar de tre kommunerna.

1

Statistiska centralbyrån 2017-12-14
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Karlshamns kommun
Karlshamns kommun karakteriseras av inlandets sprickdalslandskap med skogar,
jordbruksmark, sjöar och vattendrag och den flikiga kusten med många vikar och
skärgård i syd. Karlshamn är en viktig port till Baltikum och har färjeförbindelser både till
Lettland och Litauen. Staden Karlshamn ligger i anslutning till Europaväg 22 och
järnvägslinjen Karlskrona-Malmö-Helsingör.
Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommun är den västligaste kommunen i Blekinge, belägen på Listerhalvön.
Landskapet karaktäriseras till stor del av jordbruksmark på slättland med inslag av
skogklädda höjder. I väster bildar Ryssberget gräns mot Skåne. Kommunen har också
lång kuststräcka och ett avsevärt havsområde. Förutom Hanö med dess hamn och
bebyggelse finns utefter kusten att antal mindre, obebodda öar. Centralorten Sölvesborg,
Blekinges äldsta stad, ligger i anslutning till Europaväg 22 och järnvägslinjen KarlskronaMalmö-Helsingör. Hanö trafikeras regelbundet med båt från Nogersund.
Olofströms kommun
Till skillnad från länets övriga kommuner, som har kust vid Östersjön, har Olofströms
kommun utpräglad inlandskaraktär. Naturen kännetecknas av skogsklädda höjder med
mellanliggande dalar, små och medelstora lantbruk och ett stort antal sjöar och
vattendrag. Centralorten Olofström har vuxit fram ur en traditionell bruksort. Olofström
med dess industriområde ligger vid riksvägen 15 (Pukavik-Olofström-Halmstad).
Järnvägsförbindelse, som för närvarande endast används för godstrafik, finns mellan
Olofström och Älmhult. Regelbunden busstrafik finns bl.a. till länets övriga städer samt till
Bromölla för anslutning till järnvägslinjen Karlskrona-Malmö-Helsingör.
2.1.2 Befolkning, boende och bebyggelse
Totalt bor det nästan 63 000 invånare i de tre kommunerna varav flest hushåll bor i
småhus, se Tabell 2 och Tabell 3 nedan.
Tabell 2. Invånarantal 2010 och 2016 i de tre kommunerna2.

Folkmängd

2

Kvinnor

Män

2010

2016

2010

2016

2010

2016

Karlshamn

31 143

32 130

15 550

15 937

15 593

16 193

Sölvesborg

16 810

17 437

8 314

8 630

8 496

8 807

Olofström

12 988

13 417

6 406

6 522

6 582

6 895

Totalt:

60 941

62 984

30 270

31 089

30 671

31 895

Statistiska centralbyrån 2017-10-02
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Tabell 3. Antal hushåll och boendestruktur i de tre kommunerna 2017.

Småhus1

Kommun

Flerbostadshus2

Övriga
hus3

Specialbostäder4

Karlshamn

8 865

6 397

276

677

Sölvesborg

5 574

2 311

150

223

Olofström

4 099

2 399

286

66

Totalt

18 538

11 107

712

966

1.
2.
3.

4.

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive
loftgångshus.
Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå
innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller
samhällsfunktion.
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga
specialbostäder.

Befolkningstäthet och tätortsfördelning
Den största delen av kommunernas invånare bor i tätorter, se Tabell 4 nedan.
Tabell 4. Befolkningstäthet och andel befolkning i tätort (tätortsgrad) 20173.

Kommun

3

Befolkningstäthet
inv./km2

Antal tätorter

Tätortsgrad (%)

Karlshamn

66

8

86

Sölvesborg

89

10

84

Olofström

34

6

81

Statistiska centralbyrån 2017-12-14
3(19)

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING
2018-05-16

381

Tätorterna i de tre kommunerna presenteras i Tabell 5 nedan.
Tabell 5. Tätorter i de tre kommunerna.

Karlshamns kommun

2.2

Olofström kommun

Sölvesborgs kommun

•

Karlshamn

•

Olofström

•

Sölvesborg

•

Asarum

•

Jämshög

•

Hällevik

•

Halahult

•

Kyrkhult

•

Mjällby

•

Hällaryd

•

Vilshult

•

Norje

•

Mörrum

•

Gränum

•

Hörvik

•

Ringamåla

•

Hemsjö

•

Lörby

•

Svängsta

•

Ysane

•

Djupekås

•

Pukavik

•

Valje

Näringslivsstruktur
Nedan ges en kort sammanställning av näringsliv och turism i de tre kommunerna.
Karlshamns kommun
År 2015 fanns 2 715 företag4 registrerade i Karlshamns kommun och 2 980
arbetsställen5. Branschfördelningen i Karlshamns kommun baserat på antal arbetsställen
var år 2015 fördelat enligt Tabell 6 nedan.

4

inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild
näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar (EF) samt banker och försäkringsbolag.
Huvudkontor + filialer.
5 inkluderar ovanstående juridiska former samt ideella föreningar >1 anställda,
bostadsrättföreningar, stat & kommun, organisationer, stiftelser samt andra juridiska former.
Huvudkontor + filialer.
4(19)
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Tabell 6. Branschfördelning i Karlshamns kommun 2015.6

Fördelat på bransch

Antal (%)

Tjänsteföretag

34

Jordbruk, skogsbruk och fiske

18

Handel och restaurang

19

Byggverksamhet och transport

12

Vård & utbildning samt offentlig
verksamhet

8

Kultur och fritid

4

Tillverkningsföretag

5

Några av de största arbetsgivarna i kommunen är Södra Cell AB, Samhall AB,
Blekingesjukhuset, Försäkringskassan och Karlshamns kommun.
Sölvesborg
Sölvesborgs kommun är en småföretagarbygd med många privata företag, drygt 1 700
stycken. Sölvesborgs näringsliv bygger på utvecklad kompetens inom svetsning,
industriservice, livsmedel och entreprenader.
Branschfördelningen i Sölvesborgs baserat på antal arbetsställen var år 2016 fördelat
enligt Tabell 7 nedan.
Tabell 7. Branschfördelning i Sölvesborgs kommun 20167.

6
7

Fördelat på bransch

Antal (%)

Tjänsteföretag

31

Jordbruk, skogsbruk och fiske

23

Handel och restaurang

18

Byggverksamhet och transport

12

Vård & utbildning samt offentlig
verksamhet

7

Tillverkningsföretag

5

Kultur och fritid

4

Källa tillgänglig: http://www.karlshamn.se/sv/Naringsliv/Service/Statistik/ 2017-12-14
Källa tillgänglig: http://gamla.solvesborg.se/aktiva-foretag-2015 2017-12-14
5(19)
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Några av de största arbetsgivarna i kommunen är Titan X, Lantbruksnäringen och
kommunen.
Olofström
Slutet av 2016 fanns det 1 002 aktiva företag i Olofströms kommun.
Tillverkningsbranschen är den som sysselsätter flest invånare i kommunen.
Branschfördelningen i Olofström baserat på antal arbetsställen var år 2016 fördelat enligt
Tabell 8 nedan:
Tabell 8. Branschfördelning i Olofström kommun 2016.8

Fördelat på bransch

Antal (%)

Tjänsteföretag

39

Jordbruk, skogsbruk och fiske

16

Handel och restaurang

23

Byggverksamhet och transport

6

Tillverkningsföretag

10

Vård & utbildning samt offentlig
verksamhet

2

Kultur och fritid

4

Några av de största arbetsgivarna i kommunen är Volvo personvagnar AB som är
världsledande inom pressteknik, kommunen och Shiloh Industries AB.

3

Ansvaret för avfallshanteringen
Personer som på något sätt ger upphov till avfall ansvarar för att se till att avfallet
hanteras enligt gällande regler och lagar. Privatpersoner ansvarar för att sortera sitt avfall
rätt, kommunerna ansvarar för att samla in hushållsavfallet och producenterna ansvarar
för att samla in sina produkter när de är förbrukade. Nedan ges en kortfattad förklaring till
ansvarsfördelningen inom avfallshantering i Sverige.

3.1

Riksdagen, Regeringen och Naturvårdsverket
Riksdagen, regeringen och Naturvårdsverket styr avfallshanteringen genom lagar,
förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Till grund för detta finns också direktiv och
riktlinjer som antagits på EU-nivå.

8

Källa tillgänglig: http://www.olofstromsnaringsliv.se/news/ny-naringslivsfakta-ute-nu 2017-10-04
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3.2

Kommunerna
Kommunerna har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall, utom sådant avfall som omfattas av producentansvar. Detta
kallas den kommunala renhållningsskyldigheten. När kommunerna har ansvar för avfallet
får ingen annan befatta sig med det än kommunen själv eller den som kommunen anlitar.
Kostnaderna för den kommunala hanteringen av hushållsavfall täcks med avgifter enligt
gällande renhållningstaxa.
Kommunerna är också skyldiga att upprätta renhållningsordning med där ingående
avfallsplan och att informera kommuninvånarna om avfallshanteringen. Som underlag för
avfallsplanen har kommunen rätt att begära in uppgifter från producenter och
verksamhetsutövare.
Kommunerna har givetvis också ansvar för att avfall av annat slag än hushållsavfall som
uppkommer inom deras egna verksamheter hanteras korrekt. I det avseendet är de
jämställda med andra verksamhetsutövare.

3.3

Producenterna
Producenterna, d.v.s. de som tillverkar, importerar eller saluför produkter, har ansvar för
insamling och omhändertagande av de avfallstyper som omfattas av producentansvar.
När producenterna eller deras samverkansorganisationer har ansvar för avfallet får ingen
annan befatta sig med det, såvida det inte sker på deras uppdrag. Producenternas
kostnader för återvinningen täcks av intäkter från materialförsäljning och avgifter som tas
ut vid försäljning av motsvarande produkter.
I Sverige är producentansvaret lagstiftat för åtta produktgrupper (december 2017):

3.4

•

batterier

•

bilar

•

däck

•

el-utrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)

•

förpackningar

•

returpapper

•

läkemedel

•

radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor9

Kommunala avfallsbolag
Kommunala avfallsbolag (som VMAB) utför de delar av kommunens renhållningsansvar
som fastställs i avtal med ägarkommunerna. Därutöver kan kommunala avfallsbolag i
9

Strålkällor som inte har någon ägare och står utanför fysisk kontroll kallas för herrelösa. Läs mer
på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.
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likhet med övriga företag inom avfallsbranschen erbjuda tjänster åt andra kommuner och
verksamheter.

3.5

Företag inom avfallsbranschen
Företag inom avfallsbranschen utför insamling, transport och behandling av avfall enligt
de tillstånd de har. Kommuner och kommunala avfallsbolag kan efter upphandling anlita
avfallsföretag för hela eller delar av den kommunala renhållningsverksamheten.

3.6

Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare kan välja vilket avfallsföretag de ska anlita för annat avfall än
hushållsavfall. Verksamhetsutövare, t.ex. industrier, verkstäder, butiker och institutioner
av olika slag, ska ha kommunalt renhållningsabonnemang för sitt hushållsavfall. För
andra avfallstyper anlitas lämpligt företag i avfallsbranschen, vilket även kan vara det
kommunala avfallsbolaget. Det förekommer också att industrier har egna resurser och
tillstånd för deponering eller annat omhändertagande av sitt verksamhetsavfall.
Avfallsförordningen och föreskrifter från Naturvårdsverket anger under vilka
förutsättningar egen transport av avfall är tillåten.

3.7

Hushåll
Grundregeln är att varje bostadsfastighet ska ha renhållningsabonnemang. Sådant avfall
som omfattas av producentansvar ska sorteras ut och lämnas i de system som
tillhandahålls för detta. Med de undantag som eventuellt anges i kommunens föreskrifter
ska annat hushållsavfall lämnas i det kommunala renhållningssystemet. Särskilda
anvisningar ges för hantering av bl.a. grovavfall, farligt avfall och mediciner.

3.8

Länsstyrelsen och den kommunala miljönämnden
Länsstyrelsen och den kommunala miljönämnden (eller motsvarande) har delat ansvar
för tillsyn över avfallshanteringen – länsstyrelsen i första hand när det gäller
tillståndskrävande verksamheter. I Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner
är det Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) som utövar kommunal miljötillsyn samt
beslutar om eventuella undantag från bestämmelserna i föreskrifterna för renhållning.

4

Avfallsslag och mängder

4.1

Avfall som kommunerna ansvarar för
Enligt lag har kommunen monopol på allt hushållsavfall. I begreppet hushållsavfall ingår
både avfall från hushåll och avfall från verksamheter som kan jämföras med
hushållsavfall. Jämförligt avfall uppkommer som ett resultat av att människor använder
lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall som liknar det avfall som
uppstår vid användningen av mark eller byggnad för bostadsändamål. Latrin, slam från
enskilda anläggningar och fett från fettavskiljare räknas också till hushållsavfall.
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4.1.1 Fyrfackskärl, kretsar och landsbygdsstationer
Under 2010–2012 införde VMAB fastighetsnära insamling (FNI) vid villahushåll i de tre
kommunerna. Detta innebär att hushållen har möjlighet att sortera åtta fraktioner redan
vid det egna sopkärlet på fastigheten. I det ena kärlet sorteras pappersförpackningar,
tidningar, ofärgat glas och metall. I det andra kärlet sorteras matavfall, restavfall, färgat
glas och plast. I Figur 1 visas hur matavfallspåsen kan se ut.

Figur 1. Matavfallspåse

I Olofströms kommun erbjuds kommuninvånarna anslutning till landsbygdsstationer som
ett alternativ till FNI. Landsbygdsstationer är ett system för gemensam avfallshantering
för fastigheter på landsbygden. Ett antal fastigheter delar på en uppsamlingsplats för
olika avfallstyper. Transport till stationen och sortering på plats sköter var och en själv.
VMAB sköter sedan hämtning. Både permanent boende och fritidsboende kan ansluta sig
till Landsbygdsstation.
Olofströms kommun erbjuder också kretshämtning som alternativ till FNI. Kretshämtning
är ett system för gemensam avfallshämtning vid småhus. Ett antal småhusfastigheter
sluter sig samman till en enkel form av förening, krets, som anordnar uppsamlingsplats
för olika avfallstyper. VMAB sköter sedan hämtning av avfallet på kretsarna.
I Tabell 9 nedan visas mängden mat- och restavfall som samlades in i de tre
kommunerna år 2016.
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Tabell 9. Insamlade mängder mat- och restavfall de tre kommunerna 2016.

Kommun

Restavfall
totalt (ton)

Restavfall
(kg/inv.)

Matavfall
totalt (ton)

Mat- och
restavfall
(kg/inv.)

Matavfall
(kg/inv.)

Karlshamn

4 166

130

2 111

66

196

Sölvesborg

2 477

142

1 265

73

215

Olofström

2 119

158

699

52

210

Totalt/genomsnitt

8 762

139

4 075

65

204

Rikssnitt

224

Plockanalys
År 2017 gjordes plockanalys på restavfallet från villor och lägenhet i Karlshamns
kommun, markbehållare i Sölvesborgs kommun och kretsar i Olofströms kommun. En
plockanalys är en metod som används för att karaktärisera avfall genom sortering i olika
fraktioner. Fraktionerna vägs separat och en procentuell avfallssammansättning
beräknas. Resultatet av plockanalysen presenteras i Bilaga 3.
4.1.2 Mat- och restavfall från de kommunala verksamheterna
Mat- och restavfall uppstår även i de kommunala verksamheterna, exempelvis från
skolorna och äldreomsorgen. I Tabell 10 ses antalet kärl som de kommunala
verksamheterna har abonnemang på hos VMAB samt årsvolymen mat- och restavfall
som VMAB samlade in från de kommunala verksamheterna år 2017.
Tabell 10. Antal kärl samt årsvolym som de kommunala verksamheterna hade år 2017.

Kärl för
matavfall (st.)

Kärl för
restavfall (st.)

Årsvolym
matavfall
(liter)

Årsvolym
restavfall
(liter)

Karlshamn

108

209

848 120

5 920 520

Sölvesborg

38

112

254 800

2 633 780

Olofström

75

121

553 280

3 048 300

4.1.3 Grovavfall på ÅVC
Grovavfall är avfall som uppkommer inom hushållet och som är skrymmande och därmed
inte ryms i det normala sopkärlet eller är en fraktion som inte ska finnas i restavfallet.
Fördelningen mellan olika fraktioner visas i Tabell 11 nedan.
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Ej brännbart/inert

203

574

965

2 329

1 899

1 495

538

8 003

Olofström

85

266

281

3 500

715

567

217

5 631

Sölvesborg

141

418

1 234

3 000

1 541

802

388

7 524

Totalt

429

1 258

2 480

8 829

4 155

2 864

1 143

21 158

Totalt grovavfall
inkl.
trädgårdsavfall
(ton)

Brännbart avfall
(ton)

Träavfall, ej
impregnerat virke
(ton)

Metallskrot (ton)

Karlshamn

Kommun

Trädgårdsavfall
(ton)

Wellpapp (ton)

Konstruktionsmate
rial (ton)

Tabell 11. Insamlade mängder grovavfall i de tre kommunerna 2016.

I Tabell 12 nedan visas hur många ton trädgårdsavfall som gick till biologisk behandling
och grovavfall som gick till förbränning, materialåtervinning och deponering 2016 i de tre
kommunerna.

Grovavfall
från hushåll
till
deponering
(ton)

Grovavfall
insamlat till
materialåterv
inning (ton)

Grovavfall till
förbrännings
anläggning
(ton)

Kommun

Trädgårdsavf
all till central
biologisk
behandling
(ton)

Tabell 12. Ton trädgårdsavfall till biologisk behandling och grovavfall till förbränning,
materialåtervinning och deponering 2016 i de tre kommunerna.

Karlshamn

2 329

3 394

1 742

537

Olofström

3 500

1 391

632

108

Sölvesborg

3 000

2 343

1 793

194

Totalt

8 829

7 128

4 167

839

4.1.4 Avfall till återbruk
Från om med november 2017 öppnade Återbruket på Olofströms ÅVC där saker kan
lämnas in för återanvändning. Detta är ett samarbete med Arbetscenter i Olofström
kommun.
Förutom Återbruket i Olofströms kommun finns det andra återbruksverksamheter i alla tre
kommunerna i form av second-hand affärer som säljer begagnade kläder och möbler.
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4.1.5 Farligt avfall
Med farligt avfall avses det avfall som har en eller flera farliga egenskaper och är farligt
för människors hälsa eller miljön. Hushållens farliga avfall lämnas på kommunernas
ÅVC:er. Kemikalierna sorteras för att undvika kemiska reaktioner. Därefter skickas de till
återvinning. El-avfall, lampor, borrmaskiner, radio och tv-apparater m.m. skickas till
demontering och återvinning. Tryckimpregnerat virke används till energiutvinning vid
förbränningsanläggningar med särskilt tillstånd för detta. Läkemedel lämnas alltid till
apotek. Sprängämnen, fyrverkerier och ammunition lämnas till Polisen.
Totalt uppgår mängderna farligt avfall från hushållen till ca 1 500 ton i de tre kommunerna
år 2016, se Tabell 13.

38,2

1,3

448,4

10,5

28

Sölvesborg

5,4

25,3

7,2

139,3

-

0,6

223,2

5,1

16

Olofström

3,6

15,3

5,7

72,5

-

0,5

138,0

2,6

12

Totalt

34,4

92,3

30,5

417,6

38,2

2,4

809,6

18,2

56

Bil-batterier

205,8

Bärbara batterier

17,6

El-avfall exkl. batterier

51,7

Övrigt farligt avfall från
hushåll

Oljehaltigt avfall

25,4

Asbest

Lösningsmedelsbaserad färg

Karlshamn

Kommun

Tryckimpregnerat trä

Småkemikalier

Tabell 13. Insamlade mängder farligt avfall (ton) 2016 i de tre kommunerna.

Asbest samlas endast in på Mörrums ÅVC. Därför saknas siffror för asbest i Olofströms
och Sölvesborgs kommuner.
4.1.6 Slam och fettavfall samt latrin
Där kommunalt vatten och avlopp saknas i kommunerna kan fastighetsägaren ha enskilt
avlopp. Det slam som samlas in från de enskilda anläggningarna räknas som
hushållsavfall.
Latrin uppkommer från bl.a. utedass och torrklosetter och hämtas i engångsbehållare
som VMAB tillhandahåller. Även slamavskiljare och slutna tankar töms av VMAB. I Tabell
14 visas hur mycket slam och fettavfall som samlades in i de tre kommunerna 2016.
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4.2

Slam från enskilda
anläggningar (ton)

Mängd från latrin (ton)

Fettavskiljarslam (ton)

Karlshamn

2 260

6 540

26

5,9

553

Sölvesborg

1 943

6 303

54

8,0

133

Olofström

1 411

3 898

0

0

113

Totalt

5 614

16 741

80

13,9

799

Antal latrinabonnemang
(st.)

Kommun

Antal enskilda
avloppsanläggningar (st.)

Tabell 14. Insamlade mängder slam och fettavfall i de tre kommunerna 2016.

Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige finns det lagstiftade förordningar om producentansvar, där producenterna
ansvarar för insamling och omhändertagande av deras uttjänta produkter och
förpackningar.
Det producentansvar som berör avfallshanteringen i Karlshamns, Olofströms och
Sölvesborgs kommuner är förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och
elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, läkemedel
samt däck och bilar.

Förpackningar och tidningar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) ansvarar för insamlingen av
förpackningar och tidningar (returpapper) från ÅVS. VMAB har avtal med (TMR) för
omhändertagande av förpacknings- och tidningsmaterial som samlas in fastighetsnära.
Tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och papper kan hushållen antingen
lämna fastighetsnära i sina kärl eller på ÅVS och ÅVC. I Olofströms kommun kan
dessutom medlemmar i krets- eller landsbygdsstationer lämna på dessa platser.
I Tabell 15 nedan visas hur mycket glas, papper, plast, metall och tidningar som
samlades in i de tre kommunerna 2016.
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Tabell 15. Insamlade mängder glas, papper, plast, metall och tidningar 2016 I de tre kommunerna
(kg/invånare).

Kommun

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

Karlshamn

24,8

14,9

8,5

3,0

35,2

Olofström

16,3

13,1

9,3

3,6

35,2

Sölvesborg

24,6

19,0

9,9

3,6

38,5

Nationellt

21,2

13,2

6,4

1,6

23,6

I Tabell 16 visas hur många återvinningsstationer som finns i respektive kommun.
Tabellen presenterar också information om hur många av återvinningsstationerna som tar
emot glas, kartong, metall, plast och tidningar.
ÅVS:er i kommunerna samt vad de samlar in

Antal ÅVS:er

Glas

Returpapper

Pappersförpackningar

Plast

Metall

Tabell 16. Antal återvinningsstationer (ÅVS) det finns I varje kommun samt vilka fraktioner de tar
emot.

Karlshamn

14

14

14

14

14

14

Sölvesborg

8

8

8

8

8

8

Olofström

5

5

5

5

5

5

Totalt

27

27

27

27

27

27

Kommun

Elektronikavfall och batterier
El-kretsen är ett företag som har ett nationellt insamlingssystem som har hand om
insamling, transport och återvinning av elektronik och batterier. El-kretsen hämtar el- och
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elektronikavfall samt batterier från de fem ÅVC:erna i de tre kommunerna. VMAB hämtar
batterier från de batteriholkar som finns runt omkring i kommunerna.
År 2016 samlades i genomsnitt in ca 18 kg el-avfall per invånare i de tre kommunerna, se
Tabell 17 nedan.

Kylskåp och frysar

Vitvaror

Batterier

Gasurladdningslampor

Karlshamn

8,3

2,7

4,0

0,4

0,2

0,1

Olofström

7,2

3,8

3,0

0,2

0,2

0,0

Sölvesborg

7,4

2,8

3,7

0,3

0,1

0,0

Genomsnitt i de tre
kommunerna

7,6

3,1

6,9

0,3

0,2

0,0

Kommun

Icke
gasurladdningslampor

Diverse elektronik

Tabell 17. Insamlade mängder el-avfall i de tre kommunerna 2016 (kg/invånare)

Pantburkar
Pantburkar, både burkar och PET-flaskor, samlas in via pantsystem som driva av
Returpack AB. Enligt Patamera.se pantades totalt 7 616 591 burkar och PET-flaskor i
Karlshamns kommun 2016. Motsvarande siffra i Olofström kommun är 2 647 238 stycken
och motsvarande siffra i Sölvesborgs kommun är 3 480 670 stycken. Jordbruksverket är
ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.
Läkemedel
Alla apotek har en skyldighet att ta emot och hantera överblivna och utgångna läkemedel,
både det som är receptförskrivet och receptfritt. Apoteket har genomskinliga påsar för
privatpersoner att lägga sitt läkemedelsavfall i hemma för att ta med till apoteket.
Sprutor, kanyler och insulinpennor delas ut med en safe-box kanylbehållare. De ska
därefter tas emot på apoteket.
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Däck
Svensk Däckåtervinning AB ansvarar för insamling och återvinning av uttjänta däck. I
övrigt hänvisas privatpersoner till bilverkstäder som ska ta emot däcken utan kostnad,
dock kan verkstäderna ta ut en avgift för att skilja däck från fälg. För större mängder däck
hänvisar Svensk Däckåtervinning AB till sin entreprenör Ragn-Sells AB. Däcken
materialåtervinns till andra gummiprodukter, såsom ridbanor och konstgräsplaner.
Bilar
Bilproducenterna ska utan kostnad ta emot eller anvisa en plats för att ta emot uttjänta
bilar eller anvisa en plats för mottagning. I de tre kommunerna finns ett antal företag som
tar emot uttjänta bilar för skrotning. Karlshamns kommun finns Ekonomi-Skrot och Stena
Recycling. I Sölvesborgs kommun finns Mixi Bilskrot AB och Lörby Bildemontering. I
Olofströms kommun finns Olofström Däck och Bildemontering HB. Bilarna
materialåtervinns så långt det går, men även energiåtervinning och deponering sker till
viss del.

4.3

Nedskräpning
Generellt uppfattas inte nedskräpning som ett problem på allmänna platser inne i
tätorterna. Periodvis kan det vara skräpigt vid återvinningsstationer och i naturmiljöer.
Nedskräpning har en tendens att dra till sig mer skräp, d.v.s. om det är nedskräpat är
risken större att ännu fler slänger saker på samma plats trots att platsen inte är avsedd
för det. I Figur 2 visas nedskräpning vid en landsbygdsstation i Olofströms kommun.

Figur 2. Nedskräpning vid landsbygdsstation.

Varje år deltar olika verksamheter inom kommunerna i skräpplockarveckan som bl.a.
anordnas i samarbete med organisationen Håll Sverige Rent. Då beger sig
kommuninvånare ut och plockar skräp i kommunerna för att minska nedskräpningen och
på så sätt bidra till en trevligare och hälsosammare miljö.
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4.4

Kundnöjdhet
Under våren 2017 genomförde VMAB en kundnöjdhetsmätning där 1 500 slumpvis
utvalda hushåll fick tycka till om avfallshanteringen i Karlshamns, Sölvesborgs och
Olofströms kommuner. Resultatet från kundnöjdhetsmätningen presenteras i Figur 3.

Figur 3. Upplevd servicekvalitet enligt kundnöjdhetsmätningen 2017.

5

Avfallsanläggningar i kommunerna

5.1

Karlshamns kommun

5.1.1 Återvinningscentraler
I Karlshamns kommun finns tre återvinningscentraler (ÅVC), Hällaryd, Tubbaryd och
Mörrum. ÅVC i Hällaryd ligger vid idrottsplatsen i Hällaryd och det är Hällaryds IF som
svarar för drift och skötsel. Adressen för Hällaryds ÅVC är Gamla riksvägen 196, 374 94
Trensum. ÅVC i Tubbaryd ligger på Tubbarydsvägen 6, 374 33 Karlshamn. ÅVC i
Mörrum ligger på Perstorpsvägen 101–20, 375 91 Mörrum.
5.1.2 Avloppsreningsverk
Karlshamns kommun har fyra avloppsreningsanläggningar: Sternö, Mörrum, Ringamåla
och Halahult. Därtill finns ett 90-tal pumpstationer. Mängden gallerrens som skickades
som avfall till VMAB 2016 från Sternö var 55,2 ton och från Mörrum 36,7 ton.
År 2016 spreds totalt 532 TS ton slam till åkermark från avloppsreningsverken i
Karlshamn, vilket motsvarar ca 12 ton fosfor.
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5.2

Olofströms kommun

5.2.1 Återvinningscentral
I Olofströms kommun finns en ÅVC. Den ligger på Traktorvägen.
5.2.2 Avloppsreningsverk
Det finns två avloppsreningsverk i Olofströms kommun och de behandlar tillsammans
2 000 000 m3 avloppsvatten om året. Hälften av slammet som uppkommer på
reningsverken går till åkrar och den andra hälften går till jordtillverkning. Under år 2016
spreds 148 ton TS slam på åkermark från Jämshögs reningsverk. Medelhalten fosfor i
slammet är 19 000 mg/kg TS vilket innebär att ca 2,8 ton fosfor gick till jordbruket.

5.3

Sölvesborgs kommun

5.3.1 Återvinningscentral
I Sölvesborgs kommun finns en ÅVC, se Figur 4. Den ligger på Sölvevägen.

Figur 4. Sölve ÅVC i Sölvesborg kommun.
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5.3.2 Avloppsreningsverk
Det finns en vatten- och avloppsanläggning i Sölvesborgs kommun. Kommunens
omhändertagande av avloppsvatten sker via 300 km spill- och dagvattenledningar från ca
5 500 abonnenter. I ledningssystemet ingår 69 pumpstationer.

6

Nedlagda deponier
Under 2005–2007 genomfördes ett projekt för identifiering och inventering av nedlagda
deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Målet var att i första
hand identifiera alla gamla avfallsupplag och att därefter genomföra MIFO fas 1 för så
många av objekten som tiden och resurserna medgav.
Sedan projektet med identifieringen och inventeringen av nedlagda deponier gjordes
2005 till 2007, har ändringar och nya undersökningar gjorts bl.a. har MIFO fas 2
genomförts på vissa deponier. Information om nedlagda deponier, från inventeringen
start 2005 till nutid, 2017, har sammanställts i Bilaga 2.
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Nedlagda deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner
Inledning
Under tiden 2005-12-12 till 2007-06-11 genomfördes ett projekt för identifiering och inventering
av nedlagda deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Målet var att i
första hand identifiera alla gamla avfallsupplag och att därefter genomföra MIFO fas 1 enligt
Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden, för så många
av objekten som tiden och resurserna medgav. Projektet redovisas i särskilt dokument1 som
finns tillgängligt hos respektive kommun samt hos länsstyrelsen.
Detta dokument utgör en bilaga till den gemensamma avfallsplanen för Karlshamns, Olofströms
och Sölvesborgs kommuner. Sedan projektet med identifieringen och inventeringen av
nedlagda deponier gjordes 2005 till 2007, har ändringar och nya undersökningar gjorts. Bl.a.
har MIFO fas 2 genomförts på vissa deponier. Informationen i dokumentet har därför reviderats
från sin ursprungliga form genom att förändringar som har skett sedan 2007 har lagts till.

Identifiering och inventering av nedlagda deponier 2005–2007
De identifierade deponierna har indelats i två grupper beroende på om kommunerna antas ha
ansvar för fortsatta undersökningar och åtgärder eller inte. Enligt kraven i Naturvårdsverkets
Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) ska
kommunerna inventera och riskklassa samtliga kända deponier inom kommunens gränser.
Detta bör göras som en orienterande studie (MIFO fas 1) enligt Naturvårdsverkets rapport 4918,
Metodik för inventering av förorenade områden. Med hänsyn till det stora antalet objekt och
begränsade resurser blir det nödvändigt att genomföra inventering och riskklassning enligt
någon form av prioriteringsordning. Urval har då i första hand gjorts bland de ”kommunala”
deponierna.
För att fastställa vem eller vilka som faktiskt har ansvar för fortsatta undersökningar och
åtgärder krävs i många fall särskild ansvarsutredning.

Beskrivning av deponiernas läge
Geografiska koordinater2 som anges i objektsbeskrivningarna avser ungefärligt läge för
deponins mittpunkt. Deponiernas läge framgår också av markeringar på bifogade kartor. I några
fall har ungefärliga kartmarkeringar gjorts för deponier vilkas läge ännu inte har kunnat
preciseras.

”Identifiering och inventering av nedlagda deponier i västra Blekinge, Sammanställning av
grundläggande uppgifter om nedlagda deponier i (Karlshamns/Olofströms/Sölvesborgs) kommun, 200706-11”.
2
X-/Y-koordinater enligt system RT90.
1
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Förklaring av begrepp
Uttrycket allmän avstjälpningsplats, som förekommer i de följande beskrivningarna, avser
kommunalt anordnade ”tippar” där det var fritt för var och en att göra sig av med sitt avfall.
Soptippar användes för tömning av avfall som insamlats genom organiserad renhållning, men
var dessutom ofta tillgängliga för vem som helst. Sopstationer hade byggnader och utrustning
för något mer utvecklad hantering av avfall och tunnor. Allmänt gäller för dåtidens
avstjälpningsplatser och soptippar att man hade dålig kontroll över vad som slängdes och ingen
uppdelning av olika slags avfall. Skötseln varierade i omfattning, men var ofta mycket
begränsad. Eldning tillämpades i stor utsträckning.
Riskklasser enligt MIFO-modellen innebär en samlad bedömning av de risker objektet innebär
för människors hälsa och miljön. Klass 1 – mycket stor risk; Klass 2 – stor risk; Klass 3 – måttlig
risk; Klass 4 – liten risk.
Vid inventeringar som gjordes före MIFO-modellens tillkomst har man använt en indelning av
objekten i olika grupper: Grupp 1 – mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs; Grupp 2 –
mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande; Grupp 3 – begränsade
åtgärder behövs; Grupp 4 – inga åtgärder behövs.

Karlshamns kommun
A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis)
Antal objekt
MIFO fas 1 genomförd
MIFO fas 2 genomförd
Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Ännu inte klart lokaliserade
Totalt

8
3
13
9
33

MIFO fas 2 genomförd
▪

Asarum, Tostarp (TOS). Soptipp/avstjälpningsplats, senare fyllnadstipp. Hushålls-,
industri-, park- och byggavfall, slam, schaktmassor. Läge: Strax norr om Asarum, söder om
Tostarps bygdegård (X6232800 Y1439300). Storlek: ca 126 000 m2. Driftstid: Soptipp
1953–1975, schaktmassor till 2001. Övrigt: Nu uppläggning av massor samt hantering av
asfalt och parkavfall. Avfall ligger delvis synligt. Närliggande jordbruksmark. Tidigare
inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2. Ytterligare provtagning har genomförts och en
förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav riskklass 3. Vidare åtgärder har föreslagits i
slutrapporten 2017.

▪

Karlshamn, Hunnemara (HUN). Soptipp/allmän avstjälpningsplats. Alla slags hushålls/industriavfall till 1964, därefter officiellt endast fyllnadsmassor och s.k. blekjord. Läge: Vid
Karlshamns östra utfart, sydost om Ronnebyvägen (X6226970 Y1443150). Storlek: ca 114
000 m2. Driftstid: 1933–1983. Övrigt: Äldsta delen utgör nu område för småindustri. I övrigt
uppläggningsplats för jord, grus m.m. samt fotbollsplan. Inträngande deponigas i byggnader
har förekommit. Avfall delvis synligt. Tidigare inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2.
Ytterligare provtagning har genomförts och en förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav
riskklass 2. Vidare åtgärder har föreslagits i slutrapporten 2017.
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▪

Trensum-Hällaryd (THÄ). Soptipp/avstjälpningsplats. Hushålls- och industriavfall. Läge:
Gamla Riksvägen/Skyekärrsvägen, ca 1 km öster om Hällaryd/Trensum (X6230410
Y1447730). Storlek: ca 7 000 m2. Driftstid: 1960–1983. Övrigt: Nu skogsmark. Avfall synligt i
slänter. Tidigare inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2. Ytterligare provtagning har
genomförts och en förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav riskklass 2. Vidare åtgärder
har föreslagits i slutrapporten 2017.

MIFO fas 1 genomförd
▪

Karlshamns norra / Spiggen (KXX). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och
industriavfall, även farligt avfall. Omfattande eldning. Läge: Väster om Erik Dahlbergsvägen,
från kv Garveriet (Peters gård) norrut till järnvägsviadukten (X6228070 Y1441040). Storlek:
ca 5 000 m2. Driftstid: 1910–1935. Övrigt: På området nu butiker och gatumark, tidigare
bl.a. bensinstationer, lackering och stadens förråd. Riskklass 1 enligt MIFO fas 1. Flera
undersökningar har gjorts, bl. a. i samband med planering av området.

▪

Karlshamn, Hunnemara grusgrop (HUG). Soptipp för ”gödselsopor” (efter hand levererat
till lantbruk) och visst annat avfall. Deponerad mängd troligen begränsad, men marken
förorenad av avfallshantering och senare verksamhet. Läge: Tidigare grustag nordväst om
Ronnebyvägen, mitt emot Hunnemarafältet (X6227150 Y1443040). Storlek: ca 1 500 m2.
Driftstid: Soptipp 1913–1937, därefter skrotfirmor till 1970-talet. Övrigt: Nu skogsmark. Avfall
delvis synligt. Nytt bostadsområde planeras nära objektet (Östra Skogsborg). Riskklass 1
enligt MIFO fas 1. Provtagning har genomförts och rapporterats 2013 till 2016.
Riskbedömning och åtgärdsförslag för sanering har tagits fram under 2016.

▪

Asarums södra (ASÖ). Allmän avstjälpningsplats (två delar). Hushålls-, industri- och
trädgårdsavfall. Läge: Vid Storgatan/Ägovägen; del 1 under nuvarande cirkulationsplatsen
vid Mejerivägen (X6230580 Y1439850), del 2 ett hundratal meter längre norrut (X6230690
Y1439850). Storlek: 1 500 resp 2 000 m2. Driftstid: 1939–1948 resp 1948–1953. Övrigt: Nu
gatumark, närliggande bebyggelse och jordbruksmark. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1.

▪

Gustavstorp-Skörsemo (GSK). Allmän avstjälpningsplats. Mest hushålls- och
trädgårdsavfall. Läge: 1 km sydväst om Gustavstorp, mellan Gustavstorpsvägen och Östra
Orlundsån (Y6228720 Y1429760). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: 1958–1979. Övrigt: Avfall
delvis synligt i slänt mot ån. Området avsett till betesmark, men ligger i träda pga bristfällig
avslutning. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1.

▪

Björkenäs (BJÖ). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls-, lantbruks- och byggavfall. Läge:
Strax öster om Gustavstorpsvägen, ca 300 m norr om Pukaviksvägen (X6227360
Y1430250). Storlek: ca 3 000 m2. Driftstid: Åtminstone 1951–1967. Övrigt: Nu åkermark.
Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.

▪

Ringamåla-Långeboda (RLÅ). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall.
Läge: Strax nordost om Ringamåla, mitt emot idrottsplatsen (X6245770 Y1438050). Storlek:
ca 2 000 m2. Driftstid: 1960–1979. Övrigt: Skogsmark/kärr. Avfall delvis synligt, bl.a. vid
rotvältor. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
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▪

Trensums grusgrav (TRG). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och lantbruksavfall,
förmodligen en del industri- och verksamhetsavfall. Läge: Strax öster om
Matvikshamnsvägen, ca 175 m söder om gamla riksvägen (X6230190 Y1446940). Storlek:
ca 1 500 m2. Driftstid: 1940-talet till 1963. Övrigt: Nu beteshage. Riskklass 3 enligt MIFO fas
1.

▪

Åryd B (ÅRB). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. Läge: ca 75 m
norr om Gamla Riksvägen, 750 m väster om Åryds kyrka (X6231380 Y1449850). Storlek:
ca 800 m2. Driftstid: 1952–1960. Övrigt: Skogsmark. Diverse avfall synligt. Riskklass 3 enligt
MIFO fas 1.
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Lokaliserade – MIFO inte genomförd
▪

Asarum, Stenbacka (STE). Allmän avstjälpningsplats. Mest ”skräpsopor” från hushåll och
verksamheter. Läge: Under Stenbackaskolan (X6231220 Y1440020). Storlek: ca 1 000 m2.
Driftstid: 1934–1949. Övrigt: Eventuellt bortgrävd när skolan byggdes.

▪

Karlshamn, Elvsberg (ELV). Allmän avstjälpningsplats. Avfall från hushåll och
verksamheter. Läge: Nordväst om korsningen Vekerumsvägen/Sölvesborgsvägen
(X6228510 Y1440780). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1934–1937. Övrigt: Nu industrimark –
bebyggd eller asfalterad.

▪

Horsaryd-Stilleryd (HST). Deponering/utfyllnad med sprängsten, därefter deponering av
bark, avloppsslam och industrislam. Utnyttjad både av kommunen och industrier (Mörrums
Bruk och Facit-Halda). Läge: ca 800 m nordväst om Stillerydskorset (X6228220 Y1438150).
Storlek: ca 6 000 m2. Övrigt: Del av området nu räddningstjänstens övningsplats. Placerad i
grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. Vissa undersökningar gjorda 1989
och 1995.

▪

Karlshamn/SJ (KSJ). Tipp för aska, slagg och sopor från SJ:s verksamhet. Läge: Smalt
område väster om Mieån från Prinsgatan och ca 80 m norrut (X6227930 Y1440970).
Storlek: Okänt, troligen 400–800 m2. Driftstid: Fanns i användning 1948. Troligen använd ett
antal år före och efter denna tidpunkt. Övrigt: Nu område av parkkaraktär med gång- och
cykelväg.

▪

Svängsta, Öjavad B, byggtipp (ÖJB). Deponi för schaktmassor, tidigare även byggavfall.
Otillåten tippning av annat avfall. Läge: 1 km från Svängsta, väster om vägen mot Hemsjö
(X6238290 Y1434950). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: Kommunal schaktdeponi från 1972
till 2000-talet. Tidigare diverse annat avfall. Övrigt: Området domineras av skog. I närheten
några bostadshus och mindre industrier. Sedan 1995 upplåter kommunen deponin till LSföretagen. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.

▪

Asarum, Sämjan (SÄM). Fyllnadstippar och utfyllnad för anläggningsändamål i område
med flera tidigare lertag. Läge: Från korsningen Jannebergsvägen-Korpadalsvägen, ett
100–150 m brett område upp till Spanarevägen (X6230140 Y1440310). Storlek: ca 58 000
m2. Driftstid: Åtminstone sedan 1950-talet. Övrigt: Största delen berör nuvarande eller
planerad villabebyggelse, i övrigt gatumark och en mindre del industriområde.

▪

Elisberg B (ELB). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt mest skräp från hushåll. Läge: Slänt
i skogsbacke vid Lyckevägen, norra Elisberg (X6232300 Y1446990). Storlek: ca 400 m2.
Driftstid: 1953–1960. Övrigt: Nedanför skogsbacken ligger ett villaområde.

▪

Sternö (STÖ). Deponi för schaktmassor, även bark. Läge: Mitt på norra Sternö (X6225270
Y1440290). Storlek: ca 31 000 m2. Driftstid: Början av 1970-talet till 2002. Övrigt: Gammal
bergtäkt i kuperat område. Omgivningen utgör skogsmark och industrimark. Avslutningsplan
och kontrollprogram finns.
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▪

Karlshamn, söder om epidemisjukhuset (KEP). Allmän avstjälpningsplats. Troligen
hushålls- och verksamhetsavfall. Läge (förmodat): Under nuvarande Erik Dahlbergsgatan
och Bodestorpsvägen i höjd med Bodestorpskolan (X6227140 Y1441890). Storlek: ca 1 300
m2. Driftstid: I användning 1917, okänt hur lång tid före och efter denna tidpunkt. Övrigt:
Epidemisjukhuset låg vid nuvarande Skolgatan.

▪

Mörrum, Borgen (BOR). Enligt arkivhandlingar allmän avstjälpningsplats, enligt andra
uppgifter endast fyllnadsmassor och rivningsavfall. Läge: Vid Ålidsvägens södra sida, nära
Mörrumsån (X6231140 Y1434440). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: 1950–1957. Övrigt: Nu
betsmark. Ett par hundra meter norrut finns ytterligare en förmodad deponi, som eventuellt
kan vara den allmänna avstjälpningsplatsen som nämns i gamla protokoll.

▪

Mörrum, norr om mejeriet (MÖC). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt både hushålls- och
verksamhetsavfall. Läge: Norr om Bygatans hyreshus, helt nära Mörrumsån. (X6230540
Y1434340). Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Officiellt 1943–1951, eventuellt längre.
Övrigt: Innan hyreshus byggdes låg här Mörrums mejeri. På troliga platsen för deponin har
brandkåren under en period haft övningsområde.

▪

Mörrums Ryd (MÖR). Fyllnadstipp i f.d. sandtag tillhörigt dåvarande Vägstyrelsen.
Stenstolpar, schaktmassor och liknande. Huvudsyfte återställning efter avslutad täkt.
Diverse avfall kan finnas, förmodligen i mindre omfattning. Läge: 2 km norr om Mörrum,
mellan Svängstavägen och Bräknebodavägen (X623187 Y1434260). Storlek: ca 4 000 m2.
Driftstid: 1940/50-talet till början av 1970-talet. Övrigt: I omgivningen jordbruksmark och
småhusbyggelse.

▪

Svängsta, Öjavad A, soptipp (ÖJA). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och
industriavfall. Läge: Nära västra brofästet, strax öster om bensinstationen, förr
stärkelsefabriken. (X6237860 Y1435590). Storlek: Troligen omkring 3 000 m2. Driftstid:
1939–1952. Övrigt: Från 1947 var deponin inhägnad och bemannad under publicerade
öppethållningstider. Platsen för deponin nu delvis uppfylld med massor för bensinstationen
och brofästet, delvis urgrävd för nerfarten till Haldas parkering.

Ännu inte klart lokaliserade
▪

Asarum, Kurrebodahålan (KUR). Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest ”skräpsopor”
från hushåll och handel. Läge: En sänka mitt i Asarums samhälle, nuvarande
badhusparken. Storlek: Sannolikt högst 1 000 m2. Driftstid: 1930–1934, eventuellt även före
1930 och fram till senare del av 1930-talet. Övrigt: I området fanns också vattentäkt på
1930-talet. Avstjälpningsplatsen förbjöds 1934 på grund av föroreningsrisk. Trots det lär
användning ha fortsatt ytterligare flera år.

▪

Elisberg A (ELA). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt mest skräp från hushåll. Läge:
Bakom smedjan i Elisberg och vid ”gamla vägen”, dvs i spetsen Halasjövägen/Lyckevägen.
Storlek: ”Liten”, möjligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: 1951–1953. Övrigt: Den
lilla deponin var en nödlösning medan man sökte ett bättre område.

▪

Kolsbro/Kopprarp (KOL). Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest hushållsavfall, möjligen
en del verksamhetsavfall. Läge: På Viktor Clemedtssons mark (dåvarande), oklart var.
Storlek: ca 500 m2. Driftstid: 1949–1952. Övrigt: Att avstjälpningsplatsen funnits framgår av
arkivhandlingar.
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▪

Matvik (MAT). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. Läge: Mest
troliga platsen i norra delen av hamnområdet, där det nu är uppställningsplats för båtar.
Storlek: Sannolikt mindre än 1 000 m2. Driftstid: 1951–1965 Övrigt: I protokoll från
hälsovårdsnämnden beskrivs platsens läge som ”10 meter från allmänna landsvägen och
nära vattnet”.

▪

Karlshamn, Hästhagen (KHÄ). Allmän avstjälpningsplats för hushåll och verksamheter i
norra Karlshamn. Farligt avfall antas ha förekommit (oljeprodukter etc.). Läge: ”Hästhagen”
avsåg ett större område norrut från nuvarande kvarteret med samma namn. En betydande
del av Hästhagen ligger nu inom kyrkogården, i övrigt berörs bebyggt område,
järnvägsområde och gatumark. Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Från 1800-talet till
1910. Övrigt: Platsen fullt utnyttjad 1909. Ersattes av ”Karlshamns norra /Spiggen” (KXX),
där man vet att farligt avfall hanterades.

▪

Karlshamn, Sternöhållet (KST). Allmän avstjälpningsplats för de boende i Nya Staden.
Troligen mest hushållsavfall. Läge: Väster eller sydväst om höjden där Stärnöskolan nu
ligger. Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Från 1921, oklart hur länge, sannolikt några
decennier.

▪

Karlshamn, vid realskolan (KRS). Allmän avstjälpningsplats. Förmodligen avfall från
hushåll och mindre verksamheter. Läge: Norr om Väggaskolan, troligen vid östra delen av
Rosengården. Storlek: Sannolikt mindre än 1 000 m2. Driftstid: I användning 1918, oklart
hur många år före och efter denna tidpunkt.

▪

Mörrum A, ”Marken” (MÖA). Allmän avstjälpningsplats. Troligen både hushålls- och
verksamhetsavfall. Läge: Förmodligen vid Perstorp. Avfall lär ha tippats och eldats i
anslutning till gamla skjutbanan inom nuvarande avfallsanläggning. Detta kan vara antingen
”Mörrum A” eller ”Mörrum B”. Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2. Driftstid: 1936–1940. Övrigt:
Inrättad för att komma till rätta med olovlig tippning på olika platser i Mörrumsområdet.
Tillgängligt utrymme fullbelagt 1940.

▪

Mörrum B (MÖB). Allmän avstjälpningsplats. Troligen både hushålls- och
verksamhetsavfall. Läge: Förmodligen vid Perstorp. Avfall lär ha tippats och eldats i
anslutning till gamla skjutbanan inom nuvarande avfallsanläggning. Detta kan vara antingen
”Mörrum A” eller ”Mörrum B”. Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2. Driftstid: 1940–1943.
Övrigt: Ersatte ”Mörrum A” (MÖA). Tillgängligt utrymme fullbelagt efter 3–4 år.

Karlshamns kommun

B. Troligen inte kommunalt ansvar

Antal objekt
MIFO fas 1 genomförd
Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Ännu inte klart lokaliserade
Totalt

1
7
5
13
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MIFO fas 1 genomförd
▪

Mörrum, Forsbacka (MFO) Gammalt stenbrott där Alfa Laval (nu Ifö Sanitär) deponerat
neutraliserat betslam innehållande bl.a. krom och nickel. Läge: Skogklädd mindre bergshöjd
2 km söder om Mörrum, strax öster om Mörrumsån. (X6228000 Y1434620). Storlek: ca 300
m2. Driftstid: 1963–1967. Övrigt: Omgivningen utgörs av jordbruksmark, skog och
bebyggelsen i Forsbacka by. Länsstyrelsen har i MIFO fas 1 (2004) bedömt att objektet har
riskklass 2.

Lokaliserade – MIFO inte genomförd
▪

Gungvala (GVA) Enskild fyllnadstipp med inslag av diverse avfall. Läge: Invid skjutbanan
och gamla järnvägsbanken i Gungvala. (X6234970 Y1437900). Storlek: ca 5 000 m2.
Driftstid: Okänt. Övrigt: Har använts av LS-företagen i Karlshamn (enligt skyltar som ännu
kan ses), men sannolikt också utnyttjats av andra. Skrot som iakttogs 2001 fanns ännu kvar
2006.

▪

Mörrum 11 (M11) Diverse avfall deponerat i grustag, som skulle återställas med
schaktmassor. Läge: 2 km norr om Mörrum, mellan Svängstavägen och Mörrumsån.
(X6232170 Y1434610). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: Verksamheten konstaterad 1983,
oklart hur länge den då pågått. Övrigt: 2007 konstaterades att grustaget är nästan helt
utfyllt. I slänterna sågs byggavfall (betong etc.) samt järnvägsslipers. På det utfyllda
området fanns upplag av ris och trädgårdsavfall.

▪

Elleholm (ELL) Tidigare grus-/sandtäkt. Deponering av kvistmassa från Mörrums Bruk
samt schaktmassor och byggavfall från Skanska. I massorna ingår bl.a. asfalt. Även
otillåten deponering av diverse annat avfall. Läge: Långsträckt, smalt område direkt öster
om Elleholms kyrkogård (X6228020 Y1433910). Storlek: 1 000–6 000 m2 (osäkert vad som
utgör deponi resp. återställning av avslutad täkt). Driftstid: 1965–1983, eventuellt längre.
Övrigt: 2007 kunde fortsatt otillåten avfallstippning konstateras. Placerad i grupp 4 vid
kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.

▪

Svängsta, Öjavad 2 (ÖJ2) Enskild soptipp. Främst hushållssopor, eventuellt även
lantbruks- och verksamhetsavfall. Läge: Norr om Öjavad, sank mark (kärr) mellan gamla
järnvägsbanken och Mörrumsån (X6238810 Y1435320). Storlek: Troligen 1 500–2 000 m2.
Driftstid: Fanns i drift 1954, okänt hur många år före och efter denna tidpunkt. Övrigt: Drevs
av två lantbrukare, som hämtade sopor från bostadsområden i Svängsta. Uppges ha skötts
väl, men är dåligt avslutad.

▪

Korsliden (KLN) Deponering av muddermassor från Guöviken. Annat avfall ingår också.
Läge: Norr om Gamla Riksvägen, ca 1,5 km väster om Åryd. (X6231360 Y1449110).
Storlek: Något tusental kvadratmeter. Driftstid: Under 1990-talet. Övrigt: Ligger invid en
våtmark i skogsområde. Skogsvårdsstyrelsen i Södra Götaland ansvarade för
deponeringen. 2007 noterades diverse avfall synligt bland muddermassorna.

▪

Gunnön (GUN) Barkdeponi för Mörrums Bruk. Läge: Norra delen av Gunnön (X6225420
Y1436090). Storlek: ca 30 000 m2. Driftstid: Statistik finns för 1974–1978, men deponin har
troligen använts under längre tid än så. Övrigt: Uppges vara återställd. Placerad i grupp 4
vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.
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▪

Gustavstorp, söder om (SGU) Otillåten avfallsdeponering på enskild mark. Troligen avfall
från hushåll och lantbruk. Läge: Åkermark öster om vägen Björkenäs-Gustavstorp
(X6228330 Y1430010). Storlek: Möjligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid:
Användning konstaterad på 1990-talet. Övrigt: Oklart vem eller vilka som låg bakom
tippningen. Övertäckning har skett. Liknande deponier tros förekomma på många platser
runtom i bygderna.

Ännu inte klart lokaliserade
▪

Åryds hallar (ÅRH) Allmänt utnyttjad inofficiell avstjälpningsplats. Förmodligen mest
diverse skräp från hushåll. Driftstid: Fanns 1949/1950. Okänt hur länge den då hade
använts.

▪

Karlshamn, Vid sockerbrukets infart (KSB) Spontant uppkommen avstjälpningsplats, av
staden ansedd som ett problem. Läge: Söder om Hinseberget, dåvarande sockerbrukets
område vid Sternövägen. Driftstid: Tidigt 1900-tal. Förmodligen avslutad 1921 eller något
senare.

▪

Mörrum, Kalamosse (MKF) Osanktionerade avskrädesupplag som nyttjades av
allmänheten i Mörrum. Förmodligen mest hushållsavfall. Läge: Två delområden inom
Kalamosse; nära Folkets Hus och i parken vid Valhalla. Driftstid: Förbjöds 1936, okänt hur
länge användning pågått.

▪

Svängsta, Hejan (SHE) Spontantipp i grusgrop, mest hushållsavfall. Läge: I sydligaste
delen av Öjavad. Driftstid: Förbjuden och iordningställd 1950, okänt hur länge den då hade
använts.

▪

Svängsta, Urfabriken (SUR) Tippning av förpackningar och industriavfall. Läge: Från
fabriksområdet ner mot parkområdet vid Mörrumsån. Driftstid: Förbjöds 1950, okänt hur
länge den då hade använts. Övrigt: Låg helt nära Svängstas dåvarande vattentäkt. Okänt
om avfallet avlägsnades. Länsstyrelsen inventerar förorenade områden vid urfabriken, och
beaktar då även denna deponi. Troligen finns avfall på fler ställen i slänten.

9 (21)
BILAGA 2 - NEDLAGDA DEPONIER
2018-05-16

406

10 (21)
BILAGA 2 - NEDLAGDA DEPONIER
2018-05-16

407

Olofströms kommun

A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis)

Antal objekt
MIFO fas 2 genomförd
MIFO fas 1 genomförd
Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Ännu inte klart lokaliserade
Totalt

5
4
1
1
11

MIFO fas 2 genomförd
Jämshög, Norra Rödhult (NRÖ) Soptipp för Jämshögsområdet, senare hela Jämshögs
kommun. Hushållsavfall och mindre mängder industriavfall. Läge: ca 1 km nordväst om
Jämshög (X6236900 Y141993Y). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: 1946–1972. Övrigt: Ligger i
skogsområde. Efter 1972 användes platsen en tid för uppställning av skrotbilar. Nu ligger där en
djurkyrkogård. Avfall ännu synligt i slänt. Vid provtagning av grundvatten påvisas förhöjda halter
koppar och zink, som dock inte över MKN för grundvatten. Riskklass 3 enligt MIFO fas 2. I
MIFO 1 klassades deponin till riskklass 2. Nedklassningen baseras på måttlig föroreningsnivå i
grundvattnet, att själva föroreningsnivån i deponin bedöms som stor istället för mycket stor,
samt att känsligheten bedöms som måttlig.
Norra Sjötorpet (NSJ) Soptipp för allt slags avfall utom slam från ytbehandling. Läge: Vid
Rosendalsvägen, ca 5 km nordnordväst Olofström (X6243980 Y1419070). Storlek: ca 12 000
m2. Driftstid: 1968–1981. Övrigt: Ligger i skogsområde. Utläckage av olja förekom på 1970-talet.
Enklare provtagning på 1980/90-talet. Tydlig lakvattenpåverkan synlig 2007. Halterna av bly och
zink i lakvattenprov överskred miljökvalitetsnormen mycket. Andra detekterade halter överskred
inte miljökvalitetsnormen. För prover i ytvatten överstegs halterna av totalkväve och zink MKN. I
sediment fanns synliga järnutfällningar och sedimentprov konfirmerade detta då höga järnhalter
detekterades. I ett prov överskreds MKN för krom. Generellt sett är föroreningshalterna i
lakvattnet höga, men låga föroreningshalter i ytvatten- och sedimentprover visar på att
spridningsförutsättningarna är begränsade. Dock är spridningsförutsättningen till grundvatten
okänd. Baserat på detta behåller deponin sin riskklassning från MIFO 1 och klassas även i
MIFO 2 till riskklass 2.
Olofström, Odasjöslätt (ODA) Soptipp för allt slags avfall från hushåll och industrier. Mycket
omfattande eldning. Läge: Industriområdet Odasjöslätt ca 2½ km norr om Olofström (X6242300
Y1420460). Storlek: ca 10 000 m2. Driftstid: 1935–1968. Övrigt: På sluttning av skogklädd höjd
med betesmark nedanför. Nu hårdgjorda ytor med bilskrot och virkesförråd på platsen. I
grundvattenprov hittades förhöjda halter kadmium, koppar, zink och klorid.
Kloridkoncentrationerna överskred MKN för grundvatten men inte metallhalterna. Riskklass 2
kvarstår från MIFO 1.
Skrapsjötippen (SKR) Bygg-/schakttipp. Annat avfall förekommer, speciellt karbidslam och
metallhydroxidslam. Läge: Vid Skrapsjövägen, ca 2½ km nordväst om Olofström (X6241210
Y1418700). Storlek: ca 17 000 m2. Driftstid: 1968–1973, eventuellt längre. Övrigt: Ligger i
dalgång i skogsområde. Vid några tillfällen har karbidslamblandat vatten trängt fram vid
Nytebodavägen, 150–200 m sydväst om deponin, nära sjön Halen. Endast zink överskred MKN
i ytvattenprovet. I sedimentproven var kromhalten förhöjd i förhållande till MKN och även bly och
barium uppmättes i förhöjda halter. Kromhalten var dock även hög i det provet som deponin inte
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påverkat. Zink, barium och krom samt flouranten bör inkorporeras i kontrollprogram för
dricksvattentäkten. Riskklass 2 enligt MIFO fas 2 liksom tidigare MIFO fas 1.
Olofströms byggtipp (OBY) Schaktmassor, byggavfall, parkavfall, eventuellt slam från
reningsverk. Enligt vissa uppgifter också annat avfall. Läge: Norr om Olofström, vid slutet av
Gärdsgårdsvägen (X6241380 Y1421260). Storlek: ca 17 000 m2. Driftstid: 1975–1996. Senare
tillfört material avsett för avslutning, som beräknas klar 2010. Övrigt: Ligger i djup ravin i
skogsområde. Under större delen av driftstiden utarrenderad till Holje Miljötransporter AB. På
området förekommer nu uppläggning av massor, timmer, parkavfall och aska från värmeverket.
De metaller som detekterades i nedströms ytvatten fanns även i höga halter i uppströms
grundvatten. Därför är det möjligt att de förhöjda halterna inte härstammar från deponin eller
inte bara härstammar från deponin. När metallerna jämförs med MKN tas hänsyn till
bakgrundskoncentrationerna. Även om bakgrundskoncentrationerna i ytvattnet sannolikt är
lägre än den i lakvattnet så görs bedömningen att tillskottshalterna från deponin inte är sådana
att de medför en betydande ökad risk. Deponin placeras i riskklass 2 enligt MIFO fas 2 jämfört
med tidigare riskklass 3.

MIFO fas 1 genomförd
Kyrkhults byggtipp (KBY) Sten, schaktmassor, stubbar, trädgårdsavfall, tidvis även slam från
reningsverk. Annat avfall kan förekomma. Läge: Vid Södra Slagesnäsvägen, väster om Kyrkhult
(X6248090 Y1424050). Storlek: ca 6 000 m2. Driftstid: 1962–1982. Övrigt: Ligger i sluttning mot
sankmark. På området finns nu åkeri (garage och uppställningsplats). Riskklass 3 enligt MIFO
fas 1.
Hemsjötippen (HEM) Allmän avstjälpningsplats för Hemsjöområdet och Sydkraft (nuvarande
E.ON). Läge: ca 1 km norr om Hemsjö (X6245990 Y1431510). Storlek: 1 000–2 000 m2.
Driftstid: Från före 1945 till 1975. Viss otillåten deponering efter 1975. Övrigt: Ligger i
skogsbacke ner mot våtmark, nära Mörrumsån. Avfall väl synligt på delar av deponin. Klagomål
mot deponins skick har framförts från boende i Hemsjö. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
Kyrkhult, Isagyl (ISA) Allmän avstjälpningsplats, mest hushållsavfall. Läge: Vid nordvästra
delen av Isagölen (Isagylet) sydost om Kyrkhult (X6247500 Y1425390). Storlek: ca 1 000 m2.
Driftstid: 1933–1962. Övrigt: Deponin utgör en udde i gölen. I närområdet betesmark och
lövskog. Deponerat material tycks ha sjunkit ihop eller tryckts ner. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
Vilshultstippen (VIL) Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest hushållsavfall och diverse skräp.
Läge: Ett par km söder om Vilshult, vid skogsväg på östra sidan av stora vägen (X6246260
Y1419100). Storlek: ca 700 m2. Driftstid: Officiellt 1953–1964, därefter viss otillåten tippning.
Övrigt: Deponin ligger i slänt/ravin mellan skogsvägen och en bäck. Terrängen är kuperad och
omgivningen utgörs av granskog. Avfall ligger delvis synligt. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.

Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Olofström, Fritsakärret/Spåndammen (FRI) Karbidslam från tillverkning av acetylengas
(Svenska Stålpressnings AB), enligt vissa uppgifter också annat avfall. Läge: Nära Fritsatorpet,
ett par km nordväst om Olofström (X6240400 Y1418630). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: ca
1958 till 1962. Övrigt: Deponin ligger i och vid en göl inom Halens naturreservat. Gölens vatten
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är nu klart, men slam är ännu väl synligt på marken och i en bäck. Slammet fungerar som
kalkning, troligen låg miljörisk. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.

Ännu inte klart lokaliserade
Gränum, vägen mot Rislycke (GRI) Avfallsupplag på enskild mark eller allmänning, troligen
allmänt använt av boende i Gränumsområdet. Avslutat genom hälsovårdsnämndens försorg.
Läge: Förmodligen en grusgrav på västra sidan av Rislyckevägen, strax söder om avtagsvägen
mot Orbacken. Storlek: Troligen 800–1 500 m2. Driftstid: Till 1956, okänt hur länge den då hade
använts.

Olofströms kommun

B. Troligen inte kommunalt ansvar

Antal objekt
MIFO fas 1 genomförd
Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Ännu inte klart lokaliserade
Totalt

0
2
2
4

Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Vilshult, Union barkdeponi B (UBB) Deponi för bark och sågverksavfall. Läge: Vid
Lindellagården i Kullan, Vilshult (X6248000 Y1418030). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1974–
1976. Övrigt: Fastigheten har under en period efter driftstiden ägts av Olofströms kommun, men
är nu åter privat. I kartering av äldre avfallsupplag 1984 noterades att avslutning inte hade gjorts
på det sätt som angavs vid dispensansökan hos länsstyrelsen och i deras medgivande till
undantag från tillstånd. Placerad i grupp 3 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.
Volvo slamdeponi (VSL) Inhägnad deponi för slam från Volvos reningsverk samt slam från
betning/avfettning. Slammet varvat med kalk. Läge: Någon km norr om övre fabriken (X6242700
Y1419730). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: 1975–1984. Övrigt: Ligger i skogsmark. Deponin
består av två bassänger med gjutna väggar och öppen, dränerad botten täckt/tätad med
karbidslam. Vid avslutning täcktes med grus, plast och jord. Enligt uppgift (2006) utför Volvo
årlig provtagning. Placerad i grupp 2 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.

Ännu inte klart lokaliserade
Vilshult, Union barkdeponi A (UBA) Deponi för bark och sågverksavfall. Läge: Vid Långasjön,
förmodligen på sågverkets område norr om sjön. Storlek: Troligen något tusental kvadratmeter.
Driftstid: Fanns i användning 1973 och troligen till 1974, okänt hur lång tid dessförinnan.
Olofström, Sörtorpet (SÖR) Enskild soptipp för ”Brukets” bostadsområde. Läge: I närheten av
bostadsområdet Sörtorpet (Granvägen). Storlek: Troligen något hundratal kvadratmeter.
Driftstid: Användning förbjöds 1958, okänt hur länge den då hade använts.
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Sölvesborgs kommun
A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis)
Antal objekt
MIFO fas 1 genomförd
Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Ännu inte klart lokaliserade
Totalt

13
7
1
21

MIFO fas 1 genomförd
Sölve grustag (SÖG) Soptipp med förbränningsugn. Allt slags avfall från hushåll, industrier och
andra verksamheter. Läge: Sydöstra delen av grustaget i Sölve, ca 250 m väster om
Siretorpsvägen (X6214130 Y1425930). Storlek: ca 9 000 m2. Driftstid: 1963–1973. Ugnen
användes även senare. Övrigt: Söder och öster om deponin betesmark, skog och
småhusbebyggelse. Åt norr och väster ligger grustaget, ca 6 m djupt och med ett par täktsjöar,
den ena nära deponin. Den avslutade deponin används nu inte till något. Byggnaderna på
platsen är förfallna. Riskklass 1 enligt MIFO fas 1.
Norje (NOR) Soptipp för Norje, Möllebjörke och Pukavik. Allt slags avfall, troligen mest
hushållssopor. Läge: Strax nordnordväst om Norje (X6223220 Y1428880). Storlek: ca 6 000 m2.
Driftstid: 1956–1972. Övrigt: Tidigare sandtag, ca 3½ m djupt. Ligger i jordbruksområde nära
Västra Orlundsån. Deponin delvis trädbevuxen, används i övrigt av markägaren för tillfällig
uppläggning av jordbruksprodukter. Deponin berörs delvis av E22: ans nya sträckning.
Riskklass 2 enligt MIFO fas 1.
Mjällby, Tallparken/Torrahem/Hagalund (TAL) Allmän avstjälpningsplats, tidvis med
brännbox. Hushålls-, jordbruks- och industriavfall. Läge: Sydost om korsningen StibyvägenTejnabacksvägen (X6211970 Y1430330). Storlek: Max 15 000 m2, troligen mindre. Driftstid:
1953–1961, därefter rena fyllnadsmassor. Övrigt: Tidigare grustäkt. Området nu delvis
trädbevuxet, ingen särskild användning. Planerad ny sträckning kan beröra deponin. Riskklass
2 enligt MIFO fas 1 (WSP 2005).
Sölvesborg, Innerhamnen (INH) Allmän avstjälpningsplats/sopstation. Allt slags avfall från
hushåll, industrier och verkstäder. Läge: Södra delen av innerhamnen (X6213840 Y1423840).
Storlek: ca 14 600 m2. Driftstid: 1920-ca 1972. Från 1963 officiellt endast schaktmassor,
byggavfall etc. Övrigt: Deponins överyta bara ett par meter över vattnet men mäktigheten
betydande, eftersom avfall och täckmaterial trängt långt ner i bottensediment. Lantmännens
anläggning delvis på deponiområdet. I övrigt förekommer uppläggning av asfalt, jordmassor,
betong etc. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1.
Sölvesborg, Slottet (SLO) Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall.
Begränsad eldning, men dokumenterat dålig ordning. Läge: Strax öster om slottsruinen
(X6214810 Y1424760). Storlek: ca 11 000 m2. Driftstid: 1952–1967. Övrigt: Deponin bildar en
udde i Sölvesborgsviken. Överytan öppen gräsbevuxen mark med träd utefter sidorna.
Strandzon med täta vassruggar. Slottsudden används som strövområde och för
utomhusevenemang. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1.
Gammalstorp, Skvaltan (SKV) Soptipp för västra delen av Gammalstorps kommun. Mest
hushålls- och trädgårdsavfall. Läge: Väster om Ryedalsvägen, ca 500 m norr om vägskälet vid
15 (21)
BILAGA 2 - NEDLAGDA DEPONIER
2018-05-16

412

Hålabäck (X6222160 Y1426680). Storlek: Enligt ursprungligt arrendeavtal 600 m 2 – ser ut att
vara ca 1 500 m2. Driftstid: 1963–1971. Övrigt: Den kommunala deponin nu täckt av växtlighet.
Viss avfallsdeponering inom området har förekommit efter att den kommunala deponin
avslutats. Sandtäkten utnyttjas ännu. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
Getabjär (GET) Soptipp/sopstation. Allt slags avfall från hushåll och verksamheter. Läge: På
Getabjär, ca 1½ km sydväst om Hörvik (X6211820 Y1434080). Storlek: ca 40 000 m2. Driftstid:
1961–1981, bygg- och trädgårdsavfall något längre. Övrigt: Tidigare grus-/sandtäkt. Deponin
ligger mellan två bergshöjder och sträcker sig nerför en sluttning mot slättlandet. Omgivningen
betesmark, jordbruksmark och skog. Uppsamling och behandling av lakvatten. Sopstationens
byggnader rivna. Inom deponiområdet ligger Getabjär industrideponi (GIN). Invid deponin finns
anläggning för mellanlagring av minkspillning samt containrar för minkkroppar. Riskklass 3
enligt MIFO fas 1.
Getabjär industrideponi (GIN) Metallhydroxidslam från Mjällbyverken. Läge: Inom deponin
Getabjär/GET (X6211810 Y1434020). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1974–1983. Övrigt: Två
betongbassänger med avrinning till stora deponins lakvattensystem. Anläggningen täckt för att
hindra inträngning av vatten. Avrinning upphörde på 1990-talet och kontrollprogram har
avslutats. Deponin utgör ”förvaring av farligt avfall”, inte ”förorenat område”. Obetydlig miljörisk
så länge täckningen förblir intakt. Industrideponin ingår i MIFO fas 1 för den stora deponin
Getabjär (GET).
Hörvik, Hosaby 3 (HO3) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Avfall från boende och
verksamheter i Hörviksområdet. Läge: ca 500 m sydväst om Hörviks skola, strax söder om
korsningen Hjälmvägen-Bollvägen (X6212460 Y1434130). Storlek: ca 2 800 m2. Driftstid: 1948–
1958. Övrigt: I området finns minkfarmar och en mindre träindustri. Vid avstjälpningsplatsens
stängning 1958 sanerades platsen. Senare har deponering skett av kasserad keramisk
elutrustning från IFÖ-verken. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
Torsö (TOR) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Väster om hamnbassängen i
Torsö (X6208460 Y1427790). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: I kommunens regi från 1961, oklart
hur länge, troligen en bit in på 1970-talet. Övrigt: Platsen har senare använts för uppläggning av
båtar. Av deponin syns ingenting. Länsstyrelsen skeptisk till planerad campingplats på området,
med hänsyn till markföroreningar orsakade av båtunderhåll. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
Västra Näs (VNÄ) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: På liten udde i norra delen
av Västra Näs (X6211320 Y1423890). Storlek: ca 400 m2. Driftstid: Troligen åtminstone sedan
1950-talet. I kommunens regi 1961–1966, då också brännbox fanns uppställd. Spår av fortsatt
avfallshantering inklusive eldning observerades 2007. Övrigt: I området tilläggsplatser för
småbåtar. Deponiområdet nu till större delen gräsbevuxet. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
Sölvesborg, Oxen (OXE) Allmän avstjälpningsplats för östra delen av Sölve socken. Grävda
gropar i beteshage nära stranden vid Sölvesborgsviken. Nya gropar togs upp efter hand och de
tidigare täcktes med den uppgrävda jorden. Troligen endast avfall från hushåll och mindre
verksamheter. Läge: På udde i Sölvesborgsviken, i förlängningen av Stafettvägen (X6214840
Y1425380). Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2. Driftstid: 1945–1952. Övrigt: Omgivningen utgörs
av lövskog och strandzon med täta vassruggar. Svårt att se var deponigroparna ligger.
Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.
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Valje, Klintabacken (KLI) Allmän avstjälpningsplats för västra delen av Sölve socken. Troligen
mest hushållsavfall. Läge: ca 200 m nordväst om Grönadal eller 250 m öster om vägkröken i
Valje (X6215580 Y1422220). Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: I kommunal regi från 1945,
eventuellt även tidigare. Okänt hur länge – åtminstone till 1952, förmodligen till 1970-talet eller
längre. Övrigt: Ligger i skogsbacke invid jordbruksmark. Det mesta av deponin övertäckt och
bevuxet. På en plats ses ännu avfall ligga öppet. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1.

Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Hanö (HAN) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Nära stranden, ca 500 m norr om
hamnen (X6209950 Y1439490). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: Officiellt 1972–1983. Fortsatt
avfallseldning konstaterad 2006. Övrigt: Omgivningen består av omväxlande öppen mark och
snårig växtlighet. På platsen finns nu Hanös avloppsreningsverk. Placerad i grupp 4 vid
kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.
Hällevik (HÄL) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: En udde vid slutet av
Strandvägen, nära ”källan” och i höjd med södra hamnpiren (X6209450 Y1430750). Storlek:
1 200–1 500 m2. Driftstid: Slutet av 1940-talet till 1963, eventuellt även tidigare. Övrigt: 1960
utfördes visst saneringsarbete med grävmaskin. Den avslutade deponin utgör en gräsbevuxen
upphöjning.
Sölvesborg, Glasbruket (GLA) Glaskross och annat glasbruksavfall deponerades i
strandområde. Senare övertäckt med sten och jordmassor. Troliga föroreningar bl.a. bly och
arsenik. Läge: Nordost om Sölvesborgs reningsverk, under och på ömse sidor av Thure
Carlssons väg (X6213580 Y1423670). Storlek: Troligen några tusen kvadratmeter. Driftstid: Ett
antal decennier fram till början av 1970-talet. Övrigt: Nu industrimark, vägområde och
fritidsområde med små stugor. Länsstyrelsen utreder glasbruket som förorenat område och
kommer då även att inventera deponin, eftersom den ligger i direkt anslutning till
glasbruksområdet.
Sölvesborg, Hjortakroken/Tivoli (HJK) Soptipp för renhållningsverket, även tillgängligt för
vem som helst. Mest hushållsavfall, men troligen en del verksamhetsavfall. Läge: Från
vändplanen vid Hjortakroksskolan, solfjädersformat område mot villorna vid Ekorrstigen
(X6215420 Y1423800). Storlek: Troligen 3 000–4 000 m2. Driftstid: 1937–1949. Övrigt:
Omgivningen utgörs av bebyggelse, gatumark och skog. Placerad i grupp 4 vid kartering av
nedlagda avfallsupplag 1984.
Mjällby, Hörby nr 5 (HÖ5) Allmän avstjälpningsplats. Troligen brännbox 1950–1953. Läge:
Söder om Hälleviksvägen, ett par km nordväst om Mjällby (X6214510 Y1427500). Storlek: ca 2
400 m2. Driftstid: I kommunal regi 1944–1953, tidigare under byamännens ansvar. På senare tid
deponering av sten och jord. Övrigt: Gammal lertäkt i jordbruksområde. Platsen omges av
trädridåer och buskage, utom mot vägen. Nu uppläggning av sten, jord och växtmaterial från
jordbruk och handelsträdgård.
Istaby (IST) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Avfall från hushåll och jordbruk, även
mycket sten. Läge: Västra sidan av Torsövägen, ca 400 m söder om korsningen i Istaby
(X6210650 Y1427910). Storlek: drygt 2 000 m2. Driftstid: 1952 till (förmodligen) 1969. Övrigt:
Tidigare täktområde, 2½ m djup grop. Ligger i sluttning från skogklädd höjd mot jordbruksmark.
I omgivningen villafastigheter och gammal pestkyrkogård. På deponiområdet ligger en enkel
lekplats. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984.
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Lörby (LÖR) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Vid idrottsplatsen i Lörby,
tennisplanen mellan de båda fotbollsplanerna (X6216600 Y1431250). Storlek: Troligen ca 1 000
m2. Driftstid: Kommunen hade brännbox på platsen 1950–1964, men avfallsdeponering lär ha
pågått före 1950. Övrigt: Tidigare grus-/sandtäkt. I omgivningen småhusbebyggelse.

Ännu inte klart lokaliserade
Nogersund (NOG) Allmän avstjälpningsplats, mer eller mindre kommunal. Förmodligen ingen
brännbox, men omfattande öppen eldning. Läge: I det utfyllda området utmed östra piren i
Nogersunds hamn. Storlek: Svårbedömt pga överlappande ”tippar” och utfyllnad. Driftstid:
Officiell driftstid kan inte fastställas. Kommunen avsåg 1945 att inrätta allmän avstjälpningsplats
i Nogersund, men hade ännu inte gjort det 1956. Troligen var avstjälpningsplatsen ”kommunal”
från 1957 till 1961, då Getabjär öppnade. Eldning och deponering av avfall inom området har
pågått åtminstone sedan 1940-talet och fortsatt mer eller mindre till nutid. Övrigt: På 1940-talet
fanns bara en liten utfyllnad vid pirens början, nu omfattar utfyllnaden drygt 20 000 m 2.

Sölvesborgs kommun

B. Troligen inte kommunalt ansvar

Antal objekt
MIFO fas 1 genomförd
Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Ännu inte klart lokaliserade
Totalt

0
5
2
7

Lokaliserade – MIFO inte genomförd
Djupekås (DJU) Del av grustag, där många slags avfall tippats och eldats. Bl.a. nämns
byggavfall, färg, plastavfall och gummi (däck m.m.). Läge: Sydligaste delen av större grustag,
ca 800 m norr om Djupekås. Deponin ligger direkt till vänster om vägen ner till grustaget
(X6217110 Y1432030). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: 1970/1980-talet. Övrigt: Avfallet har täckts
över och växtlighet etablerats på platsen.
Sandbäck, Möllekullavägen (SMÖ) Utfyllnad i ca 4 m hög slänt mot åkermark. Okänt i vilken
omfattning avfall ingår, men inslag av annat än rena massor har noterats. Läge: Öster om
Möllekullavägen, ca 400 m norr om Örlyckevägen (X6227320 Y1427000). Storlek: Utfyllnad ca
6 000 m2. Driftstid: Okänt när utfyllnaden påbörjats. Jordmassor, stubbar och trädgårdsavfall
tillförs ännu (2007) och viss nedskräpning ser färsk ut.
Mjällby, Bolsabacken (BOL) ”Stentipp” i tidigare grustäkt, som också fungerat som
branddamm. Deponerat material sägs utgöras av sten, jord, betong, stubbar och
trädgårdsavfall. Läge: Sydost om korsningen Listervägen-Bolsabackvägen (X6212780
Y1431920). Storlek: ca 6 000 m2. Driftstid: Från 1950-talet tills nyligen. Enligt uppgift 2006 är
avslutning och justering på gång. Övrigt: Deponins överyta någon meter över omgivande mark. I
omgivningen jordbruksmark, skog och bostadshus.
Siretorp (SIR) ”Spontantipp” i tidigare sandtag. Förr diverse avfall och skrot, på senare år mest
trädgårdsavfall. Läge: ”Trekanten”, samfällighet mitt emot bygdegården (X6213170 Y1426290).
Storlek: Drygt 1 000 m2. Driftstid: Från 1950-talet. Fortfarande sporadisk tippning. Övrigt: Utgör
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ännu en sänka, någon meter lägre än omgivningen. Området bevuxet med träd och buskar,
ganska snårigt. Upprensning ska inte ha förekommit, så gamla kylskåp m.m. ligger kvar i
marken.
Stiby (STI) Tipp för sten och jordmassor använd av traktens lantbrukare. Troligen också en del
maskinskrot och annat avfall. Läge: Väster om korsningen Stibyvägen-Haveliden (X6210460
Y1429680). Storlek: Drygt 3 000 m2. Driftstid: Troligen de senaste 50 åren, nu i huvudsak
avslutad. Övrigt: Utfyllnad av ganska brant slänt i skogsparti. I omgivningen bostadshus och
jordbruksmark. Uppläggning av trädgårdsavfall förekommer. Placerad i grupp 4 vid kartering av
nedlagda avfallsupplag 1984.

Ännu inte klart lokaliserade
Sölvesborg, Sölve 23, bakom militärförrådet (S23) Privat avstjälpningsgrop. Inga uppgifter
om vilket slags avfall som deponerats. Läge: ”Väster om riksväg 4, bakom militärförrådet, mark
tillhörande Sölve 23:1” (beskrivning 1961). Dåvarande riksväg 4 är nu Sölvevägen, och det
enda kända militärförrådet ligger på södra delen av nuvarande fastigheten Sölve 15:3. Storlek:
Troligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: Användning förbjöds 1961, okänt hur länge den
då hade pågått. Övrigt: Lär ha avslutats av kommunen, trots att det inte förelåg kommunalt
ansvar.
Sölvesborg, Sölve, nuv fsth Sölve 15:3 (SÖL) Enligt tidigare uppgifter skulle det på 1950-talet
ha funnits en deponi för hushållsavfall och latrin vid nuvarande DFDS parkeringsplats. Inga
belägg har påträffats under aktuell inventering. Däremot har det framkommit att en skrotfirma
slängde diverse oanvändbart material i en grop, som senare övertäcktes. Läge: Inom SEVAB:s
eller DFDS verksamhetsområde vid Åkarevägen. Storlek: Okänt, troligen ett hundratal
kvadratmeter. Driftstid: 1950/60-talet. Övrigt: Hela det aktuella området nu bebyggt eller
asfalterat. På den asfalterade ytan finns ett lägre parti, som kan tyda på sättningar i marken,
och möjligen är platsen för deponin. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag
1984.
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För ytterligare uppgifter angående de nedlagda deponierna
hänvisas till respektive kommun.
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BILAGA 3 - PLOCKANALYS 2017

2018-05-16

Sammanfattning plockanalys 2017
I början av år 2017 utfördes plockanalyser på VMAB:s anläggning i Mörrum. Analysen utfördes
av företaget AMP Sverige (Avfall, Miljö och Plockanalys). Plockanalysen gjordes endast på
avfall från hushåll. Därför valdes alla fastigheter bort som bedömdes som verksamheter. För att
säkerställa att rätt avfallskärl tömdes, blev ansvarig entreprenör utrustad med listor på vilka
fastigheter som skulle tömmas.
I Olofström utfördes plockanalysen på restavfall på kretsarna. I Sölvesborg gjordes
plockanalysen på restavfall från markbehållare. I Karlshamn gjordes plockanalysen på restavfall
från lägenhet och på villa samt på matavfallet från villor. I denna bilaga presenteras endast
resultaten på plockanalyserna från restavfallet.
Nedan ges en kort sammanfattning av resultatet uppdelat på de tre olika kommunerna.

Karlshamns kommun
Restavfall lägenhet
Analys utfördes på restavfall från Karlshamnsbostäder. Karlshamnsbostäder har fullt utbyggd
insamling av tidningar och förpackningar.
Resultatet visar en låg andel av matavfall (17,4%) i restavfallet. Mängden förpackningar är hög
(35%) och den totala vikten per lägenhet är 0,81 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 42 kg. Den
låga mängden avfall per lägenhet kan visa på att något är fel antingen i antalet lägenheter eller i
insamlingen som chaufförerna gjort, detta behöver undersökas ytterligare. Hela resultatet av
plockanalysen på restavfall från lägenheter i Karlshamns kommun visas i Figur 1.
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Figur 1. Plockanalys på restavfall från lägenheter i Karlshamns kommun.

I Tabell 1 nedan har procentandelen i Figur 1 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.
Tabell 1. Plockanalys på restavfall från lägenheter i Karlshamns kommun, uppdelat i vikt% och kg/hushåll
och vecka.

Fraktion

vikt%

Kg/hushåll och vecka

Matavfall

17,37

0,40

Trädgårdsavfall

3,04

0,07

Tidningar & förpackningar

35,15

0,81

Inert material

5,9

0,14

El-avfall

0,23

0,01

Farligt avfall

0,07

0,00

Övrigt brännbart

38,23

0,88

Restavfall villa
Analys utfördes på restavfall från en ordinarie tur som kontrollerats så att inga verksamheter är
med. Aktuell tur (nr 30) har ca 400 kärl varav 75 % är fyrfackskärl. Turen körs i Mörrum.
Resultatet visar en mycket låg andel av matavfall (12,9%) i restavfallet. Mängden förpackningar
är hög (34,6 %) och den totala vikten per hushåll är 1,18 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 61
kg. Hela resultatet av plockanalysen på restavfall från villor i Karlshamns kommun visas i Figur
2.
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Figur 2. Plockanalys på restavfall från villor i Karlshamns kommun.

I Tabell 2 nedan har procentandelen i Figur 2 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.
Tabell 2. Plockanalys på restavfall från villor i Karlshamns kommun, uppdelat i vikt% och kg/hushåll och
vecka.

Fraktion

vikt%

Kg/hushåll och vecka

Matavfall

12,95

0,44

Trädgårdsavfall

0,95

0,03

Tidningar & förpackningar

34,59

1,18

Inert material

11,68

0,40

El-avfall

0,3

0,01

Farligt avfall

0,03

0,00

Övrigt brännbart

39,51

1,34
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Sölvesborgs kommun
Restavfall markbehållare
Analys utfördes på restavfall från marbehållare från Sölvesborgshem. Sölvesborgshem har
normalt bara sortering av restavfall och matavfall, inte sortering av förpackningar och tidningar.
Resultatet visar en hög andel matavfall (33 %) i restavfallet trots separat matavfallsinsamling.
Även andelen förpackningar i restavfallet var högt (33 %) och den totala vikten per lägenhet är
2,19 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 114 kg. Hela resultatet av plockanalysen på restavfall
från markbehållare i Sölvesborgs kommun visas i Figur 3.

Övrigt
brännbart
21,80%
Matavfall
33,25%
Farligt avfall
0,09%
Elavfall
1,10%
Inert material
7,19%

Trädgårdsavfall
3,27%
Tidningar och
förpackningar
33,31%

Figur 3. Plockanalys på restavfall från markbehållare i Sölvesborgs kommun.

I Tabell 3 nedan har procentandelen i Figur 3 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.
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Tabell 3. Plockanalys på restavfall från markbehållare i Sölvesborgs kommun, uppdelat i vikt% och
kg/hushåll och vecka.

Fraktion

vikt%

Kg/hushåll och vecka

Matavfall

33,25

2,18

Trädgårdsavfall

3,27

0,21

Tidningar & förpackningar

33,31

2,19

Inert material

7,19

0,47

El-avfall

1,1

0,07

Farligt avfall

0,09

0,01

Övrigt brännbart

21,8

1,43

Olofströms kommun
Restavfall kretsar
Analys utfördes på restavfall från kretsar, då dessa endast är tillgängliga för medlemmarna vilka
uteslutande är villaägare. Kretsar erbjuder full sortering av restavfall, matavfall, förpackningar
och tidningar.
Resultatet visar en hög andel matavfall (29 %) i restavfallet trots separat matavfallsinsamling.
Även andelen förpackningar i restavfallet var högt (24 %) och den totala vikten per lägenhet är
1,22 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 63 kg. Hela resultatet av plockanalysen på restavfall
från kretsar i Olofströms kommun visas i Figur 4.

5 (6)
BILAGA 3 - PLOCKANALYS 2017
2018-05-16

423

Matavfall
29,14%

Övrigt
brännbart
40,96%

Trädgårdsavfal
l
1,93%

Farligt avfall
0,02%
Elavfall
0,14%

Tidningar och
förpackningar
23,94%
Inert material
3,86%

Figur 4. Plockanalys på restavfall från kretsar i Olofströms kommun

I Tabell 4 nedan har procentandelen i Figur 4 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.
Tabell 4. Plockanalys på restavfall från kretsar i Olofströms kommun, uppdelat i vikt% och kg/hushåll och
vecka.

Fraktion

vikt%

Kg/hushåll och vecka

Matavfall

29,14

1,49

Trädgårdsavfall

1,93

0,10

Tidningar & förpackningar

23,94

1,22

Inert material

3,86

0,20

El-avfall

0,14

0,01

Farligt avfall

0,02

0,00

Övrigt brännbart

40,96

2,09
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BILAGA 4 - UPPFÖLJNING TIDIGARE AVFALLSPLAN

2018-05-16

Uppföljning av tidigare avfallsplan 2009–2016
Under år 2008 arbetade Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner fram en
gemensam avfallsplan under ledning av Västblekinge Miljö AB (VMAB). Planen fastställdes 23
februari 2009.
Denna bilaga utgör en uppföljning av de mål och åtgärder som fastställdes i den tidigare
avfallsplanen, med syfte att dra lärdom av hur föregående plan fungerat och på så sätt
implementera erfarenheterna till den nya avfallsplanen.

Mål och åtgärder – tidigare avfallsplan
Följande övergripande målsättningar sattes i den tidigare avfallsplanen
•

De totala avfallsmängderna bör efterhand minska.

•

Farligt avfall ska sorteras ut för separat och säkert omhändertagande

•

Lokala mål och åtgärder ska bidra till uppfyllande av de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen.

De övergripande målsättningarna har brutits ned i 13 delmål vilka är sammanfattade i Tabell 1.
Målen har inte några nyckeltal, men ett försök har gjorts för att kvantifiera dem vilket också kan
ses i Tabell 1 nedan.
För varje mål finns förslag på åtgärder, tid och ansvar. Ansvaret ligger under nästan samtliga
punkter på VMAB, men ibland med uppmaning om att kommunala instanser bör medverka. Ett
undantag är Mål 8 där berörd nämnd i respektive kommun ansvarar för att ta fram förslag och
Kommunfullmäktige (KF) ansvarar för att ta beslut. Tiden för när åtgärderna ska utföras är oftast
satta till löpande eller årligen.
Beskrivning av de åtgärder som har gjorts med syfte att uppnå målen, samt uppföljning av
målen i de fall där det har varit möjligt finns sammanfattade i Tabell 1 nedan.
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Tabell 1. Mål från avfallsplanen 2009–2016, sammanfattande uppföljning av åtgärder som har gjorts för att
uppnå målen samt uppföljning av hur det har gått.

Mål
Mål 1 - De som
bor och verkar i
kommunerna ska
ha god kunskap
om hur
renhållningen
fungerar och hur
man rätt ska
hantera sitt avfall.
Mål 2 Avfallsmängden
ska minska
genom ökad
medvetenhet och
ansvarstagande.

Mål 3 - Avfallets
farlighet ska
minska.
Uppkomsten av
farligt avfall ska
förebyggas och
allt farligt avfall
från hushåll ska
insamlas separat
för korrekt
hantering.

Åtgärder som har gjorts för att
uppnå målen
• Årligt utskick av tidningen
Miljönytt (tidigare
Renhållningsnytt). Fr.o.m. år
2017 skickas den ut 2 ggr/år.
• På VMAB:s hemsida finns
sorteringsguider att hämta på
Svenska, Tyska och Engelska.
Vid behovs finns även
möjlighet för fastighetsbolagen
att få sorteringsguider på
arabiska.
• Statistik finns men den har inte
offentliggjorts. Går dock att få
tag i på avfallwebb.
• I varje nummer av Miljönytt
finns ett tema med, t.ex. ÅVC,
matavfall, farligt avfall etc.
Dessutom finns alltid
sorteringsguide med.

•

•

•

Farligt avfall berörs i tidningen
Miljönytt i nästa varje nummer,
men med lite olika vinklar för
att få variation.
Två plockanalyser har gjorts
(2013 och 2017) av restavfall
från hushåll i de tre
kommunerna, där fraktionen
”farligt avfall” var en av
fraktionerna som sorterades
ut.
Chaufförer som hämtar avfallet
tömmer inte kärl som är dålig
sorterade och rapporterar till
kundtjänst i sådana fall.

Uppföljning av mål
•

Kundundersökningar har gjorts där
kunderna generellt har gett höga
betyg. Av de betyg som delades ut
fick frågan om ”information” dock
lägst poäng.

•

Mängden mat- och restavfall har
minskat i samtliga kommuner
sedan 2008 till 2016 enligt
statistiken i Avfall Webb. I
Karlshamns kommun har det
minskat från 6900 ton till 6300 ton, i
Olofströms kommun har det
minskat från 2900 ton till 2800 ton
och i Sölvesborgs kommun har det
minskat från 4200 ton till 3700 ton.
Detta är antagligen resultatet av
bättre sortering i samband med att
fastighetsnära insamling infördes.
Statistik från Avfall Webb visar att
andelen farligt avfall i restavfall
2013–2015 låg på ca 0,1 % i
samtliga kommuner. Enligt en
rapport Avfall Sverige har gjort
baserat på en nationell
sammanställning av plockanalyser 1
uppgår motsvarande siffra till i
genomsnitt 0,5 % i Sveriges
kommuner.
Enligt statistik från Avfall Webb har
mängden insamlat farligt avfall ökat
i Karlshamns och Olofströms
kommun sedan 2008. I
Sölvesborgs kommun har mängden
gått lite upp och ner under de

•

•

1

Avfall Sverige. 2016. Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av
hushållens mat- och restavfall. Rapport 2016:28. Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103-4092.
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Mål 4 - Maximal
andel av avfallet
ska behandlas
biologiskt.
Biologisk
behandling ska i
möjligaste mån
utföras som
rötning med
produktion av
biogas och
nyttiggörande av
rötningsrest.

•

•
•

Nytt insamlingssystem
(flerfackssystem) infördes i
kommunerna 2010–2012 för
utsortering av matavfall,
förpackningar och tidningar.
Torrötningsanläggning för
biogas uppfördes i Mörrum år
2013 och drivs av VMAB.
Chaufförer som hämtar avfallet
tömmer inte kärl som är dålig
sorterade och rapporterar till
kundtjänst i sådana fall.

•

senaste åtta åren och ligger totalt
sett relativt oförändrad år 2016
jämfört med år 2008.
Tidigare hade kommunerna inte
utsortering av matavfall. Andelen
avfall som behandlas biologiskt har
alltså ökat.
I Karlshamns kommun uppstod
2260 ton matavfall 2015 och 2111
ton matavfall 2016. Allt matavfall
gick till biogasanläggningen.
I Olofström uppstod 679 ton
matavfall 2015 och 699 ton 2016.
2015 gick allt matavfall till
biogasanläggningen. År 2016 gick
83 ton till komposteringsanläggning
och 616 ton till
biogasanläggningen.
I Sölvesborg kommun uppstod
1276 ton matavfall 2015 och 1265
ton matavfall 2016. Allt gick till
biogasanläggningen.

•

Mål 5 - Mängden
avfall som
kommunerna
ansvarar för ska
minska genom
ökad återvinning
av produkter som
omfattas av
producentansvar.
Den andel av
hushållsavfallet
som utgörs av
felsorterade
förpackningar och

•

•
•

•

Miljönytt informerar i varje
nummer om vikten av
utsortering av tidningar och
förpackningar
VMAB medverkar årligen i
samråd med FTI i samtliga
kommuner
VMAB redovisar årligen
mängderna insamlat
producentansvarsmaterial i
Avfall Webb och till styrelsen.
Flerfackssystemet blev en
åtgärd som underlättar
sorteringen

•

Plockanalysen som gjordes år 2017
visar att andelen matavfall i
restavfall ligger på 29 % i
Olofström, 33 % i Sölvesborg och
ca 15 % i Karlshamn.
Andel förpackningar och
returpapper i restavfallet ligger på
mellan 30–32 % i de tre
kommunerna och har enligt statistik
i avfall webb inte ändrats mellan
2011 och 2013. Statistik från 2008–
2010 samt 2011–2016 framgår inte.
Enligt Avfall Sveriges rapport2 från
2016 uppgår andelen förpackningar
och returpapper i fraktionen
utsorterat restavfall (d.v.s. det avfall
som blir över när allt annat är
sorterat i de kommuner där
matavfall källsorteras) till i
genomsnitt 35 % för villor och 36 %

2

Avfall Sverige. 2016. Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av
hushållens mat- och restavfall. Rapport 2016:28. Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103–4092.
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tidningar bör ligga
under
riksgenomsnittet.
Mål 6 Deponering ska
minimeras.

•

•

Mål 7 Nedskräpning ska
förebyggas.

•
•

•
•

Mål 8 Insamlingen av
latrin ska om
möjligt upphöra,
framför allt av
arbetsmiljöskäl.

•

Mål 9 - Negativ
miljöpåverkan av
insamling och
hantering av avfall
ska minimeras.

•

•

för lägenheter i Sverige. De tre
kommunerna har alltså en bättre
utsortering av förpackningar och
returpapper än riksgenomsnittet.
Statistik från Avfall Webb visar att
mängden hushållsavfall till
deponering (kg/person) har minskat
i samtliga kommuner från att
avfallsplanen antogs år 2008 till år
2016. I Karlshamn har den minskat
från 28 kg/person till 16 kg/person.
I Olofström har den minskat från 15
kg/person till 8 kg/person och i
Sölvesborg har den minskat från 38
kg/person till 11 kg/person.
Det är inte möjligt att säga om
nedskräpningen har minskat, men
utifrån vidtagna åtgärder har ett
arbete gjorts för att förebygga
nedskräpning.

VMAB har endast bemannade
återvinningscentraler. Avfall
som slängs i fraktionen
grovavfall eftersorteras
I övrigt arbetas fortlöpande
med information om sortering
genom tidningen Miljönytt.

•

Antalet
trädgårdsavfallsabonnemang
har ökat
I Olofström finns
kompoststationer där
trädgårdsavfall kan lämnas
gratis
Öppettiderna har utökats på
återvinningscentralerna
Tillgängligheten har ökat i
Mörrum genom att en ny ÅVC
har byggt där det är lättare och
säkrare att lämna material.
Taxan för latrinhämtning
höjdes i omgångar under 2006
till 2010

•

•

Antalet latrinabonnemang har
minskat från 195 till 71 st. (år
2017).

Varje gång ett fordon byts ut i
den egna fordonsparken, byts
fordonet till ett fordon med
högre miljöklass.
Entreprenören sköter
optimering av hämtningsrutt
vilket även ligger i deras eget
intresse.

•

När entreprenörer för insamling av
avfall i kommunerna handlas upp
har de krav på sig att de ska köra
gasdrivna fordon som tankas på
VMAB.
År 2008 hade insamlingsfordonen
miljöklass EURO 3 och EURO 4. År
2017 är insamlingsfordonen
gasdrivna. Under år 2017 har
VMAB växlat bränsletyp från diesel
till HVO (hydrerad vegetabilisk olja)
som den egna fordonsflottan
använder där det är möjligt.

•
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Mål 10 Brukarnas tankar
och åsikter ska
beaktas vid
avfallshanteringe
ns fortsatta
utveckling.

•

VMAB medverkar två gånger
om året i samrådsmöten med
fastighetsägarna i samtliga tre
kommuner (Fastighetsägarna
SYD kallar till dessa möten).

•

Det är inte möjligt att säga om
brukarnas tankar och åsikter har
beaktats vid avfallshanteringen
fortsatta utveckling. Enligt en
kundnöjdhetsundersökning som
gjordes 2017 är 89 % av hushållen
nöjda/mycket nöjda med
avfallshanteringen i kommunen.

Mål 11 - I ökad
utsträckning
undvika att
användbara
produkter blir
avfall.

•
•

Information i Miljönytt.
Återbruket i Karlshamns
kommun
Återbruk har öppnat på ÅVC i
Olofström i november 2017.

•

Det är inte möjligt att säga om
återanvändningen av produkter har
ökat, men utifrån vidtagna åtgärder
har ett arbete gjorts för att främja
återanvändning.

Mål 12 - Senast
2010 ska minst 50
% av
hushållsavfallet
återvinnas genom
materialåtervinnin
g, inklusive
biologisk
behandling.

•

Vikten av god sortering
belyses i varje nummer av
Miljönytt.

Mål 13 - Senast
2015 ska minst 60
% av
fosforföreningarn
a i avlopp
återföras till
produktiv mark,
varav minst
hälften bör
återföras till
åkermark.

•

Vikten av att farligt avfall och
mediciner ska sorteras för
säkert omhändertagande
belyses i varje nummer av
Miljönytt.

• Statistik från Avfall Webb visar att
mängden hushållsavfall som
materialåtervinns i princip har varit
oförändrad de senaste fyra åren i
alla tre kommunerna. Av insamlat
kärl och säckavfall samt
förpackningar och tidningar från
kommunerna gick 47 % till
förbränning och 53 % till
återvinning eller biologisk
behandling år 2015.
• Under år 2016 spreds 148 ton TS
slam på åkermark från Jämshögs
reningsverk (Olofström kommun).
Medelhalten fosfor i slammet är
19 000 mg/kg TS vilket innebär att
ca 2,8 ton fosfor gick till jordbruket.
• I Sölvesborg kommun går slammet
från avloppsvattnet till
slamvassbäddar som inte töms
lokalt.
• Under 2016 spreds 532 ton TS
slam från reningsverk i Karlshamn
till åkermark. Detta motsvara ca 12
ton fosfor.

•

Lärdomar till den nya avfallsplanen
Målen från föregående avfallsplan saknar nyckeltal vilket gör det svårt att göra en direkt
uppföljning på om målen är uppnådda eller inte. Dock tyder många av aktiviteterna, som
beskrivs i mitten-kolumnen under rubriken Åtgärder som har gjorts för att uppnå målen i Tabell
1, på att det har arbetats med målen på något sätt och att områdena som målen belyser har
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förbättrats. Exempelvis har en torrötningsanläggning byggts och flerfackssystem har införts,
vilket tillsammans har bidragit till att mer biologiskt avfall sorteras ut som sedan energiåtervinns
i form av biogasproduktion till kommunernas insamlingsfordonsflotta. I den nya avfallsplanen är
det viktigt att målen är SMARTA3 så att det är möjligt att följa upp målen och på så sätt avgöra
om det är uppnådda eller inte.
Målen syftar tydligt på att uppfylla de nationella och regionala miljökvalitetsmålen och något
som bör eftersträvas även i den nya avfallsplanen.
I den föregående avfallsplanen är målen tydligt listade i tabeller där även åtgärd, tid och ansvar
står skrivet. Tiden bör dock specificeras närmare till t.ex. vilket kvartal under vilket år åtgärden
ska ske. Det bör specificeras vem som ansvarar för uppföljningen samt vem denne ska
rapportera uppföljningen till. Det bör även tillföras en kolumn där det står beskrivet hur
uppföljningen ska gå till, exempelvis bör det framgå om något speciellt underlag ska tas fram
eller en undersökning behöver göras för att kunna följa upp målen.
Avfallsplanen ska revideras vid behov eller vart fjärde år. Om något mål blir inaktuellt p.g.a.
exempelvis systembyte, måste målet revideras så att det är möjligt att uppnå och följa upp även
med de nya förutsättningarna. Det är viktigt att målen är realistiska och att det är genomtänkt
hur målen ska uppnås så att resurser kan avsättas i god tid för att uppnå målen.

3

SMART mål= Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt
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BILAGA 5 – ÖVERSIKTSPLANER, FRAMTIDA
INSAMLINGSSYSTEM OCH ANLÄGGNINGAR

2018-05-16

Framtida insamlingssystem och anläggningar
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2) ska
avfallsplanen innehålla en bedömning av:
•

Behovet av nya insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall

•

Behovet av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och
anläggningar för att hantera avfall

•

Avfallsflödenas framtida utveckling

Avfallshantering är en viktig samhällsfunktion som kräver infrastruktur för att fungera på ett bra
sätt. Vid framtagning av en avfallsplan är det därför viktigt att påvisa att avfallshanteringens
behov av infrastruktur är tillgodosedd i kommunens översiktsplan och övriga arbete med fysisk
planering.

Framtida behov
I samtliga kommuners översiktsplaner förutspås avfallsmängderna öka i takt med att
befolkningen ökar. Detta är dock inget som förväntas påverka befintliga anläggningar eller
insamlingssystem inom giltigheten för den nya avfallsplanen. Under giltigheten för den tidigare
avfallsplanen (2009–2016) skedde relativt omfattande förändringar både avseende behandling
och insamling. De tre kommunerna införde fastighetsnära insamling för villor och en
biogasanläggning med torrötningsteknik byggdes i Mörrum.
Under livstiden för den nya avfallsplanen kan Tubbaryds ÅVC komma att utredas för en
eventuell flytt. Detta avser dock inte att öka mängden avfall som tas emot. Utredning för flytt av
Tubbaryds ÅVC sker i samband med separat planering.

Översiktsplaner
Avfallsplanen ska också innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för
att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete
med fysisk planering.
Nedan ges en kort beskrivning av hur befintliga översiktsplaner för Karlshamns, Sölvesborgs
och Olofströms kommuner tar hänsyn till avfallshantering gällande fysisk planering.
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Karlshamns kommun
Karlshamns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Beslutet om
att anta planen vann laga kraft den 3 juni 2015.
I översiktsplanen presenteras bl.a. utvecklingsstrategier där kommunen skriver vilken
viljeriktning de har. När det gäller avfall är kommunens viljeriktning följande:
•

Att de totala avfallsmängderna efterhand ska minska

•

Att farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas säkert

•

Att mängden insamlat förpackningsmaterial och tidningar (producentansvarsmaterial)
per invånare ska öka.

För att uppnå ovanstående ska kommunen:
•

Arbeta i enlighet med de inriktningar för avfallshantering som beskrivs i den regionala
avfallsplanen samt verka för en ökad sortering och återvinning

•

Verka för att lokala mål och åtgärder bidrar till uppfyllande av de nationella och
regionala miljökvalitetsmålen.

•

Beakta erforderligt skyddsavstånd mellan deponier och eventuell ny bebyggelse.

•

Vid återställning av deponin ska en miljö skapas som möjliggör alternativ användning av
området.

I ÖP poängteras även att avfallsanläggningen i Mörrum i området Perstorp ska beaktas vid
beslut om förändrar markanvändning i omgivningen för att undvika utökade restriktioner på
verksamheten.
I miljökonsekvensbeskrivningen förutspås att avfallsmängderna kommer öka både från hushåll
och industrier. Det är då viktigt att tillgodose behovet av ett rationellt och miljömässigt
godtagbart sätt att hantera avfall på. Tankar finns kring en slamrötningsanläggning.
I miljökonsekvensbeskrivningen av Karlshamns översiktsplan beskrivs även förebyggande
åtgärder för att minimera uppkomsten av avfall. Den så kallade avfallstrappan nämns som en
strategi för att prioritera olika typer av avfallshantering. Osorterat avfall ska skapa en
merkostnad och detta styrmedel ska betala för sortering och behandling avfall.
REVAQ-certifiering av Karlshamns största avloppsreningsverk på Stärnö underlättar
fosforåterföring på åkermark.
Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommuns översiktsplan vann laga kraft den 6 juli 2011. Den reviderades år 2016
och är under omarbetning år 2017. Sommaren 2017 var den reviderade översiktsplanen utställd
för eventuella synpunkter.
I översiktsplanens tillhörande miljökonsekvensbeskrivning nämns inte mål eller framtidsvisioner
kring avfallshanteringen. En beskrivning finns angående hur dagens avfallshantering bedrivs,
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samt att en gemensam avfallsplan antagits av respektive kommunfullmäktige i de Sölvesborgs,
Karlshamn och Olofström. se stycke nedan. En sammanfattning av den tidigare avfallsplanen
finns beskriven i miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen.
Olofströms kommun
Gällande översiktsplan för Olofströms kommun antogs av kommunfullmäktige 2012-02-06.
Planen kommer att omarbetas med start under år 2018. Avfallshanteringen i kommunen
beskrivs övergripande i översiktsplanen.
I miljökonsekvensbeskrivningen framgår följande:
Om befolkningsmängden ökar i kommunen, vilket kan antas hända när översiktsplanens
föreslagna utbyggnadsområden bebyggs, ökar även avfallsmängderna. Detta kräver en god
planering för att kunna hantera avfallet på ett godtagbart sätt. Transport och ytor för bearbetning
kommer även att ökas. Om större industriområden etablerar sig i kommunen ökar
avfallsmängden ytterligare. Mängder som deponeras ökar troligen endast marginellt.
Inom Olofströms kommun finns ett flertal områden som har identifierats som konstaterade eller
troliga deponier. I miljökonsekvensbeskrivningen poängteras att ingen exploatering får ske på
dessa platser innan ytterligare utredningar avseende deponiernas innehåll och föroreningsgrad
är utredda.
I miljökonsekvensbeskrivningen står också att möjligheter kan finnas för att förfina
insamlingssystemet av avfall. Fler återvinningsstationer med fler sorteringsfraktioner kan
uppföras vid behov. I ÖP rekommenderas det att kommunen fortsatt arbetar med i kretsar och
landsbygdsstationer.

3 (3)
BILAGA 5 – ÖVERSIKTSPLANER, FRAMTIDA INSAMLINGSSYSTEM OCH ANLÄGGNINGAR
2018-05-16

433

BILAGA 6 - BEHOVSBEDÖMNING

2018-05-16

Behovsbedömning av Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs
kommuners framtida avfallsplan.
Alla planer och program som är aktuella för miljöbedömning ska först behovsbedömmas. Det
finns tre grundläggande kriterier som samtliga alltid ska vara uppfyllda för att en miljöbedömning
ska krävas (6 kap. 11§ MB):
1. Planen eller programmet ska upprättas eller ändras av en myndighet eller kommun.
2. Planen eller programmet ska krävas i lag eller annan författning.
3. Genomförande av planen, programmet eller ändringen ska kunna antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Avfallsplanen uppfyller de två grundläggande kriterierna i första och andra punkten ovan. För att
undersöka om även punkt 3 ovan uppfylls, beaktas kriterierna i bilaga 4 till förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar för att bedöma om genomförandet av
avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta enligt punkt 2 i 5 § i
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Bilaga 4 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ser ut enligt följande:
Bilaga 4
Bedömningskriterier
1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper
I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
I bedömningen skall särskilt beaktas
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den,
b) påverkans totaleffekt,
c) påverkans gränsöverskridande art,
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,
e) påverkans storlek och fysiska omfattning,
f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen,
och
1 (2)
Sw e co Envi ro nme nt AB

434

g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell
skyddsstatus. Förordning (2005:356).
Vid beaktande av bedömningskriterierna ovan, bedöms avfallsplanen ha en betydande
miljöpåverkan. Avfallsplanen påverkar andra planer och program samt har betydelse för
integrering av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling. Dessutom planeras det
även för en ombyggnation av Tubbaryds återvinningscentral (ÅVC) i Karlshamns kommun då
denna i dagsläget är underdimensionerad. Separat miljöbedömning av detta görs i samband
med planering och ingår därför inte som en del av denna avfallsplan. I Tabell 1 och Tabell 2 i
miljöbedömningen i Bilaga 7, visas hur bedömning av miljöpåverkan har gjorts i förhållande till
olika miljöaspekter och de nationella miljömålen. Framförallt förväntas avfallsplanen utgöra en
positiv miljöpåverkan.

Bedömning
Då avfallsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan och därmed uppfyller samtliga tre
grundläggande kriterier enligt 6 kap. 11 § MB, ska en miljöbedömning göras av avfallsplanen.
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BILAGA 7 - MILJÖBEDÖMNING

2018-05-16

Miljöbedömning av gemensam avfallsplan för Karlshamns, Sölvesborgs
och Olofströms kommuner
En ny avfallsplan för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för perioden 2018–
2025 är under framtagning. Planen inkluderar en beskrivning av mål och åtgärder för att minska
negativ och öka positiv miljöpåverkan från kommunernas framtida avfallshantering.
Miljöbalken (6 kap. 11§) reglerar vilka planer och program som omfattas av krav på
miljöbedömning. I behovsbedömningen konstaterades att en miljöbedömning enligt Miljöbalken
(6 kap. 12§) behöver genomföras för avfallsplanen för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs
kommuner. Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den eventuella betydande
miljöpåverkan som planen antas medföra.

Sammanfattning av avfallsplanen
Avfallsplanen omfattar de övergripande målen som presenteras nedan. Till de övergripande
målen finns delmål och aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse.
1. Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor: Kunskap och
engagemang hos kommuninvånarna är en förutsättning för att de ska bidra till att
avfallet i kommunerna hanteras på ett sätt som minimerar negativ och maximerar
positiv miljöpåverkan. Flera olika utbildningsinsatser och informationsspridning planeras
för att öka kommuninvånarnas kunskap och engagemang om avfall.
2. Förebygga avfallets uppkomst: I avfallsplanen finns mål om bättre användande av
resurser och förflyttning av material högre upp i EU:s avfallshierarki. Bland aktiviteterna
finns bland annat samordning mellan kostenhet och skolor samt informationsspridning
för att minska matsvinnet och öka utsorteringen av matavfall från restavfallet, samt
minska mängden restavfall.
3. Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial: Avfall som kan återanvändas eller
materialåtervinnas ska inte gå till förbränning. I avfallsplanen finns mål om att minska
mängden textil, tidningar och förpackningar, matavfall, matfett och farligt avfall i
restavfallet då dessa typer av avfall kan omhändertas på sätt som är bättre för hälsa
och miljö.
4. Minska nedskräpningen: Offentliga miljöer är trevligare att vistas på när de inte är
skräpiga. Städkampanjer och bättre möjligheter till sortering ska minska
nedskräpningen i kommunerna. Plast och annat skräp i haven är ett utbrett
miljöproblem. För att motverka detta planerar kommunerna flertalet aktiviteter, däribland
informationskampanjer om vad som får och inte får slängas i avloppet och utökade
avfallssorteringsmöjligheter i anslutning till hav och sjöar.
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Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av effekter om avfallsplanen inte genomförs. Detta skulle troligen
innebära att:
•

Utbildningsinsatser och informationsspridning om avfall uteblir. En konsekvens av detta
är att kommuninvånarnas kunskap och engagemang för god avfallshantering inte ökar.
Utan ökad kunskap och engagemang är det inte troligt att resurshushållningen i
kommunen effektiviseras eller att uppkomsten av avfall förebyggs.

•

Ingen samverkan och informationsspridning för att minska matsvinnet sker.
Utsorteringen av matavfall från restavfallet kommer troligen inte att öka. Följaktligen
kommer inte förutsättningar för ökad biogasproduktion finnas. Mängden restavfall
kommer med största sannolikhet inte heller att minska i kommunerna.

•

Inga nya åtgärder för att öka sorteringen av avfall genomförs. Mängden textil, tidningar
och förpackningar, matavfall, matfett och farligt avfall i restavfallet kommer därmed
sannolikt inte att minska. Det innebär att avfallet inte omhändertas på det sätt som är
bäst ur miljösynpunkt.

•

Åtgärder för att minska nedskräpningen av offentliga miljöer såväl som av hav och
sjöar genomförs inte. Det innebär troligen att dagens nedskräpning fortskrider
alternativt ökar. Nedskräpning ser både tråkigt ut och kan påverka växt- och djurliv
negativt.

Att inte genomföra de aktiviteter som avfallsplanen omfattar kan innebära att nationella mål om
minskade avfallsmängder, ökad materialåtervinning och minskad nedskräpning inte uppnås i
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.
Sammanfattningsvis innebär genomförandet av avfallsplanen positiva effekter för människors
hälsa och miljön i jämförelse med nollalternativet att planen inte genomförs.

Avfallsplanen påverkan miljö och människors hälsa
För att bedöma avfallsplanens effekter på miljö och människors hälsa har planens förväntade
påverkan på miljöaspekter och nationella miljömål utretts.
I Tabell 1 beskrivs avfallsplanens förväntade påverkan på olika miljöaspekter. Planen bedöms
bland annat bidra till minskad nedskräpning, effektivare resursanvändning, minskad uppkomst
av avfall och omhändertagande av avfall på sätt som innebär mindre hälso- och miljörisker.
Därmed förväntas avfallsplanen innebära positiv påverkan på miljöaspekterna friluftsliv,
hushållning av naturresurser, materiella tillgångar, hälsa och säkerhet, omgivningspåverkan och
klimatpåverkan.
För miljöaspekterna naturmiljö, kulturmiljö, miljökvalitetsnormer (MKN) samt riksintressen och
Natura 2000-områden förväntas ingen negativ påverkan.
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En separat miljöbedömning ska tas fram för förflyttning av Tubbaryds ÅVC. Eventuell
miljöpåverkan som flytten av återvinningscentralen innebär är därmed inte utredd i denna
miljöbedömning.
Tabell 1. Beskrivning av avfallsplanens påverkan på miljöaspekter.

Miljöaspekt

Bedömning

Naturmiljö
Naturmiljön bedöms inte påverkas av
avfallsplanen, då planen inte innebär
förutsättningar för några nya anläggningar
eller ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan.

Skyddade områden
Strandskydd
Art- och biotopskydd
Skyddsvärda skogsområden och träd
Naturvårdsplan
Värdefull odlings- och betesmark

Avfallsplanen bedöms inte gå emot
kommunernas naturvårdsplaner och ingen
betydande negativ påverkan på arter eller
naturmiljö förväntas.
Planen syftar till att minska uttag av
jungfruligt material genom att förebygga
uppkomsten av avfall samt öka återvinningen
och återanvändningen.
Friluftsliv
Planen syftar till att minska nedskräpning i
natur och andra allmänna platser vilket kan
antas främja friluftslivet.

Rekreationsområden och anläggningar
Grönstruktur
Kulturmiljö
Fornlämningar
Övriga kulturhistoriska lämningar eller miljöer
Byggnadsminne

Kulturmiljön bedöms inte påverkas av
avfallsplanen, då planen inte innebär
förutsättningar för några nya anläggningar
eller ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan.

Hushållning av naturresurser
Överexploatering av värdefull mark
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Ändliga resurser

Avfallsplanens mål är fokuserade på att
förebygga uppkomsten av avfall samt
återvinna och återanvända avfall och
produkter. Detta arbete bidrar positivt till att
minska åtgången av ändliga resurser och
jungfruliga material.

Materiella tillgångar
Infrastruktur
Samhällsfunktioner
Produktiv skogs- eller jordbruksmark

Avfallsplanen kan innebära små ändringar av
kommunernas infrastruktur i samband med
flytten av Tubbaryds ÅVC men detta
förväntas inte påverka produktiv skogs- eller
jordbruksmark.
Insamling av avfall i kommunerna är en viktig
samhällsfunktion som avfallsplanen bidrar till
att främja och effektivisera.

Hälsa och säkerhet
Översvämningar, ras och skred
Buller och vibrationer
Elektromagnetisk strålning
Radon
Luftföroreningar
Förorenad mark
Gifter i miljön
Olycksrisker och farligt gods transporter

De flesta frågor rörande hälsa och säkerhet
är kopplade till tillstånd och förelägganden för
befintliga återvinningscentraler och
återvinningsstationer. Avfallsplanen innebär
inga ändringar i dessa eller hur frågorna
hanteras på befintliga anläggningarna.
Undantag kan finnas i samband med flytten
av Tubbaryds ÅVC. Dock kommer frågorna
fortsatt hanteras på samma sätt även då.
Avfallsplanen främjar insamling och
återvinning av avfall vilket kan minska
spridning av föroreningar till miljön.

Omgivningspåverkan
Mark
Luft
Vatten

Avfallsplanen främjar minskning av avfall
samt insamling och återvinning av avfall
vilket kan minska spridning av föroreningar
till mark, vatten och luft. Minskad
resursanvändning kan även innebära
minskade transporter i ett globalt perspektiv.

Klimatpåverkan
Utsläpp transporter och energi

En ökad insamling och återvinning av avfall
kan innebära att utsläpp indirekt minskar vid
utbrytning av jungfruligt material, tillverkning
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av nya produkter samt transporter i dessa led
i ett globalt perspektiv.
Avfallsplanen syftar till att öka mängden
insamlat matavfall vilket ger mer biogas vilket
i sin tur minskar utsläppen.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Fisk- och musselvatten
Omgivningsbuller
Luft
Vatten

MKN bedöms inte påverkas av avfallsplanen,
då planen inte innebär förutsättningar för
några nya anläggningar eller
ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan
En bättre insamling och hantering av avfall
ger bättre förutsättningar för att minska
spridning av föroreningar till mark, vatten och
luft.
Utsläpp och buller kopplade till befintliga
tillstånd och förelägganden hanteras på
befintliga anläggningarna. Avfallsplanen
innebär inga ändringar i dessa frågor.

Riksintressen och Natura 2000 områden
Riksintressen

Riksintressen bedöms inte påverkas negativt
av avfallsplanen, då planen inte innebär
förutsättningar för några nya anläggningar
eller ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan

I Tabell 2 framgår att avfallsplanen förväntas bidra positivt till uppfyllande av miljömålen frisk
luft, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, hav i balans och levande kust,
bara naturlig försurning, god bebyggd miljö, giftfri miljö, skyddande ozonskikt och begränsande
miljöpåverkan.
Indirekt förväntas planen även bidra till uppfyllande av målen om myllrande våtmarker, ingen
övergödning, levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv.
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Planen förväntas inte påverka uppfyllandet av miljömålet om säker strålmiljö.
Tabell 2. Avfallsplanens påverkan på de nationella miljömålen.

Miljömål

Måluppfyllelse

Frisk luft

Planen bedöms bidra till uppfyllandet genom
minskade transporter i ett globalt perspektiv.

Grundvatten av god kvalitet

Planen bedöms bidra till uppfyllandet då
planen främjar att avfall tas om hand på ett
korrekt sätt vilket minskar risk för spridning
av föroreningar till grundvatten.

Levande sjöar och vattendrag

Planen bedöms bidra till uppfyllandet då
planen främjar att avfall tas om hand på ett
korrekt sätt vilket minskar risk för spridning
av föroreningar till vatten.

Myllrande våtmarker

Planen bedöms inte direkt påverka målet
men kan i viss mån indirekt bidra till
uppfyllandet då planen främjar att avfall tas
om hand på ett korrekt sätt, vilket minskar
risk för spridning av föroreningar till vatten.

Hav i balans och levande kust

Planen bidrar till uppfyllandet då planen
främjar att avfall tas om hand på ett korrekt
sätt vilket minskar risk för spridning av
föroreningar till vatten.

Ingen övergödning

Minskade transporter och därmed minskade
kväveutsläpp kan delvis bidra till uppfyllandet
av målet.

Bara naturlig försurning

Avfallsplanen bidrar till att mer material
återvinns eller återanvänds istället för att
förbrännas vilket bidrar till mindre utsläpp.

Levande skogar

Planen innebär indirekt positiv påverkan
genom minskat resursutnyttjande och
minskad risk för spridning av föroreningar.

Ett rikt odlingslandskap

Planen innebär indirekt positiv påverkan
genom minskat resursutnyttjande och
minskad risk för spridning av föroreningar.

God bebyggd miljö

Avfallsplanen bidrar till uppfyllandet av målet
bland annat genom minskade transporter
globalt. Planen bidrar även till uppfyllandet av
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miljömålet med avseende på delmål om
återvinning av material.
Giftfri miljö

Planen bidrar till uppfyllandet av målet då
korrekt omhändertagande av avfall minskar
risken för spridning av föroreningar.

Säker strålmiljö

Planen innebär ingen påverkan på målet.

Skyddande ozonskikt

En ökad insamling och omhändertagande av
gamla vitvaror med freoner bidrar till
möjligheten att uppnå målet.

Begränsad klimatpåverkan

Planen bidrar till uppfyllandet genom
minskade transporter globalt.
Återanvändning eller fortsatt användning av
äldre elprodukter kan innebära en högre
energiförbrukning än nya produkter. Dock
innebär generellt att minska avfallsmängden
och återanvända produkter en lägre
miljöpåverkan än att tillverka nya produkter.

Ett rikt växt och djurliv

Planen innebär indirekt positiv påverkan
genom minskat resursutnyttjande och
minskad risk för spridning av föroreningar.

Avfallsplanens sammantagna miljöpåverkan
Genomförande av planen bedöms innebära positiva effekter på människors hälsa och miljön
jämfört med nollalternativet, och att inte genomföra planen.
Avfallsplanen bedöms innebära positiv påverkan på flertalet miljöaspekter, och ingen negativ
påverkan på övriga miljöaspekter. En kompletterande miljöbedömning för flytten av Tubbaryds
ÅVC ska dock genomföras.
Planen förväntas bidra direkt eller indirekt till uppfyllande av samtliga nationella miljömål, med
undantag för målet om säker strålmiljö som planen inte bedöms påverka.
Baserat på det ovannämnda bedöms avfallsplanen för kommunerna Karlshamn, Olofström och
Sölvesborg för perioden 2018–2025 sammantaget innebära positiv påverkan på miljön.
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BILAGA 8 – SAMRÅDSREDOGÖRELSE AVFALLSPLAN

2018-05-16

Samrådsredogörelse av avfallsplanen
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2), ska avfallsplanen innehålla en beskrivning av hur samråd har
genomförts.
Nedan ges en beskrivning av hur samråd/utställning har gått till samt om workshopen som hölls
under hösten 2017.

Utställning
Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms gemensamma avfallsplan ställdes ut för samråd i de
tre kommunerna fyra veckor under våren 2018. Utställningsplats och datum presenteras nedan
för respektive kommun.
Karlshamns kommun
I Karlshamn har planen varit utställd på stadsbiblioteket, i Rådhuset och på kommunens
hemsida. Utställningstiden var 19 mars till 16 april.
Under utställningen inkom inga yttranden till Karlshamns kommun.
Sölvesborgs kommun
I Sölvesborg har planen varit utställd i kommunhuset i entrén, på biblioteket och på kommunens
hemsida. Utställningstiden var 26 mars till 23 april.
Under utställningen inkom inga yttranden till Sölvesborgs kommun.
Olofströms kommun
I Olofström har planen varit utställd på Folkets Hus, i kommunhusets entré och på kommunens
hemsida. Utställningstiden var 19 mars till 16 april.
Under utställningen inkom inga yttranden till Olofströms kommun.
Workshop
Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela kommunen, inte bara för VMAB, och därför
har stor vikt lagts på att förankra planen i så stora delar av kommunerna som möjligt. Därför
hölls en heldags workshop under hösten 2017, där politiker och tjänstemän från de tre
kommunerna bjöds in för att tycka till och ta del av arbetet med målen och aktiviteterna i den
nya avfallsplanen.
Totalt deltog ca 30 tjänstemän och politiker från de tre kommunerna på workshopen. Det var ett
aktivt och engagerat deltagande som resulterade i flera bra diskussioner och tankar kring
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utformningen av målen och aktiviteterna i den nya avfallsplanen. Resultatet från dagen
användes som underlag vid framtagande av mål och aktiviteter till avfallsplanen.
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BILAGA 9 – SAMMANSTÄLLNING TILL LÄNSSTYRELSEN

2018-05-16

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2), ska vissa uppgifter sammanställas och lämnas till
Länsstyrelsen. Dessa presenteras nedan.
Resultat av uppföljning av föregående plan och uppgifter om nedlagda deponier finns i bilaga 4
respektive bilaga 2 till avfallsplanen.

Datum för antagande av planen
Planen antogs av kommunfullmäktige i respektive kommun enligt följande:
•
•
•

Karlshamns kommun: 18-XX-XX.
Sölvesborgs kommun: 18-XX-XX.
Olofströms kommun: 18-XX-XX.

Sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel
Fyra övergripande mål har tagits fram med tillhörande delmål, aktiviteter och styrmedel:
1. Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor.
Nr
1.1

Mål
Senast år 2025 ska minst
90 % av kommuninvånarna
vara nöjda eller mycket
nöjda med informationen
som ges angående
avfallshantering i
kommunerna.

Sammanfattning aktiviteter
• Göra informationen
tydligare och mer
tillgänglig
• Arrangera events
• Sociala medier
• Uppdatera
avfallssymboler
• Samarbeta med
innovativa
verksamheter

Styrmedel
Information

2. Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och
förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin.
Nr
2.1

Mål
Matsvinnet inom
kommunernas
verksamheter ska minska
till år 2025 i jämförelse
med år 2018.

Sammanfattning aktiviteter
• Samverkan mellan
skolan och
måltidsenheten
• Samverkan mellan
äldreomsorgen och
måltidsverksamhet

Styrmedel
Information
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2.2

2.3

Senast år 2025 ska minst
80 % av matavfallet från
hushåll, restauranger och
storkök sorteras rätt så att
det kan tas omhand för att
växtnäringen och energin
ska kunna tas tillvara.

•

Den totala mängden
insamlat restavfall från
hushåll och verksamheter
i kommunerna ska minska
med 20 % jämfört med år
2017.

•

•
•
•

•

Öka kunskapen om
biogas hos anställda
och allmänhet
Öppet hus på VMAB
Matavfallskampanj
Utbilda om matsvinn

Information

Informationskampanj
med fokus på
källsortering
Se aktiviteter för mål
1.1

Information

3. Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial.
Nr

Mål

3.1

Mängden textil i
restavfallet ska minska
med 25 % från år 2017 till
år 2025.

•

Senast år 2025 ska
mängden tidningar och
förpackningar i restavfallet
minska med 20 %.

•

3.3

Senast år 2025 ska
mängden matavfall i
restavfallet minska med 20
%.

•

3.4

Senast år 2025 ska
mängden farligt avfall,
inklusive elektronikavfall, i
hushållens kärl ha minskat
med 75 %.

•

3.2

Sammanfattning aktiviteter

•

•

•

Möjliggöra insamling av
textil till återvinning
Samarbeta med
kommunernas secondhand butiker
Informationskampanj
om miljönyttan med
källsortering
Kampanj med tips och
idéer på bra
källsortering och
förvaringslösningar i
hemmet.
Se aktiviteter för mål
2.2

Styrmedel
Administrationsåtgärd och
information

Information

Information

Utreda möjligheten att
utöka abonnemanget
så att villahushållen
kan slänga sitt farliga
avfall inkl. el-avfall och
batterier
Erbjuda möjlighet att
utöka abonnemanget
så att hushåll i
flerfamiljsbostäder kan
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slänga sitt farliga avfall
inkl. el-avfall och
batterier.
Informationskampanjer
i tidningen Miljönytt
Informationskampanjer
om att matfett är en
resurs
Utreda hur matfett
lättast kan samlas in
från hushållen
Kommunernas
avfallshantering ska
synliggöras på lokala
evenemang
Införa ”påminnelsesms” om när
avfallshämtningen
kommer att utföras

•
3.5

3.6

Matfett som kommunerna
samlar in från hushållen
ska öka från år 2018 till år
2025.

•

Senast 2025 ska minst 95
% av kommuninvånarna
vara nöjda eller mycket
nöjda med
avfallshanteringen i
kommunerna.

•

•

•

Information,
utredning,
upphandling

Information

4. Minskad nedskräpning
Nr

Mål

4.1

Upplevd nedskräpning
ska minska år 2025
jämfört med år 2018.

Sammanfattning aktiviteter
•
•
•

4.2

Mindre skräp och
mikroplaster till hav och
sjöar.

•

•

•

Öka möjligheten för
sortering för avfall i
offentliga miljöer.
Medverka i kampanjer
mot nedskräpning.
Aktiviteter för
förebyggande av
nedskräpning i
skolorna.
Informationskampanjer
om vad som får
slängas i avloppen
med fokus på varför
det är så.
Inventering av
sorteringsmöjligheter
på stränder och
havsnära eller sjönära
miljöer.
Aktivitet på
kommunens skolor om
skräp i haven

Styrmedel
Fysisk
planering,
information

Information

3 (3)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 4 400 tkr år 2018 och 7 000 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ge startbesked för förprojektering, under förutsättning att beställningsbekräftelse
inkommer ifrån nämnden för arbete och välfärd och att finansiering beviljas av
kommunfullmäktige
att delegera till arbetsutskottet att teckna fas2 i partneringupphandling, under
förutsättning att beställningsbekräftelse inkommit ifrån nämnden för arbete och välfärd
att bemyndiga ombud att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
Tillstånden för tillfälliga paviljonger för LSS-boende vid Östralycke håller på att gå ut.
Därför behöver man titta på en annan lösning. Att flytta paviljongerna till ett nytt läge
skulle under en femårsperiod kosta ca 8 miljoner. Detta är en kostnad som man bör
jämföra med att bygga en nybyggnad för samma verksamhet vilket skulle kosta 11,4
miljoner.
Kommunen äger mark som lämpar sig för denna byggnation norr om Iglavägen strax
sydost om Sandvägen i Asarum. Marken är planlagd för allmänt ändamål vilket gör att man
omgående kan påbörja projektering och bygglovsansökan. Mest kostnadseffektivt är LSSboenden med 6 lägenheter varpå man bör välja denna storlek. Detta är också vad som
lämpar sig på den utvalda tomten.
Projektet är inkluderat i den partnerupphandling som projektkontoret har ute på
förfrågan.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att säkra upp behovet av LSS-boenden inom Karlshamns Kommun.
Att bygga för framtiden är en viktig del för att säkra kommunens ekonomi. LSS-boenden
behöver vi ha under överskådlig framtid och det är därför lämpligt att bygga permanenta
lösningar.
Projektplan - tid genomförande
LSS-boendet behöver byggas omgående så att det kan ersätta de paviljonger som idag finns
vid Östralycke. Det är därför viktigt att prioritera projektet.
Start
2018-07-01

Stopp
2019-09-30
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – sept 2019
okt 2019

Projektplan - övergripande budget
Budgetmässiga förutsättningar
Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

10 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

200 tkr
400 tkr

Summa kostnader

11 400 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
Styrgrupp
Referensgrupp

Förvaltningen för arbete och välfärd, projektledare
och ombud
KSAU
Förvaltningen för arbete och välfärd och
projektledare

Projektledare
Anna Blissing
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Investeringskalkyl avseende LSS-bostad, Asarum 3:2
Kompletterande investeringskalkyl från förvaltningen för arbete och välfärd
Yrkande
Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Projektledare William Lavesson
Projektledare Anna Blissing
Ekonom Kent Wahnström
Ekonom Faruk Saric
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(3)

2018-05-14

Dnr: 2018/1881

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-05
2018-06-18

§
167

Nybyggnation av LSS-bostad, Asarum 3:2
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 4 400 tkr år 2018 och 7 000 tkr år 2019 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge startbesked för förprojektering, under förutsättning att
beställningsbekräftelse inkommer ifrån nämnden för arbete och välfärd och att
finansiering beviljas av kommunfullmäktige
att delegera till arbetsutskottet att teckna fas2 i partneringupphandling, under
förutsättning att beställningsbekräftelse inkommit ifrån nämnden för arbete och
välfärd
att bemyndiga ombud att i övrigt teckna erforderliga handlingar för projektets
genomförande
Sammanfattning
Tillstånden för tillfälliga paviljonger för LSS-boende vid Östralycke håller på att gå
ut. Därför behöver man titta på en annan lösning. Att flytta paviljongerna till ett nytt
läge skulle under en femårsperiod kosta ca 8 miljoner. Detta är en kostnad som man
bör jämföra med att bygga en nybyggnad för samma verksamhet vilket skulle kosta
11,4 miljoner.
Kommunen äger mark som lämpar sig för denna byggnation norr om Iglavägen
strax sydost om Sandvägen i Asarum. Marken är planlagd för allmänt ändamål vilket
gör att man omgående kan påbörja projektering och bygglovsansökan. Mest
kostnadseffektivt är LSS-boenden med 6 lägenheter varpå man bör välja denna
storlek. Detta är också vad som lämpar sig på den utvalda tomten.

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

Sida 2(3)

2018-05-14

Dnr: 2018/1881

Projektet är inkluderat i den partnerupphandling som projektkontoret har ute på
förfrågan.
Projektplan - mål
Målet med projektet är att säkra upp behovet av LSS-boenden inom Karlshamns
Kommun. Att bygga för framtiden är en viktig del för att säkra kommunens
ekonomi. LSS-boenden behöver vi ha under överskådlig framtid och det är därför
lämpligt att bygga permanenta lösningar.
Projektplan - tid genomförande
LSS-boendet behöver byggas omgående så att det kan ersätta de paviljonger som
idag finns vid Östralycke. Det är därför viktigt att prioritera projektet.
Start
2018-07-01

Stopp
2019-09-30

Projektplan - planerade leveranser
Milstolpeplan
Upphandling(Med i partneringupphandling)
Projektering
Genomförande
Överlämning

april – maj 2018
juni – okt 2018
nov 2018 – sept 2019
okt 2019

Projektplan - övergripande budget
Budgetmässiga förutsättningar
Entreprenadkostnader
Besiktning, kontroll, upphandling
Anslutningsavgifter

10 000 tkr
200 tkr
600 tkr

Personal kostnader
Övriga kostnader

200 tkr
400 tkr

Summa kostnader

11 400 tkr

Projektplan - projektorganisation
Projektgrupp
Styrgrupp

Förvaltningen för arbete och välfärd,
projektledare och ombud
KSAU

452

Referensgrupp

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 3(3)

2018-05-14

Dnr: 2018/1881

Förvaltningen för arbete och välfärd och
projektledare

Projektledare
Anna Blissing
Ombud
Fastighetschef, ersättare samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Investeringskalkyl avseende LSS-bostad, Asarum 3:2
Kompletterande investeringskalkyl från förvaltningen för arbete och välförd
Beslutet skickas till
Projektledare William Lavesson
Projektledare Anna Blissing
Ekonom Kent Wahnström
Ekonom Faruk Saric

William Lavesson
Projektledare
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller
med en ökad driftpåverkan större än 1 mnkr
Förvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Projektets namn
Nytt LSS-boende 6 lgh i Asarum

Verksamhet
Fastighet
Projektnummer

Prioritering
1

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Målet med projektet är att säkra upp behovet av LSS-boenden inom Karlshamns Kommun. Att bygga för framtiden är en viktig del för att
säkra kommunens ekonomi. LSS-boenden behöver vi ha under överskådlig framtid och det är därför lämpligt att bygga permanenta
lösningar.
Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer
för investeringar och leasing (ja/ nej)

Ja

Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och
inköpspolicy med tillhörande riktlinjer /ja/ nej)

Ja

2. Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte investeringen
genomförs etc)
Bygganden ersätter tidigare LSS-boende i tillfälliga paviljonger. Att bygga en permanent byggnad ger bättre kvalite och kontinulitet för de
boende. Man slipper också omflyttningskostnader för verksamheten. Tillfälliga paviljonger för motsvarande verksamhet skulle kosta ca 8
miljoner på 5 år. Att inte bygga något alls skulle rendera i vite jämtemot Karlshamns kommun då vi inte skulle kunna erbjuda platser
inom LSS till de som rätt till det.

3. Utgifter och inkomster

Budget

Utgifter (spec)

Total

Besiktning, kontroll,
upphandling, projektering

Plan (tkr i löpande priser)

2018

2019

2020

2021

-200

-100

-100

Entreprenad

-10 000

-4 000

-6 000

Anslutningsavgifter

-600
-200
-400
-11 400

-100
-200

-600
-100
-200

-4 400

-7 000

0

0

0
0
0
0
-11 400

0
-4 400

0
-7 000

0
0

0
0

Personal kostnader
Övrigt

Summa utgifter
Inkomster (spec)

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

2019

Avskrivning
Intern ränta

3,03%
2,26%

Summa kostnader
Intäkter

2021

2022

-10
-20
-100
0

-10
-20
-100
-25

-10
-20
-100
-25

-133
-99

-345
-255

-345
-247

-345
-239

-288

-730

-747

-739

185

750

750

750

185
-103

750
20

750
3

750
11

Internhyra arbete och välfärd

Summa intäkter
Summa nettokostnader

2020
-10
-20
-25
0

Försäkring
Adminstation
Drift
Underhåll

Kategori:

Status:

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering
Profilering av kommunen

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd
Annat:

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

X

SHBF
Strategi- och
beredanderådet
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UTB
Lokalförsörjningsgruppen

Annan:
Förvaltn för
arbete och
välfärd

KARLSHAMNS KOMMUN - KALKYL för verksamhets- och personalförändringar 2019
Förvaltning
Arbete och välfärd
Verksamhetsförändring
Nytt LSS boende Asarum ,avveckling Strömmavägen 9 ,

Verksamhet
LSS boende
Prioritering
1

1. Beskrivning av förändringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Kommunen ska erbjuda god hälsa på lika villkor till personer som behöver insatser enligt LSS i den utsträckning som krävs enligt
gällande lagstiftning.

2. Viktiga konsekvenser av verksamhetsförändringen (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar,
effekter om inte verksamhetsförändringen genomförs etc)
Verksamheten vill avveckla LSS Boende Strömma 9 och i samband med det bygga et nytt boende med 6 platser i Asarum.

3. Personalförändringar
Befattning

Antal årsarbetare

Totalt antal årsarbetare

0,00

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

År:

2019

Personalkostnader Asarum
Hyra Asarum
Övriga kostnader Asarum

2020

2021

2022

2023

-6 405
-750
-82

-6 642
-770
-84

-6 861
-790
-86

-7 088
-810
-89

-7 321
-831
-91

-7 237

-7 496

-7 737

-7 986

-8 243

374

380

385

374
-6 863

380
-7 116

385
-7 352

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Summa kostnader
Intäkter (spec)

0

Intäkter 6 personer

Antal dygn/åKostnad Dygn
2190
3,134

Ökade intäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader

0
0

0
-7 986

0
-8 243

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

SHBF

Strategi- och beredanderådet

UTB

Lokalförsörjningsgruppen

6. Underskrift av berörd Förvaltningschef:
0
0
0

187

-5823
-500
373
-5950

455

FAV
Annan

-6 863

-4529,58

Förutsättningar till nybyggnation av LSS-boende i Asarum/Fas 1
Behovet 2018
Antal platser 2018
Antal dygn/år
Kostnad per dygn
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto behovet 2018
Behovet 2019
Antal platser 2019
Antal dygn/år
Kostnad per dygn
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto behovet 2019
Behovet 2020
Antal platser 2020
Antal dygn/år
Kostnad per dygn
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto behovet 2020

Paviljongen Strömma 7 Sämjevägen
5
1 825
3,4
0
6 068
180
6 248

1
365
17,0
-56
5 590
682
6 216

Strömma 9

5
1 825
2,9
-361
5 026
710
5 375

Paviljongen Strömma 7 Sämjevägen
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
656
656

Strömma 9

5
1 825
3,1
-366
5 212
728
5 574

Paviljongen Strömma 7 Sämjevägen
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3
1 095
6,1
-242
6 155
764
6 677

Strömma 9

Två platser som är kvar, en flyttar till Fridhem , en täcks med en vaknat plats.
Minskning av behovet mot 2018 pga av förändringar
Kostnad per dygn minskar 2020 mot 2018 med
Personalkostnader minskar med

456

22 839
24 516

Boken

3
1 095
6,3
-246
6 383
784
6 921

0
0
0
0
0
0
0

14
5 110
4,8

6
2 190
3,7
-396
6 968
1 500
8 072

Boken
0
0
0
0
0
0
0

6
2 190
3,8
-406
7 226
1 426
8 246

14
5 110
4,2

Effekt 2019
3 293

21 223

Asarum
6
2 190
3,2
-380
6 642
854
7 116

12
4 380
3,5
13 868
15 362

9 154
1,3
8 971

Effekt 2020
5 861

KARLSHAMNS KOMMUN - KALKYL för verksamhets- och personalförändringar 2019
Förvaltning
Arbete och välfärd
Verksamhetsförändring
Volymökning 2019

Verksamhet
Boende enligt LSS
Prioritering
1

1. Beskrivning av förändringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Kommunen ska erbjuda god hälsa på lika villkor till personer som behöver insatser enligt LSS i den utsträckning som krävs enligt
gällande lagstiftning.

2. Viktiga konsekvenser av verksamhetsförändringen (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar,
effekter om inte verksamhetsförändringen genomförs etc)
En volymökning, budget saknas, verksamheten har under året verkställt beslut enligt LSS och alternativet hade varit externa
placeringar som är lika kostnadsdrivande eller Kommunen skulle betalt vite. Avvecklas 20181231 och flyttas till Boken. (5pl.)

3. Personalförändringar
Befattning

Antal årsarbetare

Totalt antal årsarbetare

0,00

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

År:2018

Personalkostnader

2019
0
0
0
0

Övriga kostnader
Hyran

-6 068
-180

2020

2021

-6 293
-185

2022

-6 500
-189

2023

-6 715
-194

2019

-6 936
-199

-6 968
-180
5 pl

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Summa kostnader
Intäkter (spec)

-6 248

-6 477

-6 690

-6 909

-7 136

0
-6 248

0
-6 477

0
-6 690

0
-6 909

0
-7 136

Antal dygn/åKostnad Dygn
1825
3,42

-7 148

Intäkter (spec)

Ökade intäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

Strategi- och beredanderådet

SHBF

UTB

FAV

Lokalförsörjningsgruppen

Annan

6. Underskrift av berörd Förvaltningschef:

457

0
-7 148

KARLSHAMNS KOMMUN - KALKYL för verksamhets- och personalförändringar 2019
Förvaltning
Arbete och välfärd
Verksamhetsförändring
Volymökning 2018

Verksamhet
Boende enligt LSS
Prioritering
1

1. Beskrivning av förändringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Kommunen ska erbjuda god hälsa på lika villkor till personer som behöver insatser enligt LSS i den utsträckning som krävs enligt
gällande lagstiftning.

2. Viktiga konsekvenser av verksamhetsförändringen (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar,
effekter om inte verksamhetsförändringen genomförs etc)
En volymökning i förhållande till dagens budget. Budget för personalkostnader till en brukare som bor på Strömma 7 saknas.
Avvecklas 20181231 och flyttas till Boken. (1 pl)

3. Personalförändringar
Befattning

Antal årsarbetare

Totalt antal årsarbetare

0,00

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

År:2018

Personalkostnader
Övrigakostnader

2019

2020

2021

2022

2023

0
0

-5 590
-682

-5 797
-700

-5 988
-718

-6 186
-737

-6 390
-756

0

-6 272

-6 497

-6 706

-6 922

-7 146

656,11

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Summa kostnader
Intäkter (spec)

56

57

58

59

59

56
-6 216

57
-6 440

58
-6 648

59
-6 864

59
-7 086

1 pl
Antal dygn/åKostnad Dygn
365
17,03

Ökade intäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader

0
0

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

Strategi- och beredanderådet

SHBF

UTB

Lokalförsörjningsgruppen

6. Underskrift av berörd Förvaltningschef:

458

FAV
Annan

-6 216

KARLSHAMNS KOMMUN - KALKYL för verksamhets- och personalförändringar 2019
Förvaltning
Arbete och välfärd
Verksamhetsförändring
Nytt LSS boendei Asarum ,avveckling Sämjevägen ,

Verksamhet
LSS boende
Prioritering
1

1. Beskrivning av förändringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Kommunen ska erbjuda god hälsa på lika villkor till personer som behöver insatser enligt LSS i den utsträckning som krävs enligt
gällande lagstiftning.

2. Viktiga konsekvenser av verksamhetsförändringen (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar,
effekter om inte verksamhetsförändringen genomförs etc)
Verksamheten vill bygga ett nytt LSS boende på Asarum med 6 platser för att kunna samtidigt avveckla LSS-boende Sämjevägen (5
platser.) 3 brukare flyttar till till Asarum 191231, En flyttar till Fridhem samt en kommer att flytta till planerad vakant plats.

3. Personalförändringar
Befattning

Antal årsarbetare

Totalt antal årsarbetare

0,00

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

År:2018

Personalkostnader Sämjevägen 2018
Hyra Sämjevägen 2018
Övriga kostnader Sämjevägen 2018

2019

-5 026
-662
-48

-5 212
-679
-49

-5 736

-5 940

361

366

361
-5 375

366
-5 574

2020

2021

2022

2023
-681,86

5pl

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Summa kostnader
Intäkter (spec)
Intäkter 5 personer

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Antal dygn/år Kostnad Dygn
1825
2,945

Ökade intäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

SHBF

Strategi- och beredanderådet

UTB

Lokalförsörjningsgruppen

6. Underskrift av berörd Förvaltningschef:
-5 026
-662
120

183,2075

-5823
-500
373
-5950

459

FAV
Annan

-199

-131,3446

KARLSHAMNS KOMMUN - KALKYL för verksamhets- och personalförändringar 2019
Förvaltning
Arbete och välfärd
Verksamhetsförändring
Nytt LSS boende Asarum ,avveckling Strömmavägen 9 ,

Verksamhet
LSS boende
Prioritering
1

1. Beskrivning av förändringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Kommunen ska erbjuda god hälsa på lika villkor till personer som behöver insatser enligt LSS i den utsträckning som krävs enligt
gällande lagstiftning.

2. Viktiga konsekvenser av verksamhetsförändringen (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar,
effekter om inte verksamhetsförändringen genomförs etc)
Verksamheten vill avveckla LSS Boende Strömma 9 och i samband med det bygga ett nytt boende med 6 platser i Asarum. Samtliga
flyttar till LSS-boende i Asarum/Igelvägen.

3. Personalförändringar
Befattning

Antal årsarbetare

Totalt antal årsarbetare

0,00

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

År:2018

Personalkostnader Strömma 9
Hyra Strömma 9
Övriga kostnader Strömma 9

2019

2020

2021

2022

-6 155
-682
-82

-6 383
-700
-84

-6 919

-7 167

0

0

242

246

746

746

242
-6 677

246
-6 921

746
746

746
746

2023

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Summa kostnader
Intäkter (spec)
Intäkter 3 personer

0

0

3 pl
Antal dygn/åKostnad Dygn
1095
6,098

Ökade intäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader

0
0

0
0

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

SHBF

Strategi- och beredanderådet

UTB

Lokalförsörjningsgruppen

6. Underskrift av berörd Förvaltningschef:
-6 155
-682
81

122,815

-5823
-500
373
-5950

460

FAV
Annan

-244

-161,0195

KARLSHAMNS KOMMUN - KALKYL för verksamhets- och personalförändringar 2019
Förvaltning
Arbete och välfärd
Verksamhetsförändring
Nytt LSS boende i renoverade lokaler Boken

Verksamhet
LSS Boende Boken/ Lindemo omr.
Prioritering
1

1. Beskrivning av förändringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Kommunen ska erbjuda god hälsa på lika villkor till personer som behöver insatser enligt LSS i den utsträckning som krävs enligt
gällande lagstiftning.

2. Viktiga konsekvenser av verksamhetsförändringen (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar,
effekter om inte verksamhetsförändringen genomförs etc)
Renovera Boken på Lindemo till ett nytt gruppbostad till personer med omfattande behov, planera att erbjuda visa brukare vård i
egen regi och därmed kunna minska kostnader. Därmed kommer vi att avveckla Stömma 7 och nuvarande Paviljongen.
Inflyttningsklart planerat 20190101.

3. Personalförändringar
Befattning

Antal årsarbetare

Totalt antal årsarbetare

0,00

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (tkr i löpande priser)
Kostnader (spec)

År:

Personalkostnader
Hyra

2019

Övriga kostnader

2020

2021

2022

2023

-6 968
-1 000
-500

-7 226
-1 026
-400

-7 464
-1 053
-300

-7 711
-1 080
-300

-7 965
-1 108
-300

-8 468

-8 652

-8 817

-9 091

-9 373

396

406

417

428

439

-5823
-1628
373
-7078

Avgående kostnader eller effektiviseringar

Summa kostnader
Intäkter (spec)
Intäkter

Ökade intäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader

396
-8 072

406
-8 246

417
-8 400

428
-8 663

439
-8 934

5. Samplanering har skett med:
KLF

OMS

Strategi- och beredanderådet

SHBF

UTB

FAV

Lokalförsörjningsgruppen

Annan

6. Underskrift av berörd Förvaltningschef:

461

5,5
33
Antal dygn/åKostnad Dygn
2190
3,686

396

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-05-09

Dnr: 2018/889

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-18

§

Årsredovisning år 2017 för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam)
Förslag till beslut
att godkänna årsredovisningen för år 2017
att bevilja förbundets styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2017
Sammanfattning
Revisorerna i Samordningsförbudet i Blekinge (Finsam) har granskat förbundets
verksamhet för år 2017. Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets
årsredovisning godkänns och att samordningsförbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse till förbundets medlemmar angående revision 2017
Årsredovisning 2017 Finsam Blekinge
Granskningsrapport 2017
Revisionsberättelse 2017
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam)
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Datum: 2018-04-04

Till
Samordningsförbundet i Blekinge Läns styrelse
Samordningsförbundets medlemskommuner
Landstinget i Blekinge Län
Försäkringskassan ekonomistaben
Arbetsförmedlingen

Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge år 2017.
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge Län för räkenskapsåret 2017 är
upprättad. Revisorerna i Samordningsförbundet tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Bifogar:




Årsredovisning för 2017
Granskningsrapport 2017
Revisionsberättelse för 2017

Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras:
”Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och
Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas”.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser Samordningsförbundet
besked om detta.
Samordningsförbundet i Blekinge Län
Peter Ratcovich
Förbundschef

Samordningsförbundet i Blekinge län
c/o Landstinget Blekinge
Wämö Center
371 81 KARLSKRONA

Förbundschef: Peter Ratcovich
Telefon: 0708-70 00 41
E-post: peter.ratcovich@finsam-blekinge.se
Hemsida: www.finsam-blekinge.se
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kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-06-04

Dnr: 2018/889

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-18

§

Årsredovisning 2017 för Region Blekinge
Förslag till beslut
att godkänna årsredovisningen
att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet
Sammanfattning
Region Blekinge har inkommit med årsredovisningen och med begäran om att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. Revisorerna har
tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-06-04
Ansvarsfrihet Region Blekinge
Beslut Regionstyrelsen 2018-04-18
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Revisorerna

Erik Bergman
Kanslichef

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

492

Karlskrona 2018-05-02
Dnr 18/00104
Landstingsfullmäktige
Kommunfullmäktige i
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge
Med anledning av Region Blekinges förbundsordning § 10, som gäller fr o m 2011 ska
Region Blekinges revisorer avge revisionsberättelse avseende Region Blekinges styrelse
till medlemmarna.
Denna skall således antas av respektive medlems fullmäktige som beslutar om
ansvarsfrihet för Regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har den 18 april godkänt årsredovisningen för 2017 års verksamhet.
Regionstyrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till revisorerna samt att
överlämna årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region Blekinges medlemmar
för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2017. Protokollsutdrag bifogas.
Dessa handlingar överlämnas härmed.
Beslut ska fattas innan juni månads utgång 2018. Meddelande om detta med
protokollsutdrag önskas till Region Blekinge så fort som ärendet är behandlat.

Region Blekinge

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande

Region Blekinge • Valhallavägen 1 • 371 41 Karlskrona • Tel 0455-30 50 00 • Fax 0455-30 50 10
E-post kansli@regionblekinge.se • Org.nr 222000-1321 • Bankgiro 5106-8914 • www.regionblekinge.se

493

494

ÅRSREDOVISNING 2017

2017 ÅRSREDOVISNING

495

1

2017
© Region Blekinge 2017
Årsredovisning 2017
Dnr: 18/00104
Version A beslutad av RS 2018-04-18
Layout: Go Happi

2

Foto: För de bilder som inte personal på
Region Blekinge tagit är fotografen specificerad:
Framsidan, Lars Nyman. Sidan 4, Joakim Larnö. Sidan
6, Jörgen Ragnarsson. Sidan 9, Charlotta Bäckström.
Sidan 12, Lars Nyman. Sidan 15, Hans Berggren,
Johnér. Sidan 17, Lars Nyman. Sidan 18, Joakim Lenell.
Sidan 20, Lars Nyman. Sidan 23, Dreamstime. Sidan 25,
Joakim Lenell. Sidan 36, Lars Nyman. Sidan 38, Serny
Pernebjer. Sidan 40 uppe, Mats Samuelsson. Sidan
40 nere vänster, Charlotta Bäckström. Sidan 40 nere
höger, Johan Holmgren. Sidan 43 vänster, Charlotta
Bäckström. Sidan 43 höger, Joakim Larnö. Sidan 44
höger, Joakim Larnö. Sidan 46, Hanna Reidmar. Sidan
51 uppe, Anna Nordström. Sidan 51 nere, Joakim Larnö.
Sidan 54, Andreas Blomlöf. Sidan 57, Håkan Linder.
Sidan 58, Blekingetrafiken. Sidan 60, Lars Nyman.
Sidan 65, Lars Nyman. Sidan 72, Lars Nyman.

ÅRSREDOVISNING 2017

496

ÅRSREDOVISNING 2017
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE................................... 4
Med 2017 i backspegeln......................................... 6
Region Blekinges organisation och uppdrag.................. 8
Omvärldsanalys..................................................16
Framtidsbedömning............................................19
Finansiell analys................................................21
Måluppfyllelse 2017............................................28
Redovisning medarbetare......................................36
REGION BLEKINGES VERKSAMHETER........................38
Regionstyrelsens verksamheter - verksamhetsområde
regional utveckling, kansli och kommunikation............39
Kultur- och fritidsnämnden – verksamhetsområde
kultur och fritid.................................................47
Trafiknämnden – verksamhetsområde trafik................55
EKONOMISK REDOVISNING....................................60
REVISIONSBERÄTTELSE........................................72

2017 ÅRSREDOVISNING

497

3

FÖRVALTNINGS
BER ÄT TELSE

4

ÅRSREDOVISNING 2017

498

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Blekinge i siffror
Invånarantalet ökar, antalet sysselsatta ökar och utbildningsnivån stiger.

Kvinnor

Utbildning

Fakta om Blekinge 2017
Yta (km2)
Befolkningstäthet (antal/km2)

Befolkning
Invånare i Blekinge (antal)

2 931

0,7% av Sverige

54,4

24,8 i Sverige

2015

2016

156 253

158 453

Minst tre år efter
gymnasial utbildning.

2015

2017

BLEKINGE, andel 20–64 år

159 371 (1,6% av Sverige)

Sysselsättningsgrad 2015
BLEKINGE, andel kvinnor/män

In-/utpendling 2015

RIKET, andel kvinnor/män

RIKET, andel 20–64 år

Inpendling

%

79,

%

antal, 16+
1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

0

76,8

7 5,

76,3

%

2 709

2016

4 412

BLEKINGE, andel 20–64 år

Utpendling

In-/utpendling 2016

17,

%

Inpendling
2 348

RIKET, andel 20–64 år

4 237

79,

%

antal, 16+
1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

21

4 536

31,8

%

2 779

,7

5

77,7

76,

77,4

%

2

RIKET, andel kvinnor/män

27,4

Sysselsättningsgrad 2016
BLEKINGE, andel kvinnor/män

8

18,

3 917

27 ,0

2 132

9

,5

%

23

14,
9

Arbetsliv

9

Män

Utpendling

Invånare
2016
BL

Inflyttning till Blekinge

EKINGE

%

4 470

3 000

4 000

5 000

%
0,

5

5

49

2 996
3 655

R I KET

8

2 000

Inflyttning till Blekinge

EKINGE

antal
1 000

2 4 9,

51

BL

3 336

R I KET

0,

Andel kvinnor/män

2 393
3 095

2 4 9,

51

Utflyttning från Blekinge

antal
1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

8

Andel kvinnor/män

2017

49

2 479
3 088
Utflyttning från Blekinge
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Med 2017 i backspegeln
Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och uppdraget att ta fram
och följa upp Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Attraktiva Blekinge 2014–2020. Många
aktörer bidrar till att strategins mål uppnås. I denna årsredovisning redovisas Region Blekinges
bidrag. Hela arbetet med den regionala utvecklingsstrategin redovisas årligen, bland annat
genom återrapportering av villkorsbrev, i olika forum kopplat till insatsområden i strategin
samt på Blekingedagen.
Under 2017 inleddes en process för uppföljning av den
OECD-studie som gjordes över Blekinge och Smålandsregionerna 2012. Studien kommer, förutom uppföljning
av de rekommendationer som lämnades 2013, även att
omfatta avsnitt om integration och stad- och landsbygd. En aktualisering av den regionala utvecklingsstrategin påbörjades också under året.
I juni kom en ny förordning om regionalt tillväxtarbete
(SFS 2017:583) som förtydligar ansvaret för det regio
nala tillväxtarbetet och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. I förordningen
framgår det att den regionala utvecklingsstrategin ska
vara en samlad och sektorsövergripande strategi för
det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål och
långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxt
arbetet. Förordningen gäller från 1 augusti 2017.
Verksamhetsåret 2017 kännetecknas av högkonjunktur
inom många områden. Tillväxten i företagen ökade,
befolkningen ökade och antalet gästnätter kopplat

till besöksnäringen ökade. Blekinges kommuner med
stort mottagande av nyanlända har utvecklat sina
organisationer och arbetar, tillsammans med andra
aktörer och näringslivet, för att stärka möjligheten
till utbildning liksom matchning av kompetens på
arbetsmarknaden.
2017 kännetecknas också av stort fokus på processer
och strategiarbete inom Region Blekinges uppdrag
och verksamhetsområden, bl.a. inom tillgänglighet
och infrastruktur och kultur och idrott.
Strategiarbetet inom infrastruktur har bl.a. inneburit
förankring och process inför beslut av länstransportplanen för Blekinge 2018–2029 och remissyttrande på
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Det sydsvenska samarbetet, med
gemensamma prioriteringar i ett positionspapper,
utgjorde ett viktigt underlag i både länstransportplan
och yttrande. Regionstyrelsen fattade även beslut om
Blekinges första regionala cykelsstrategi 2018–2029.

Christina Mattisson (S)
Ordförande
6 ÅRSREDOVISNING 2017
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Digitaliseringens påverkan inom samhällsplanering
liksom näringsliv och offentliga tjänster innebär ett
ökat fokus på utvecklingen av den digitala infrastrukturen. Region Blekinge inledde under 2017 arbetet
med en förnyad bredbandsstrategi för Blekinge med
sikte på de nationella bredbandsmålen för 2020. Från
Tillväxtverket har Region Blekinge också beviljats
medel för satsningar på stärkt samverkan inom digi
talisering och bredband, med sikte på nationella
målen 2023 och 2025.
Inom kultur och fritid har en ny regional kulturplan
för 2018–2020 och ett idrottspolitiskt program för
Blekinge 2018–2022 processats och beslutats. Även
inom kulturen finns ett starkt samarbete genom
Regionsamverkan Sydsverige med ett gemensamt
positionspapper.
Det regionala utvecklingsarbetet med inriktning på
innovations- och näringslivsarbete har genom natio
nella strategier för export och nyindustrialisering
fått nytt fokus, vilket samtidigt stärker Blekinges
satsningar kopplat till smart industri och Blekinges
styrkeområden. Samverkan för stärkt investeringsfrämjande och exportsamverkan har också utvecklats
under året tillsammans med Blekinges kommuner
och aktörer inom området, såsom Almi och Business
Sweden.
Kompetensförsörjning är en allt större utmaning både
utifrån företags och offentligas behov av kompetens.
Detta belyses i en ny kompetensförsörjningsstrategi
för åren 2018–2020 som är under framtagande. Utbildningsplatser inom både yrkeshögskola och Blekinge
Tekniska högskola fick stort fokus under året, liksom
uppdrag om att stärka attraktionskraften (talang
attraktion) för inflyttande.
Kraftsamling för att halvera ungdomsarbetslösheten
till 2017 (från 2013), genom bland annat projekten
Ungdomskraft och Blekinges unga lyfter, gick in i en

slutfas och fokuserar nu på nästa steg. Som ett resul
tat av kraftsamlingen har Navigatorcentrum etablerats i alla Blekinges kommuner, vilket har fått stor
uppmärksamhet genom goda resultat. Förändringar
i inflyttningsströmmar har gjort att förutsättningarna
att nå målen förändrats väsentligt under projekttiden.
Regeringen beslutade under 2016 att Tillväxtverket
ska fördela minst 34 miljoner per år, 2016–2018, i syfte
att nå målet för jämställdhet i det regionala tillväxt
arbetet. Satsningen på projektet Jämställd regional
tillväxt innebar att Region Blekinge beviljades 5,2 mkr
för perioden 2016–2018.
Utmaningar finns också för att nå de mål som är upp
satta för de operativa verksamheterna inom kulturoch fritid samt trafik, vilket innebär prioritering
av resurser. Detta gäller bland annat för att kunna
genomföra ambitiösa insatser kopplat till både antaget
trafikförsörjningsprogram med andels- och restidsmål,
målen i den nya kulturplanen för Blekinge som antogs
2017, samt målen i folkhälsopolicyn för Blekinge.
Som ett svar på den ansökan som Landstingsfullmäktige i Blekinge lämnade till regeringen 2016, om
att bilda regionkommun i Blekinge kom departementspromemorian (DS 2017:20) om Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län under
2017. Promemorian föreslår att Stockholm, Kalmar
och Blekinge läns landsting ska överta det regionala
utvecklingsansvaret i respektive län till 1 januari 2019.
Till följd av detta föreslås lagen (2010:630) om regio
nalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att den
omfattar även dessa län.
Processen med sammanslagning av Region Blekinge
och Landstinget Blekinge intensifierades under 2017
och Landstingsfullmäktige beslutade bland annat om
den nya politiska organisationen inför 2019.
Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Christina Mattisson (S)
Ordförande

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör
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Region Blekinges
organisation och uppdrag
Region Blekinges uppdrag är att göra
utveckling möjlig och att arbeta för
ett attraktivt Blekinge. Formellt är
Region Blekinge ett samverkansorgan
med det samlade politiska ansvaret för
Blekinges utveckling. Medlemmar är
Landstinget Blekinge och kommunerna
i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Sölvesborg och Olofström och medlemsuppdraget är beskrivet i Region
Blekinges förbundsordning. Det regionala utvecklingsuppdraget styrs genom
regeringsförordning och villkorsbrev
(från näringsdepartementet).

Region Blekinges politiska
organisation 2015-2019
Region Blekinge är en politiskt styrd organisation med en
regionstyrelse som högsta beslutande organ.
Regionstyrelsen leder och samordnar Region Blekinges arbete
för att driva utvecklingen i Blekinge.
Regionstyrelsen har två nämnder: kultur- och fritidsnämnden
och trafiknämnden. Dessa bereder ärenden till regionstyrelsen
och fattar beslut enligt reglemente för respektive nämnd.
Regionstyrelsen har också möjlighet att inrätta politiska
rapportörer för att bevaka angelägna områden.

REGIONSTYRELSEN
23 + 23

ARBETSUTSKOTT

POLITISKA RAPPORTÖRER

7+7

UTVECKLINGSUTSKOTT

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

TRAFIKNÄMND

7+7

8

13 + 11
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NÅGRA AV REGIONSTYRELSEN LEDAMÖTER efter sista sammanträdet för 2017 på stadshuset i Ronneby.

Regionstyrelsen 2017
Ordinarie ledamot:
Christina Mattisson,
ordförande (S)
Per-Ola Mattsson,
1:e vice ordförande (S)
Lennarth Förberg,
2:e vice ordförande (M)
Kalle Sandström (S)
Magnus Johansson (S)
Patrik Hansson (S)
Malin Norfall (S)
Christel Friskopp (S)
Heléne Björklund (S)
Sara Rudolfsson (S)

Ersättare:
Leif Håkansson (S)
Sandra Bizzozero (S),
ersatt av Hampus Engqvist (S)
2017-10-02
Sara Sakhnini (S)
JanAnders Palmqvist (S)
Chatarina Holmberg (S)
ersatt av Lisbeth Bengtsson (S)
2017-09-21
Jan-Anders Lindfors (S)
ersatt av Åke Håkansson (S)
2017-09-21
Elina Gustafsson (S)
Tommy Andersson (S)
Annika Westerlund (S)

Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Högelius (V)
Björn Gustavsson (MP)
Gustav Nilsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Magnus Gärdebring (M)
Jeppe Johnsson (M)
Ingrid Hermansson (C)
Gunilla Ekelöf (L)
Johannes Chen (obero
ende, tidigare KD)
Lotta Antman (SD)
Tommy Strannemalm (SD)
Christopher Larsson (SD)

Daniel Berg (S)
Tommy Larsson (V)
Helene Nordin (MP)
Anders Lund (M) tillsatt
2017-02-20
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn-Nilsson (M)
Roger Fredriksson (M)
Patrik Krupa (M)
Roger Toljamo (C)
Mikael Augustsson (L) ersatt
av Kent Lewén (L) 2017-04-27
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Nicolas Westrup (SD)
Tor Billing (SD)
Anna-Lena Mattsson (SD)
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Region Blekinges tjänstemannaorganisation 2017
Region Blekinges tjänstemannaorganisation är upp
delad i tre verksamhetsområden: regional utveckling,
kultur- och fritid och trafik (Blekingetrafiken).

Kansli och kommunikation finns som stabsfunktioner
under regiondirektören.

REGIONDIREKTÖR

KANSLI

KOMMUNIKATION

Ekonomi
- Redovisning/budget
- Controllerfunktion
HR
IT
Upphandling
Ärendehantering/diarium
Vaktmästeri

VERKSAMHETSOMRÅDE
TRAFIK

VERKSAMHETSOMRÅDE
KULTUR OCH FRITID

VERKSAMHETSOMRÅDE
REGIONAL UTVECKLING

Trafikplanering och produktion

Musik i Blekinge

Projektkontor

Marknad och försäljning

Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg

Regional tillväxt
- Näringslivsutveckling
- Kompetensförsörjning
- Besöksnäring
- Internationellt
- Transportsystem och
infrastruktur
- Hållbarhet
- Kollektivtrafikmyndighet

Särskild kollektivtrafik
Ledningsstöd

10

Slöjd i Blekinge
Dans i sydost
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Region Blekinges uppdrag
Region Blekinge har uppdrag dels från medlemmarna
och dels från staten. Det främsta verktyget är samverkan; genom att underlätta för aktörer att vara på
samma arenor och samla gemensamma krafter når vi
längre med målet att Blekinge ska utvecklas hållbart.
Allt Region Blekinge gör ska genomsyras av de
horisontella perspektiven: samverkan, hållbarhet,
jämställdhet, mångfald och internationalisering. Regi
onstyrelsen är regional kollektivtrafikmyndighet och
genom trafiknämnden utövas det operativa ansvaret
för Blekinges kollektivtrafik. Region Blekinge har ett
strategiskt regionalt kulturuppdrag och driver även
operativa regionala kulturverksamheter. Regionala
kulturverksamheter drivs också som egna juridiska
personer genom regionala överenskommelser.
Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas
i regionerna. Den nationella inriktningen beskrivs i
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020. Den nationella strategin
ska verka för en modern och aktiv regional tillväxt
politik för hela Sverige, som inriktas på att regionerna
ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina
särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva,
desto bättre för Sverige.
I Blekinge är det Region Blekinge som har i uppdrag
från staten att på bästa sätt ta vara på Blekinges
möjligheter genom att:
• Skapa och driva genomförandet av en regional
utvecklingsstrategi för länet.
• Besluta om regionala tillväxtmedel.
• Samordna och följa upp utvecklingsinsatser.
• Skapa en kulturplan och hantera staliga kulturmedel enligt den så kallade kultursamverkansmodellen.

• Planera och prioritera infrastrukturen bland annat
genom upprättande av länsplaner för regional
infrastruktur.
• I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram
för att sörja för god kollektivtrafik och goda
kommunikationer.
• Genom bredbandskoordinatorsuppdrag verka för
bredbandsutbyggnad i länet.

Attraktiva Blekinge – Blekinges
regionala utvecklingsstrategi
Ett av Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta
fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) för Blekinge. Strategin har till uppgift att ange
Blekinges gemensamma färdriktning där Blekinges
unika förutsättningar tillvaratas, grundat i de styrkor
och utmaningar som finns just här. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så att det gemensamma
resultatet verkar för Blekinges långsiktiga utveckling.
På regional nivå fungerar Attraktiva Blekinge som
ett styrverktyg av Blekinges regionala satsningar
och kopplar samman den lokala nivån med regional-,
nationell- och EU-nivå. Den regionala utvecklingsstrategins horisontella perspektiv1 genomsyrar både
utvecklingssatsningar och projekt liksom Region
Blekinges verksamhet. Hur Region Blekinge jobbar
med de olika perspektiven framgår under respektive
verksamhetsområde.
Attraktiva Blekinge är indelad i fyra insatsområden:
• bilden av attraktiva Blekinge
• livskvalitet
• arbetsliv
• tillgänglighet.
1. De horisontella perspektiv som är definierade i Attraktiva Blekinge är
samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering.
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Strategier och planer
I tabellen nedan finns de planer och strategier som Region Blekinge antagit för att prioritera och styra
samordning och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin. Eftersom strategin är hela Blekinges
kompass är listan inte komplett. Andra organisationer har verktyg och strategier som också bidrar till
processen. Styrdokument i kursiv stil håller på att tas fram eller revideras.

Attraktiva Blekinge
– Regional utvecklingsstrategi
för Blekinge

Strategi/plan

Bilden av Attraktiva Blekinge

• Strategi för besöksnäringen – Blekinge

Livskvalitet

• Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020
• Länsgemensam folkhälsopolitisk policy
• Idrottspolitiskt program för Blekinge 2018-2020

Tillgänglighet

•
•
•
•
•

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029
Blekinges regionala digitala agenda, handlingsplan 2014-2020
Bredbandsstrategi

Arbetsliv

•
•
•
•

Kompetensförsörjningsstrategi 2015–2017, 2018-2020
Innovationsstrategi för Blekinge
Handlingsplan för export- och investeringsfrämjande
Plan för kulturella och kreativa näringar

Horisontella perspektiv		

• Klimat- och energistrategi för Blekinge
– Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020
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Styrning och finansiering
av utvecklingssatsningar

Blekinge. De regionala tillväxtmedlen kan också
användas som medfinansiering i projekt som finansi
eras av EU.

Attraktiva Blekinge länkar kommunala planer med
nationella och europeiska strategier. Den regionala
tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i Region Blekinges
nationella uppdrag och målet med den är att skapa
utvecklingskraft i alla delar av Sverige, med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft. Inom det natio
nella uppdraget ryms även uppgifter från näringsoch landsbygdspolitiken, utbildningspolitiken, den
del av forskningspolitiken som avser utveckling av
innovationssystem, arbetsmarknadspolitiken, kultur
politiken och transport- och infrastrukturpolitiken.

Budget och verksamhetsplanering
i dialog med medlemmarna
Region Blekinge arbetar med budget och verksamhetsplanering enligt en modell som följer medlemmarnas
budget- och planeringsprocess. Inför varje budgetår
genomförs medlemsdialoger med samtliga medlemmar
för att diskutera mål, inriktning och finansiering.
Region Blekinge fattar beslut om rambudget och verksamhetsplan i juni året före det aktuella budgetåret,
vilket även majoriteten av medlemmarna gör. Region
Blekinge gör två delårsbokslut utöver årsredovisningen
vilket ger regionstyrelsen tre uppföljningstillfällen
per år.

Det regionala tillväxtanslaget för Blekinge (1:1),
som Region Blekinge hanterar och regionstyrelsen är
myndighet för ska användas för att finansiera utvecklingsinsatser som bidrar till att nå målen i Attraktiva

Politiska styrdokument

Finansiering

AGENDA
2030
(FN)

EU 2020
ÖSTERSJÖSTRATEGIN

EU:s tematiska program
EU:s Interregprogram

(Europeiska rådet)

EU:s Regionalfondsprogram

NATIONELLA STRATEGIER
(Regeringen)

EU:s Socialfondsprogram
EU:s Landsbygdsprogram
EU:s Leaderprogram

ATTRAKTIVA BLEKINGE

Regionala tillväxtmedel

Regional utvecklingsstrategi
(Regionstyrelsen)

KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER
(Kommunfullmäktige)

KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER
(kommunfullmäktige)

Den regionala utvecklingsstrategin visar riktningen för hur Blekinge ska utvecklas långsiktigt hållbart med
stark tillväxt, hög attraktionskraft och god livsmiljö för regionens invånare. Strategin är länken mellan
kommunala, nationella och europeiska strategier för tillväxt. Strategier och insatser på de olika nivåerna
är samordnade för att nå större effekt.

14
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Omvärldsanalys
Blekinge har ett strategiskt, centralt geografiskt läge i sydöstra Sverige med närhet till
Östersjö- och Öresundsregionen. Handelsoch resmönster utvecklas i snabb takt. Sveriges handel med centrala och östra Europa
och Asien ökar, vilket kapacitetsutredningar
och andra utredningar visar på. Detta kräver
satsningar i infrastruktur, liksom utveckling
av transportsystem och kollektivtrafik.

under hösten 2017 att Blekinge har stora utmaningar
för att nå det nationella målet 2020 om 95% bredbandstäckning. En uppdaterad bredbandsstrategi för
Blekinge kommer att processas under 2018 och en
process med att ta fram en ny digitaliserings- och
bredbandsstrategi, för att koppla till 2023- och 2025
målen, kommer att påbörjas.

Blekinge har 2,5 järnväg. Sydostlänken, järnvägen som
knyter ihop Blekinge kustbana vid Karlshamn med
stambanan vid Älmhult, ligger därför högt i Sydsveri
ges prioriteringar av framtida satsningar i infrastruktur. Sydostlänken är av högsta prioritet för Blekinge
och Blekinges näringsliv med fortsatt starkt växande
fordonskluster. Att knyta samman näringslivets behov
av utvecklade transporter med Karlshamns hamn har
stor betydelse.
Utveckling av resandet på Blekinge Kustbana har
enligt en åtgärdsvalsstudie från Trafikverket ökat från
200 000 resor på 1990-talet till över 2 miljoner resor
2015. Den starka utvecklingen av pendling och resor
inom Blekinge och till och från grannlän innebär ett
stort behov av kapacitetsförbättring och förbättrade
restider på Blekinge Kustbana och delar av E22 genom
Blekinge.
De gemensamma sydsvenska prioriteringarna åter
kommer således i många olika sammanhang
• Interregional tillgänglighet Blekinge kustbana
• Sammanknutet Sydsverige E22, riksvägar,
cykel-kollektivtrafik
• Konkurrensmässiga & hållbara godstransporter
Sydostlänk, farled
Även om stora satsningar och investeringar görs i
Blekinges kommuner för förbättrad och utbyggd digital
infrastruktur visar den marknadsanalys som togs fram

16

Antalet invånare i Blekinge har ökat de senaste åren.
En stor del av ökningen beror på att Blekinge tagit
emot ett stort antal nyanlända. Trots detta behöver
Blekinge satsa för att attrahera ännu fler unga
människor. Detta ställer bland annat stora krav på
att det byggs fler bostäder för att Blekinge ska kunna
växa ytterligare. Blekinge delar utmaningen med
ökad obalans i demografi med andra regioner utanför
storstadsregionerna och försörjningskvoten, som visar
på behov av fler i arbetsför ålder som är sysselsatta,
är en indikator som lyfts fram allt oftare.
I En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
(SOU 2017:73 ) ges förslag till förändringar som stödjer
regional och kommunal samverkan, liksom kommunal
planering för förbättrat underlag och effektivare
bostadsplanering.
Under våren presenterade också parlamentariska
landsbygdskommittén sitt slutbetänkande (SOU 2017:1)
För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. I utredningen beskrivs utmaningar för regioner och kommuner utanför
storstadsregioner, med fokus på glesbygdskommuner.
För regioner som Blekinge – tätbefolkade men inte
tillhörande storstadsregion - är utmaningen och risken
att inte kunna ta del av tillväxt kopplat till regionala
motorer och storstäder och samtidigt inte ges möjlighet att ta del av stöd (enligt förslag från landsbygdskommittén) som riktas till ”landsbygdsregioner”.
Genom fortsatta satsningar på förnyelse och sam
verkan för stärkt infrastruktur, kollektivtrafik,
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näringsliv/investeringsfrämjande, kulturliv och besöks
näring kan regionens attraktionskraft stärkas och på
så vis få fler etableringar och människor att komma
till Blekinge. Trender visar att genom att stärka
attraktionskraften stimuleras även företagsklimat
och etableringar, vilket attraherar kompetens till
regionen. Genom samarbete för att aktivt stärka både
besöksnäringen och investeringsfrämjandet i Blekinge
kan länets potential synliggöras även för inflyttande.
Kompetensförsörjningsfrågan blir en allt större utmaning med en tudelad arbetsmarknad. Samtidigt
som arbetslösheten är hög i utsatta grupper är den
rekordlåg i andra. Många företag och arbetsgivare har
svårt att rekrytera rätt kompetens. Matchningen på
arbetsmarknaden blir således en allt viktigare uppgift.
Detsamma gäller utveckling av samverkan mellan
parter för att stärka företags tillgång till arbetskraft. Talangattraktion är en satsning som utvecklas
både lokalt och regionalt och kan växlas upp genom
samverkan med näringsliv inom utsatta sektorer och
organisationer.
Blekinges demografiska utmaningar är gemensamma
med många andra regioner som inte direkt gränsar
till en storstadsregion. Karakteristiskt för Blekinge
är också att en relativt stor andel av befolkningen är
sysselsatt inom den offentliga sektorn och industrin.
Blekinge har också en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Regeringen har därför möjliggjort ett förstärkt arbete för jämställd regional tillväxt i Blekinge.
På nationell nivå lägger näringsdepartementet stort
fokus på satsningar kopplat till globala utmaningar
som bland annat digitalisering, life science samt
klimat och miljö. Som ett led i detta pågår satsningar
kopplat till nyindustrialisering, exportfrämjande samt

framtidens resande och transporter, men även inom
klimat och energi och mat- och livsmedel.
På Europanivå är Brexit och hur Storbritanniens ut
träde ur EU kommer att påverka kommande EU budget
och fördelning mellan jordbrukspolitik och sammanhållningspolitik i fokus. Arbetet har inletts inför kommande programperiod från 2021. Sveriges regioner,
tillsammans med många andra europeiska regioner,
är aktiva i arbetet för att synliggöra vikten av fortsatt
prioritering av strukturfonder i EU:s budget, medel
som är viktiga för regionernas utvecklingskraft och
genomförande av strategier kopplade till EU 2020 och
nationella strategier.
Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Orosmönster
i grannländer påverkar rörligheten precis som klimat,
digitalisering och ekonomisk utveckling påverkar
människors rörelsemönster. Allt snabbare transporter
innebär även att konkurrenssituationen kring kompetens och människor höjs och värden som kultur, hälsa,
möjlighet till utbildning och god livsmiljö blir allt
viktigare faktorer i konkurrensen om morgondagens
unga människor.
Folkhälsa och kultur för regional utveckling, livskvalitet och attraktionskraft, liksom fokus på unga,
får allt större plats i arbetet, vilket också innebär nya
samband och vikten av att hitta nya samverkans- och
samhandlingsformer för att överbrygga sektorer och
politikområden.
Blekinges geografiska läge innebär, förutom möjlighet
att utveckla transporter och tillgänglighet, att Öster
sjön, miljö och vattenfrågor alltid är centrala och
återkommande även i samarbetet med grannregioner
runt Östersjön.
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Framtidsbedömning
Blekinges tillväxt är god. Företagen i Blekinge ser
positivt på framtiden och har en större tillväxtvilja
än i andra regioner. Bilden av Blekinge blir allt mer
positiv och allt fler väljer Blekinge som besöksmål.
Allt fler är i sysselsättning och utbildningsnivån ökar.
Samtidigt är arbetsmarknaden tudelad och ojämställd.
Matchning och kompetensförsörjning är en allt viktig
are framtidsfråga och beskrivs som ett tillväxthinder
tillsammans med bl.a. digitalisering. Blekinge är ett
industritungt län och påverkas relativt hårt och snabbt
av svängningar i konjunkturen, vilket utmanar till för
nyelse i näringslivet.

Den framtida sträckningen av den planerade hög
hastighetsjärnvägen beskrivs som det största samhällsoch infrastrukturprojektet i modern tid. Satsningen
syftar främst till att knyta samman storstadsregioner
och riskerar samtidigt att ytterligare försämra för
regioner utanför systemet. Detta ställer krav på
förstärkningar och investeringar i befintlig infrastruktur för att stärka kopplingen i Blekinge till kommande
höghastighetsjärnväg. Förbättringar på Blekinge Kustbana kommer att bli en viktig pusselbit för Blekinge.
En framtidsfråga är när det är samhällsekonomiskt
lönsamt att räta ut Blekinge Kustbana.

Befolkningen och arbetskraften i Blekinge ökade
kraftigt fram till 2016 bland annat med anledning
av flyktinginvandringen, samtidigt blir befolkningen
allt äldre med stora pensionsavgångar men också en
försämrad försörjningskvot. En av nyckelfrågorna är
att behålla och attrahera unga till Blekinge och öka
antalet utbildningsplatser i länet. Blekinge Tekniska
Högskola med profilutbildningar inom teknik och
IoT (Internet of Things) liksom hälso- och sjukvård
måste stärkas och utvecklas.

Tillsammans med transporter och resande är bostadsförsörjningen en utmaning för Blekinge precis som för
många andra regioner. Att stärka samplanering mellan
olika sektorsområden i enlighet med satsningar som
exempelvis strukturbildsarbete, där även folkhälsa
och livskvalitet vävs in, är ett angeläget fortsatt
utvecklingsområde.
Livskvaliteten i Blekinge är hög och Blekinges idrottsoch kulturliv har redan idag en fantastisk mångfald,
men behöver stärkas ytterligare. Den nya kulturplanen
har lagt grund för satsningar på bl.a. professionellt
kulturliv i Blekinge. Ett idrottspolitiskt program ger
också en riktning för stärkt satsning på Blekinges
idrottsliv i framtiden. Idrotten i Blekinge är allt mer
betydelsefull, både för idrott och för folkhälsa, men
även för besöksnäringen.

Arbetslösheten i gruppen invandrare är fortfarande
hög, särskilt i gruppen unga män. Det är både en
utmaning och möjlighet för Blekinge. För att klara
detta måste fler komma i utbildning och jobb och
arbetsmarknadens behov av arbetskraft matchas,
samtidigt som en mer jämställd arbetsmarknad
skapas. Navigatorcentrum, Snabbspår och fler möjligheter måste kunna erbjudas.
En framtidsfråga för Blekinge och sydöstra Sverige är
att förstora arbetsmarknaden och korta restiderna till
storstadsregioner som Stockholm och Malmö-Öresund.
Blekinges strategiska läge med väl utbyggda hamnar
kan komplettera transportflöden till och från växande
marknader i Baltikum och österut.
Blekinge Kustbana utgör ett viktigt stråk genom
Blekinge, både för gods- och persontrafik.

Digitaliseringen påverkar såväl näringsliv som offentlig
sektor. Region Blekinge arbetar med digitaliseringen
ur flera perspektiv genom bland annat Blekinges
regionala digitala agenda och projekt kopplade till
Blekinges Innovationsstrategi. Post- och telestyrelsens
(PTS) satsning på bredbandskoordinatorer i alla län
skapar förutsättningar för kartläggning och analys
för att kunna göra framtida prioriteringar och vägval.
Syftet är att stärka arbetet för att nå ambitiösa
nationella och regionala bredbandsmål till 2025.
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Samverkan är även i framtiden ett ledord och en
avgörande konkurrensfördel för en liten region som
Blekinge. Samverkan måste fortsätta att stärkas, inom
Blekinge men också med grannregioner och internationellt. Samverkan ur ett territoriellt perspektiv mellan
stad och landsbygd behöver också utvecklas, för att
stärka hela regionens utveckling. Samverkan mellan
aktörer är också central och behöver stärkas och få
ökat fokus inför framtiden. Det kan exempelvis handla
om aktörer i Science Parkmiljöer, innovationssystemet
och utbildningsaktörer. I dessa sammanhang har också
Blekinge Tekniska Högskola en viktig roll för att stärka
forsknings- och utvecklingsmiljöer i Blekinge.
Samverkan i Sydsverige sker genom den ideella
föreningen Regionsamverkan Sydsverige (RSSS) där
landstingen och regionerna i Skåne, Blekinge, Kalmar,
Kronoberg, Jönköping och Halland ingår. Inom ramen
för Regionsamverkan Sydsverige finns ett antal arbets
grupper inom olika områden, bland annat infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. I Sydsverige bor 26
procent av landets befolkning och en väsentlig del
av svensk export och import passerar via Sydsveriges
hamnar och Öresundsbron.
Inom ramen för RSSS har ett gemensamt positions
papper för sydsvensk infrastruktur tagits fram,
som pekar på behovet och nyttan av utbyggd infra
struktur i Sydsverige. Detta blir också en viktig
pusselbit i inspelen till den nationella transport
infrastrukturplaneringen som nu inletts för perioden
2018–2029.
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Region Blekinge medverkar i det nationella projektet
Region 2050, en framsynsprocess som ska fördjupa för
ståelsen för trender och megatrender de kommande
20-30 åren samt skapa beredskap inför kommande
förändringar och lägga en grund för strategiska dis
kussioner och beslut.
En framtidsfråga i det regionala utvecklingsuppdraget
med nationell och internationell samverkan är utvecklingen av det europeiska samarbetet. EU:s budget med
destinerade resurser för utvecklingsinsatser kopplat
till regionala utvecklingsstrategier, nationella och
EU-strategier är en viktig del för sammanhållningen
inom Europa. Regionala tillväxtmedel tillsammans
med EU:s strukturfonder är viktiga delar för Blekinges
innovationssystem och utvecklingsprojekt. Hur EU:s
budget och sammanhållningspolitik kommer att se ut
efter 2020 är ett stort frågetecken, inte minst mot
bakgrund av Brexit, Storbritanniens utträde ur EU,
och andra utmaningar inom Europasamarbetet.
I och med bildandet av regionkommun i Blekinge
2019 kommer även Blekingebor till valet i september
2018 att rösta till ”regionfullmäktige” med ansvar
för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur
och kollektivtrafik. Som det ser ut idag kommer det
regionala utvecklingsansvaret, från och med 2019,
organiseras under direktvalda politiska organisationer.
Detta kommer att påverka och förstärka det regionala
utvecklingsansvaret i framtiden.
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Finansiell analys
Ekonomiska förutsättningar

på 0,8 mnkr. Resultatet exklusive återbetalning till
medlemmarna av intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet bedömdes bli 8,3 mnkr och utfallet
blev 9,1 mnkr. Samtliga verksamheter förutom regional
utveckling uppvisade något bättre utfall jämfört med
prognosen.

Verksamheten inom regional utveckling finansieras
till stor del av projektintäkter men även av medlemsbidrag s.k. basfinansiering, statliga bidrag och en
mindre del övriga intäkter. Under de senaste åren har
fler statliga uppdrag tillkommit utan någon medfölj
ande ekonomisk kompensation för att administrera
och arbeta med dessa uppdrag. Denna trend tenderar
att hålla i sig. Uppdragen måste därför utföras inom
befintliga ramar. Verksamheten är således under
finansierad vilket under flera år hanterats genom
ett projekt benämnt ”Nationellt uppdrag”, finansierat
av regionala tillväxtmedel.

God ekonomisk hushållning
och finansiella mål

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet finansieras
i princip helt av regionalt och statligt stöd. Av de
3,8 mnkr som äskats under kulturplansperioden
2015-2017 har det regionala stödet ökat med 2,0 mnkr.
Trafiknämndens verksamhet finansieras till största
delen av medlemsbidrag (62 procent), men i denna
verksamhet finns också betydande trafikintäkter
främst från biljettförsäljning (35 procent). Verksamheten arbetar med att utveckla kollektivtrafiken
enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet. Ambitionsnivån för Blekinges kollektivtrafik är hög, vilket
på sikt innebär att betydande resurser måste tillföras
denna verksamhet.

2005 kom en lagregel om god ekonomisk hushållning
i kommunallagen. Enligt lagen ska budget och utfall
visa positiva resultat varje enskilt verksamhetsår.
Grundregeln är att varje generation ska betala för
sin välfärd och inte skjuta betalningarna på framtiden.
Region Blekinge budgeterade ett nollresultat för 2017
och resultatet blev positivt med 0,8 mnkr.
Region Blekinge har ett antal finansiella mål som tillsammans med verksamhetsmålen ska möjliggöra god
ekonomisk hushållning. De finansiella målen och dess
måluppfyllelse beskrivs i avsnittet Måluppfyllelse 2017.
Sammantaget är måluppfyllelsen av de finansiella
målen tillfredsställande då två av tre mål anses vara
uppfyllda. Det tredje målet om en balanslikviditet på
minst 100% är i stort sett tillfredsställande, med ett
utfall på 99,3%.

Rapportering under året

Balanskravet och
resultatutjämningsreserv

Region Blekinges ekonomiska rapporteringsplan
innehöll två delårsbokslut, ett per 30 april och ett per
31 augusti. Region Blekinges styrelse godkände dessa.
Region Blekinges revisorer granskade delårsbokslutet
från augusti. I augustiprognosen bedömdes helårs
resultatet sluta med ett överskott på 0,6 mnkr, vilket
stämmer relativt väl med årets redovisade överskott

Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte
får besluta om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna. Reglerna gäller även för ett kommunalförbund som Region Blekinge. Om resultatet ändå blir
negativt måste det kompenseras med överskott inom
tre år. Varje år ska i årsredovisningen redovisas en
balanskravsutredning enligt nedan.
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Balanskravsutredning (tkr)
		
		
2017
2016
Resultat
821
123
Reducering av samtliga realisationsvinster
0
0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
0
0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
0
0
Orealiserade förluster i värdepapper
0
0
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
0
0
Resultat efter balanskravsjusteringar
821
123
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
0
0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
0
0
Balanskravsresultat
821
123
Balanskravsresultat att återställa

0

0

Balanskravsutredningen för Region Blekinge visar att det inte fanns något underskott att återställa.
Region Blekinge har ingen resultatutjämningsreserv från tidigare år och det gjordes ingen avsättning detta år heller.

Årets resultat
När Region Blekinges resultat ska analyseras är det
viktigt att justera för avvikelsen mot budget avseende
intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet.
Anledningen till detta är att eventuella överskott mot
budget återbetalas till intressenterna och därmed uppgår verksamhetens totala resultat alltid till noll kronor.
Region Blekinges resultat exklusive återbetalning av
intressentbidrag för trafiknämndens verksamhet uppgick till 9,1 mnkr jämfört med 6,4 mnkr för 2016.
Region Blekinges sammanlagda resultat, efter återbetalning av trafiknämndens överskott, översteg det
budgeterade nollresultatet med 0,8 mnkr. Trafik
nämndens resultat uppgick till det budgeterade
nollresultatet. Övriga verksamheter uppvisade mindre
överskott. Störst överskott, 0,3 mnkr, uppvisades
av Regionstyrelsen (RS), RSAU och revisionen. Det
sammanlagda resultatet stämmer relativt väl med
den prognos som lämnades i delårsbokslutet för
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augusti 2017. Samtliga verksamheter förutom regional
utveckling uppvisade något bättre utfall jämfört med
prognosen.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter ökade med 10,2 mnkr jämfört
med föregående år vilket motsvarar en ökning på
4,4 procent.
Intäkterna från projekt är 4,1 mnkr högre jämfört med
föregående år, vilket är en följd av en mer omfattande
projektverksamhet. Intäkterna avseende biljett- och
kortförsäljning ökade med 2,6 mnkr bland annat
till följd av en fortsatt ökning avseende intäkter av
läsårskort. Andra större ökningar jämfört med föregående år är bland annat hänförliga till ersättning för
uppdragstrafik (0,9 mnkr), statsbidrag för underhåll av
hållplatser och förbättrade kommunikationslösningar
(1,0 mnkr), statligt kulturstöd (0,5 mnkr), produktionsersättning (0,5 mnkr) och viten (0,4 mnkr).
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Intressentbidrag
Erhållna intressentbidrag ökade med 15,3 mnkr
jämfört med föregående år.
Intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet
ökade med 12,6 mnkr. Detta beror främst på utökad
trafik och en kompensation för den generella prisökningen (indexering). Ökningen var förväntad och fanns
med i budgeten för 2017. Intressentbidraget till kulturoch fritidsnämndens verksamhet ökade med 2,0 mnkr
vilket dels förklaras av den generella uppräkning som
görs för att kompensera för prisökningar, dels av att
landstinget höjde anslaget med 1,0 mnkr i sin budget
för 2017. Intressentbidraget till den övriga verksamheten ökade med 0,7 mnkr vilket beror på en ökning
av taxeringsutfallet för kommunerna, som är grunden
för beräkningen av medlemsavgiften.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader ökade med 28,4 mnkr
jämfört med föregående år, vilket motsvarar en
ökning på 5,0 procent. Ökningen var förväntad och
fanns upptagen i budgeten för 2017.
De totala trafikkostnaderna ökade med 14,6 mnkr
jämfört med föregående år. Detta förklaras främst
av nedanstående punkter:
• Ökad bastrafik buss, expressbuss och uppdrags
trafik, 10,2 mnkr, beroende på utökad trafik och
högre index.
• Öresundstågstrafiken ökade med 3,7 mnkr bero
ende på högre index och underhållskostnader.
• Kostnaderna för Krösatåg ökade med 0,9 mnkr
• Reducerad pågatågstrafik innebärande minskade
kostnader med 1,4 mnkr
• Indexökningar och ny trafik avseende tilläggstrafik
båt (0,7 mnkr) och tilläggstrafik buss (0,5 mnkr)
Övriga verksamhetskostnader ökade med 11,3 mnkr
jämfört med föregående år. Detta förklaras främst
av följande punkter:

24

• Ny post avseende utvecklingskostnader för nytt
biljett- och betalsystem, 5,2 mnkr
• Ökade anslag till kulturen innebar att utbetalda
kultur- och projektbidrag samt verksamhetsstöd
kunde utökas med sammanlagt 3,6 mnkr
• Ökad projektverksamhet medförde högre kost
nader, bland annat ökade konsultarvodena i denna
del med 1,6 mnkr
• Övriga nettoavvikelser i trafiknämndens verksamhet på +1,2 mnkr samt mindre nettoavvikelser i
övriga verksamheter på sammanlagt -0,3 mnkr
Personalkostnaderna ökade med 2,5 mnkr jämfört
med föregående år vilket motsvarar en ökning med
3,4 procent. Ökningen beror främst på den generella
löneökning som följde av den årliga lönerevisionen.

Avskrivningar
Avskrivningarna uppgick till 14,9 mnkr, en minskning
med 2,2 mnkr mot 2016, vilket beror på att vissa
större investeringar var fullt avskrivna i slutet av 2016
samtidigt som avskrivningar på planerade investeringar ej kommit igång på grund av förskjutningar i tid.

Finansnetto
Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter
och kostnader. Finansnettot förbättrades med 1,4
mnkr jämfört med föregående år vilket främst kan
hänföras till lägre räntekostnader med anledning av
att en flerårig ränteswap på 35 mnkr med relativt
hög ränta löpte ut under våren 2017.

Pensionsåtagande
Region Blekinge hade en total pensionsskuld på
19,7 mnkr varav 7,7 mnkr sedan tidigare betalats in
till SKL:s pensionsstiftelse. Resterande 12,1 mnkr var
inte inbetalda till pensionsstiftelsen utan har tagits
upp som en skuld i balansräkningen. Avsättningen
för 2017 uppgick till 1,0 mnkr.
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Driftredovisning

Ledning och administration
Ledning och administration visade ett överskott på
0,3 mnkr, vilket överträffade både budget och den
senaste prognosen. Intäkterna översteg budget med
0,3 mnkr främst beroende på ökade kostnader för
färdtjänsthandläggningen som finansieras fullt ut
av trafiknämndens intressentbidrag.

Samtliga verksamheter har en budgeterad netto
kostnad på noll kronor. Årets resultat för respektive
verksamhet blir därmed synonymt med nettokost
nadens avvikelse mot budget.

RS, RSAU och revision
RS, RSAU och revision visade ett överskott på 0,3
mnkr, vilket berodde på att användningen av avsatta
medel till styrelsens förfogande varit lägre än budget
erat och det uppstått lägre arvodeskostnader än
budgeterat delvis på grund av färre möten. Resultatet
var 0,2 mnkr bättre än den prognos som upprättades
i delårsbokslutet per 31 augusti.

Årets överskott berodde främst på lägre personal
relaterade kostnader, bland annat beroende på
frånvaro och ej utnyttjad budget för sommarvikarie
på ekonomiavdelningen.
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Regional utveckling
Regional utveckling visade ett överskott på 0,2 mnkr,
vilket var 0,3 mnkr lägre överskott än lämnad prognos
i augusti. Det positiva resultatet beror främst på lägre
personalkostnader till följd av tjänster som tillsatts
senare än planerat samt frånvaro. Både intäkter och
kostnader visade förhållandevis stor avvikelse mot
budget. Detta beror på externt finansierade projekt
där Region Blekinge fått ytterligare kostnader med
motsvarande intäkt. Delar av överskottet från de lägre
personalkostnaderna tillsammans med positivt resultat
i ett par externt finansierade projekt har återinvest
erats under året. Detta innebar att bredbandsutredning, strategi- och handlingsplan för kreativa och
kulturella näringar, intäktsbas-analys för Blekinge
samt skapande av informationsfilm för Strukturbild
kunnat genomföras inom befintlig budget.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens visade ett mindre
överskott, vilket var något bättre än budgetens och
prognosens förväntade nollresultat. Intäkterna och
kostnaderna översteg budget med 2,4 mnkr, vilket
var i linje med prognosen i augusti. Avvikelserna mot
budget var främst relaterad till utökad projektverksamhet till följd av att fler projekt beviljats.

Trafiknämnden
Resultatet för trafiknämnden exklusive återbetal
ningen av intressentbidrag till medlemmarna visade
ett överskott på 8,2 mnkr vilket var 0,6 mnkr bättre
än prognosen från augusti 2017.
Erhållet intressentbidrag understeg budget med
7,9 mnkr, vilket främst förklaras av att trafiknämndens
verksamhet genererade en positiv avvikelse mot på
budget på 8,2 mnkr.
Intäkterna översteg budget med 1,5 mnkr. Intäkter
för serviceresor understeg budget med 2,5 mnkr då
kostnaderna inte fortsatt öka och därmed inte behövts
debiteras vidare. Biljettintäkterna översteg budget
med 1,6 mnkr främst beroende på en fortsatt ökning
avseende läsårskort (+1,1 mnkr). Ej budgeterat statsbidrag betalades ut med 1,0 mnkr. Övriga positiva
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avvikelser mot budget hänfördes till viten (0,7 mnkr),
uthyrning av tåg (0,4 mnkr) och ersättning för uppdragstrafik (0,2 mnkr).
Utfallet avviker med +4,0 mnkr mot prognosen från
augusti vilket främst beror på erhållna statsbidrag
(1,0 mnkr), samt högre biljettintäkter (3,0 mnkr) än
förväntat.
De totala kostnaderna understeg budget med 6,4
mnkr. De direkta trafikkostnaderna understiger budget
med 7,2 mnkr. Utebliven kostnadsökning för serviceresor med 3,8 mnkr bland annat tack vare effektiviseringar i verksamheten och högre beläggningsgrad.
Lägre kostnader än budgeterat för Krösatåg med 1,6
mnkr bland annat beroende på betydligt lägre kost
nader än förväntat för ersättningstrafik. Gynnsamt
index (+1,5 mnkr) och lägre utfall för oförutsedd förstärkningstrafik (+1,1 mnkr) är huvudanledningarna till
lägre kostnader än budgeterat för bastrafik buss, kustbussar och uppdragstrafik med 2,4 mnkr. Kostnaderna
för tilläggstrafik buss och pågatågstrafiken understeg
budget med 0,3 mnkr vardera. Öresundstågtrafikens
kostnader har blivit 1,2 mnkr högre än budget främst
beroende på uppbokad reserv för oförutsedda kost
nader och högre underhållskostnader.
Personalkostnaderna understeg budget med 1,6 mnkr
på grund av ej tillsatta tjänster och frånvaro. Övriga
kostnader översteg budget med 3,8 mnkr, främst
beroende på utvecklingskostnader för bland annat
nytt biljett- och betalsystem. Avskrivningarna var
1,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av förseningar
i den pågående tågupprustningen och därmed inga
investeringar tagna i bruk under 2017. Räntekost
naderna understeg budget med 0,3 mnkr.
Trafikens totala kostnader blev 3,4 mnkr högre än
prognosen från augusti. Det beror främst på lägre
direkta trafikkostnader (1,5 mnkr), personalkostnader
(0,6 mnkr) och räntekostnader (0,3 mnkr) samt övriga
positiva avvikelser på 2,3 mnkr. Övriga kostnader
var 6,0 mnkr högre, främst avseende utvecklingskostnader, datakommunikationskostnader och satsningar
på hållplatser och realtidsinformation.
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DRIFTREDOVISNING (TKR)

					
2017
Bokslut

2017
Budget

2017
Avvikelse

2016
Bokslut

Intäkter
RS, RSAU, revision
Trafiknämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Regional utveckling
Ledning och administration

4 136
502 624
74 283
26 223
14 560

4 113
509 051
71 891
24 032
14 260

23
-6 427
2 392
2 191
300

3 990
484 211
68 729
24 826
14 518

Summa intäkter

621 827

623 347

-1 520

596 274

Kostnader
RS, RSAU, revision
Trafiknämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Regional utveckling
Ledning och administration

3 871
502 624
74 235
26 023
14 253

4 113
509 051
71 891
24 032
14 260

-242
-6 427
2 344
1 991
-7

3 848
484 211
68 729
24 151
15 212

621 006

623 347

-2 341

596 151

Resultat
RS, RSAU, revision
Trafiknämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Regional utveckling
Ledning och administration

265
0
48
200
306

0
0
0
0
0

265
0
48
200
306

142
0
0
675
-694

Summa

821

0

821

123

Summa

Investeringsredovisning
Årets investeringar uppgick till 2,7 mnkr vilket
understeg budget med 3,4 mnkr. Det är främst
investeringarna i trafiknämndens verksamhet som
INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

inte har nått upp till planerad nivå. Den största
förklaringen till detta är förskjutningar i tid.

					
2017
Bokslut

2017
Budget

2017
Avvikelse

2016
Bokslut

Trafikinvesteringar
- Upprustning tåg
- Hållplatsutrustning
- Biljettmaskinutrustning
- Övriga trafikinvesteringar
Övriga investeringar
- IT-system, licenser, webb
- Datorer
- Maskiner och inventarier, övrigt

2 508
5 568
2 161
3 118
348
950
0
1 500
0		
208
500
0
250
0
125
208
125

-3 060
-957
-602
-1 500
0
-292
-250
-125
83

2 487
2 147
0
0
340
263
30
160
74

Summa

2 716

-3 352

2 750

6 068
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Måluppfyllelse 2017
I detta avsnitt görs en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen. Det arbete
som bedrivits i syfte att uppnå målen beskrivs utförligt i avsnittet Region Blekinges
verksamheter. De mål som anges i budget och verksamhetsplan är både mål som
ska vara uppfyllda under budgetåret och mål som är mer långsiktiga.
Tillfredsställande
måluppfyllelse

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

Inte helt tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Uppgift saknas eller är
inte möjligt att värdera

MÅTT/INDIKATOR

MÅLUPPFYLLELSE*

I nära samverkan med länets
kommuner exempelvis näringslivschefer och turistchefer och
andra offentliga intressenter
samt näringslivet skapa förutsättningar för god utveckling av
besöksnäringen i regionen.

Kommunerna upplever att
samverkan mellan dem stärkts.
Mäts med enkät.

Ute i Sverige talar allt fler om Blekinge som turistmål
vilket stärks genom att vi ser en ökning av antalet gästnätter. I länet stärks besöksnäringen genom fler inslag
i olika media och för andra året i rad nomineras ett
Blekingeföretag till det nationella Stora Turismpriset.
Mätning via enkät planerad efter årsskiftet 2017-2018.

Ökad samverkan mellan
Blekinges kommuner för att
attrahera talanger till Blekinge.

Kommunerna upplever att
samverkan mellan dem stärkts.
Mäts med enkät.

I en enkät genomförd under slutet av 2017 svarade
drygt 81% att samarbetet inom Blekinge stärkts under
2017.

Våra medarbetare ska genom
kompetenshöjande insatser
hålla sin yrkeskompetens
uppdaterad.

90% eller fler av våra medarbetare ska i medarbetarenkäten
svara att de har blivit erbjudna
ett utvecklingssamtal.
80% eller fler av våra medarbetare ska i medarbetarenkäten
svara att de ha blivit erbjuden
en kompetenshöjande insats det
senaste året.

99% av medarbetarna angav i medarbetarundersökningen att de blivit erbjudna ett utvecklingssamtal.
75,5% av medarbetarna angav att de blivit erbjuden en
kompetenshöjande insats det senaste året.
Svarsfrekvensen på enkäten var god (90%).

Region Blekinge ska vara en
jämställd arbetsplats där
frågor om jämställdhet och
likabehandling hanteras som en
löpande del av verksamheten.

Det årliga arbetet med lönekartläggning ska resultera i att
inga eller så få åtgärder som
möjligt behöver göras till följd
av kartläggningen.

Lönekartläggningen är gjord under 2017. Få och ringa
åtgärder har gjorts till följd av denna. Kartläggningen
har även legat till grund för årets lönerevision.

Våra medarbetare ska uppleva
att deras arbetsmiljö är god
och att Region Blekinge aktivt
arbetar med det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Alla frågor kring den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i
medarbetarenkäten ska ligga på
minst samma nivå som mätningen våren 2016.

Med anledning av ny diskrimineringslagstiftning som
innebär större krav på aktiva åtgärder har vi arbetat
om medarbetarenkäten 2017 och utökat den med fler
frågor. Det går därför inte att jämföra resultaten med
2016 års enkät. Överlag uppfattas arbetsmiljön som god
enligt medarbetarundersökningen.

Region Blekinge ska ha friska
medarbetare och antalet
sjukskrivningsdagar per år ska
minska.

Långtidssjukskrivning (längre
än 14 dagar): Ska ha en positiv
utveckling där långtidssjukskrivningen minskar.
Korttidssjukfrånvaro (kortare än
15 dagar): Minst 85% av medarbetarna, som inte är långtidssjukskrivna, ska som mest ha
5 sjukfrånvarodagar per år.

Långtidssjukfrånvaro visar en positiv utveckling: Under
2017 har vi haft 5 medarbetare som varit sjukskrivna
längre än 14 dagar. Motsvarande siffra under 2016 var
8 st. 3 av 5 medarbetare har dessutom återgått i arbete
på hel eller deltid under 2017. Korttidssjukfrånvaro:
Under 2017 har 81% av våra medarbetare, som
inte varit långtissjukskrivna, som mest haft 5
sjukfrånvarodagar.

Rutiner etablerats för webbplatser, möten och lokaler som även
har anpassats.

Lokaler har anpassats med dörröppnare och hörslingor.
En checklista för att skapa bättre tillgänglighet på
webben är framtagen.

Bilden av attraktiva Blekinge

Medarbetare

Kommunikation
Region Blekinges samtliga
webbplatser, större möten och
samlingslokaler ska i största
möjliga mån uppfylla gällande
krav på tillgänglighet.

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Kommunikation (fortsättning)
Öka organisationens förmåga
att kommunicera enkelt och tillgängligt på begriplig svenska.

Region Blekinges medarbetare
har kunskap om och använder
olika tekniker för att genomföra
kreativa och interaktiva möten.

En intern utbildning för att höja kunskapen hur vi kan
hålla involverande möten är genomförd.

Inleda arbetet med att enligt en
kommunikationsplan kommunicera bildandet av regionkommun Blekinge.

Plan är upprättad och arbetet
inlett.

Plan upprättad. Arbete med att genomföra planen är
inlett och kommer att pågå under 2018.

Att Region Blekinges externa
möten och arrangemang uppfattas som kreativa och involverar
deltagarna.

Fler än 80% av deltagarna
uppfattar mötet som kreativt
och involverande. (Större möten
mäts – t ex Blekingedagen.)

I mätning efter Blekingedagen 2017 gav drygt 90% av
de svarande tre eller mer på en femgradig skala att
Blekingedagen var interaktiv och involverade publiken.
Närmare 80% av de svarande gav tre eller mer på en
femgradig skala att mötet hade ett kreativt upplägg.

Politikerna i regionstyrelsen
ska ha bra beslutsunderlag till
ärenden som behandlas.

95% av samtliga politiker i
regionstyrelsen ska uppleva att
det finns bra beslutsunderlag till
ärenden som behandlas.

Det finns inga signaler från politikerna om att beslutsunderlagen är otillräckliga. Planen är att göra en enkät
under våren 2018.

Region Blekinges riktlinjer
och annan information som
krävs i det dagliga arbetet
ska vara lättåtkomliga för
medarbetarna.

75% av medarbetarna ska i
medarbetarundersökningen
svara att det är lätt eller mycket
lätt att hitta riktlinjer och annan
intern information som krävs i
det dagliga arbetet.

73,5% av medarbetarna har svarat positivt
i medarbetarenkäten.

Region Blekinges avtals- och
upphandlingsprocess ska vara
av hög kvalitet.

Utveckla och kvalitetssäkra avtals- och upphandlingsprocessen.

Vi har upprättat lathund och beskrivningar, vad gäller
direktupphandling, för att förenkla för verksamheten.
Förbättringsarbete fortgår hela tiden.

Handläggningstiden för färdtjänsttillstånd ska förkortas.

Handläggningstiden för färdtjänsttillstånd ska i genomsnitt
vara max 3 veckor.

Handläggningstiden är sedan en längre tid tillbaka i
genomsnitt max 3 veckor. Vi har under året arbetet
med att förbättra handläggningen av dessa tillstånd
tillsammans med nya regler som tagits fram och
beslutats av trafiknämnden.

Alla investeringar som görs i
inventarier, datorer mm ska
finansieras inom den löpande
verksamheten, d.v.s. av
internt tillförda medel som
motsvaras av resultat och årets
avskrivningar.

Investeringar exkl. trafikinvesteringar ska understiga internt
tillförda medel.

Investeringar exkl. trafikinvesteringar finansieras inom
den löpande verksamheten.

Ingen skuldsättning ska ske ut
över utnyttjande av checkkredit
(vid tillfällig likviditetsbrist).
Upptagande av lån får ske
till trafikinvesteringar enligt
förbundsordningen.

Skuldsättning, utöver utnytt
jande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist), till annat än
trafikinvesteringar får ej ske.

Befintliga lån till trafikinvesteringar har amorterats
från 140 till 110 mnkr, inga övriga lån har upptagits.

Upprätthålla en god likviditet
så att det är möjligt att – för
utom att täcka kostnaderna
för de fasta åtagandena (egna
verksamheter etc.) förskottera
medel i de EU-projekt eller
andra projekt där organisationen är projektägare.

Likviditeten ska vid samtliga
bokslutstillfällen överstiga 100%.

Balanslikviditeten uppgick vid årets slut
till 99,3%.

Kansli

Finansiellt

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Samordning av arbetet med
att få företagsetableringar till
regionen.

I samverkan med regionala
aktörer och med Business
Sweden ta fram en etableringsstrategi för Blekinge.

En första version är framtagen av en handlingsplan för
Business Blekinge i syfte att skapa en hållbar struktur
för ett regionalt investeringsfrämjande. Grunden för
handlingsplanen är framtagen i en bred gemensam
process.

Stärka samsynen i Blekinge
kring Blekinges styrke- och
investeringsområden.

Ökat antal nystartade företag
och andelen som överlever
tre år.

Vi har nått en samsyn kring att Blekinge ska starta
det investeringsfrämjande arbetet inom Blekinges
styrkeområden. Det bekräftas av ca 15 intervjuer
av strategiska aktörer. Nya områden ska utvecklas,
allteftersom förutsättningar finns, med den metodik
som vi tagit fram.
Indikatorn ej möjlig för oss att på ett rimligt sätt mäta
och följa upp.

Att medverka till att målen i En
innovationsstrategi för Blekinge
nås.

Genomföra aktiviteterna i
projekt Smart produktion i
tillverkande och bearbetande
företag.

Aktiviteterna i projekt Smart Produktion har genomförts, genom branschöverskridande möten, seminarier
och Workshops.

2017 ska ungdomsarbetslös
heten ha halverats från 2013
års nivå.

Minskat antal arbetslösa
ungdomar.
Andelen 18-24 åringar som
avslutat gymnasiestudier med
fullständiga betyg ökar.

I december 2013 låg ungdomsarbetslösheten på 29%,
vilket innebär att Blekinges mål är att i december 2017
som högst ha 14,5% ungdomsarbetslöshet. I december
2017 uppgick arbetslösheten i åldersgruppen 18-24 år
i Blekinge till 17,7%. En kraftig förbättring, men vi når
inte hela vägen fram till målet.
I augusti 2013 var 2 575 ungdomar arbetslösa. I december 2017 hade antalet minskat till 1 429. I december
2017 bestod gruppen arbetslösa unga i Blekinge av 64%
män och 36% kvinnor.
Antal unga som avslutar gymnasiet med fullständiga
betyg ökar och ligger nu över det regionala och nationella målet. Andelen med fullständiga betyg per juni
2017 är 91,7%.

Att medverka till att målen
i kompetensförsörjningsstrategin nås genom att
främja samverkan för effektiv
utbildningsplanering och
kompetensförsörjning.

Andel arbetsgivare som upplever
god tillgång till rätt kompetens
ökar.

Vi når målet med att samverka för att få bättre
kompetensförsörjning. Mycket görs inom området.
När det gäller indikatorn så är produktiviteten hög
och företag och organisationer går på högvarv.
Vissa arbetsgivare upplever att det finns tillgång på
kompetens, men totalt sett har inte tillgången ökat
under perioden.

Blekinges marknadsandel av
den svenska turismomsättningen ska öka.

Ökad omsättning i besöks
näringen enligt BI -Syd.

Under jan-sep 2017 ökade antalet gästnätter med 2,2%,
eller 18 702 gästnätter, jämfört med motsvarande
period 2016. Ökat antal gästnätter indikerar i sin tur
att omsättningen ökar.

Arbetsliv

Fortsatt utvecklad strategisk
samverkan för utveckling av
Visit Blekinge AB.

Visit Blekinge AB har sedan den 1 augusti 2017 en
heltidsanställd VD. Samarbetet mellan regionens
länsturismchef och VD är mycket bra, vilket borgar
för en fortsatt strategisk samverkan och utveckling.

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Antalet genomförda samarbeten
och projekt som har lett till ökat
inflytande eller förbättring av
tillgänglighet.
- Mäts på antal sakfrågor/förslag
som har vunnit acceptans i
processen (ökat inflytande)
- förbättrad tillgänglighet
(faktiskt utfall/produkten).
Under 2017 ska Blekinge regionala bredbandsstrategi uppdateras.

Dialog med kommuner för gemensam statlig medfinansiering av infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken
där tillgänglighet är en huvudfråga.
Blekinges prioriterade infrastrukturfrågor har fått hög
acceptans inom Regionsamverkan Sydsverige.
Framtagen regional Länstransportplan med priori
teringar för 2018-2029.
Remissversion av Bredbandstrategi framtagen 2017.

Verka för ökad samverkan för
att stärka folkhälsoarbetet i
länet.

Genom samverkan medverka
för att initiera minst två projekt
inom området folkhälsa.
Att genom samverkan stärka
folkhälsoarbetet i enlighet med
Blekinges folkhälsopolicy.

Vi medverkar i den strategiska arbetsgruppen för
folkhälsa i Blekinge.
Samverkan i Landstingets nystartade projekt
Välbefinnande-coachning och Heja Hälsan 2.0 är
led i att stärka folkhälsan.

Öka samverkan och stärka
kopplingen mellan kommunal
fysisk planering och regional
utvecklingsplanering.

Initiera nästa steg i strukturbild
Blekinge.

Nästa steg i Strukturbild Blekinge, ett projekt kallat
Strukturbild Blekinge 2.0 är i full gång och pågår till 30
juni 2019. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket
och kommer efter projekttiden att fortsätta som en
stadigvarande verksamhet inom Region Blekinges
ordinarie verksamhet. Arbetet syftar till att öka samverkan, få till en tidig och stadigvarande dialog mellan
samhällsplaneringens aktörer kommunalt, statligt och
regionalt i länet, samt ta fram regionalt planeringsunderlag i form av kartor och analyser.

Utvärdering av hantering av
regional projektfinansiering via
en kvalitativ mätning.

Flera parallella utvecklingsprocesser pågår för att
bidra till målet utifrån projektkontorets olika arbetsområden. En central fråga är att öka långsiktigheten,
samverkan och den strategiska inriktningen i planeringen av utlysningar både för regionala tillväxtmedel
samt regional- och socialfond. Fokus läggs även på att
utveckla uppföljningsarbetet för regionala tillväxtmedel och i samverkan med Region Skåne när det gäller
regional- och socialfond för att öka lärandet av den
regionala projektverksamheten. Utöver dessa exempel
pågår även en rad mer interna utvecklingsprocesser
med syfte att bidra till att uppfylla målet. Mätning ej
genomförd.

Tillgänglighet
Utveckla gränsöverskridande
samarbeten och projekt med
fokus på transporter och
infrastruktur (fysisk och digital).

Livskvalitet

Projektkontoret
Vidareutveckla rutiner och
arbetssätt för att främja en
mer strategisk och effektiv
användning av regional
projektfinansiering som
verktyg för genomförandet
av Blekingestrategin.

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Horisontella perspektiv - gemensamt
Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge
medverkar till.

Måluppfyllelsen mäts för respektive horisontellt perspektiv.

Det har visat sig svårt att mäta uppfyllelsen av detta
mål som är av övergripande karaktär. Hållbarhet beaktas i allt fler sammanhang, både socialt och ekologiskt.
Tex ställs krav på hållbarhet i samband med upphandlingar. Förberedelse har även gjorts för att under
hösten genomföra en halvtidsöversyn av ”Internationell
översikt 2016-2018” vilken beskriver hur internationalisering bidrar till genomförandet av Blekingestrategin.

Att öka kunskapen om de horisontella perspektivens betydelse för regional utveckling, såväl
inom Region Blekinge som för
de utvecklingsinsatser Region
Blekinge medfinansierar.

Måluppfyllelsen mäts för respektive horisontellt perspektiv.

Det har visat sig svårt att mäta uppfyllelsen av detta
mål som är av övergripande karaktär. Hållbarhet beaktas i allt fler sammanhang, både socialt och ekologiskt.
Krav på hållbarhet i samband med upphandlingar ställs.
Projekt Jämställd regional tillväxt arbetar aktivt med
frågorna. Bland annat har vi utökat medarbetarundersökningen och genomför workshops med personalen.
Avseende internationellt har aktiviteter främst
genomförts som informationsinsatser genom Blekinges
EU:nätverk i vilket samtliga Region Blekinges medlemmar samt flertalet av Blekinges större offentliga organisationer finns representerade. Fokus för året behandlar
sammanhållningspolitiken efter 2020, Agenda 2030
samt stöd till samhällsplanering.

Horisontella perspektiv - samverkan
Följa upp basvärden, analysera
trender och sprida information
om hur arbetet med Blekinge
strategin fortlöper.

Vartannat år genomföra regionala insatsområdesdagar med
start 2017.
Vartannat år med start 2017
genomföra utvärderingsforum i
samband med Blekingedagen.

Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete SFS
2017:583, ska den regionala utvecklingsstrategin ses
över åtminstone en gång mellan varje val till Landstings- och Kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund har
en aktualisering av den befintliga strategin påbörjats, i
linje med beslut i Regionstyrelsen. I aktualiseringen har
det under 2017 genomförs en utvärdering av indikatorer
under respektive insatsområde och Blekinges intäktsbas har uppdaterats och rapporterats på Tillväxtforum. Tillgänglig offentlig statistik, vilken är relevant
avseende strategins indikatorer, har uppdaterats. En
OECD-analys har påbörjats och kommer att rapporteras
under 2018. En förankringsprocess med regionens
medlemmar och andra aktörer, har påbörjats. Detta
är startskottet för ett förankringsarbete som fortlöper
under 2018.
Blekingedagen 2017 fångade upp temat ”Framsyn”;
med bla dialog om globala megatrender, kulturkartor
mm och dess påverkan på Blekinge.

Horisontella perspektiv - hållbarhet
Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom
att ställa krav på hållbarhet i all
vår verksamhet.

Delta aktivt i ett
forskningsprojekt.
Utveckla en metod för
hållbarhetsbedömning.

Vi medverkar i BTH:s forskningsprojekt ”Hållbar regionoch kommunutveckling” där vår del är att ta fram en
process för att hållbarhetsintegrera projektansökningar
socialt och ekologiskt.

Region Blekinge ska vara en
föregångare i arbetet mot en
hållbar utveckling genom att
minska och minimera den egna
verksamhetens påverkan på
miljön.

År 2018 ställs hållbarhetskrav på
leverantörer vid minst 80% av
alla upphandlingar av varor och
tjänster. År 2018 har verksamhetens klimatpåverkan från
tjänsteresor minskat jämfört
med 2013. Initiera/medverka i
minst två projekt inom området
miljö, energi och klimat.

Mäts första gången 2018.

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Horisontella perspektiv - jämställdhet
Att verka för att kvinnor och
män gynnas i lika hög grad av
de initiativ som finansieras av
Region Blekinge.

Ta fram och besluta om handlingsplan för Region Blekinges
arbete med jämställd regional
tillväxt.

Handlingsplanen togs fram och beslutades redan 2016.
Projekt Jämställd Regional Tillväxt är i full gång.

Att verka för att integrera
jämställdhet med fokus på
intersektionalitet i det region
ala tillväxtarbetet.

Ta fram och besluta om handlingsplan för Region Blekinges
arbete med jämställd regional
tillväxt.

Handlingsplanen togs fram och beslutades redan 2016.
Projekt Jämställd Regional tillväxt är i full gång.

Horisontella perspektiv - integration & mångfald
Att arbeta för att inkludera
mångfaldsperspektivet med
fokus på intersektionalitet i
det regionala tillväxtarbetet.

Att delta aktivt i minst ett
regionalt utvecklingsprojekt
med fokus på ökad mångfald.
Fortsatt engagemang i den
regionala överenskommelsen
för flyktingmottagande och
etablering.

Jämställd regional tillväxt arbetar tätt tillsammans
med projektet PIK (personal, integration, kompetens).
Under 2017 handlar det om erfarenhetsutbyte och
samverkan och under 2018 kommer vi att göra ett
evenemang tillsammans för att på bästa sätt ta vara
på våra erfarenheter. Stort engagemang i Blekinge
under året för att stärka samverkan i detta arbete. En
hög andel människor har etablerats 2017, 40% i jobb
eller utbildning (44% män och 31% kvinnor). Blekinge är
därmed den femte bästa regionen i Sverige i mätningar
gällande etableringar.

Horisontella perspektiv - internationalisering
Stärka genomförandet av
Blekingestrategins insats
områden genom samverkan
över nationsgränser.

Initiera/medverka i 1-3 gräns
överskridande projekt med stöd
från något av EU:s program och
fonder.
Arrangera 1-2 regionala kunskapshöjande insatser kring
gränsöverskridande samarbete
per år.

Region Blekinge har varit aktivt i besluts och projektstödsprocessen inom EU:s program för södra
östersjöområdet där 2 gränsöverskridande projekt
med Lead Partner från Blekinge beviljats medel under
våren (Interconnect och DUNC). Region Blekinge har
även deltagit med representant i beredningsprocessen för Östersjöprogrammet.Vidare har dialog, samt
seminarium i samverkan med Energikontor sydost kring
område koldioxidsnål ekonomi genomförts.

Stärka Blekinges strategiska
position i östersjöområdet.

Strategiskt påverkansarbete
kring EUs program, fonder
och policys med fokus på ETCprogrammen och sammanhållningspolitiken 2020.

Region Blekinge har under året tillsammans med flera
regioner och SKL:s lämnat synpunkter kring vilka
frågor som bör prioriteras i de fortsatta diskussionerna
inför nästa programperiod. Region Blekinge har även
under hösten deltagit i de arbetsgrupper bl.a rörande
Interreg som tagit fram fördjupade underlag. Inspel har
samordnats i dialog med övriga nätverk som t.ex kontaktpunkter för South Baltic programmet, sekretariatet
för Central Baltic, Interract CPMR mfl organisationer
samt medlemmarna i Euroregion Baltic i form av ett
gemensamt positionspapper.

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter
i Blekinge ska öka.

Kollektivtrafikens andel av
motoriserade transporter i
Blekinge ska öka. Mäts med
enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern - jämfört med
2013 då andelen var 13%.

Resandet utvecklas väl i den nya stadstrafik i Karls
krona. Årets satsning i Sölvesborg och planerade
satsningar i Karlshamn och Ronneby förväntas leda till
fortsatt positiv resandeutveckling i länet.

Möjligheterna för utbyggd
vattentrafik ska utredas vid
upphandling av skärgårds
trafiken 2018.

Utredning genomförd.

Under året har ny trafik startats i Ronneby. Vidare
byggs skärgårdstrafiken ut med hop-on hop-off trafik
i Karlskrona. Planerad satsning för kustlinje Karlshamn-Ronneby-Karlskrona. Beställning avseende båtpendel Hasslö-Karlskrona har inkommit från Karlskrona
kommun.

Trafik

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på
land samt främja användningen
av förnybara bränslen i övrig
trafik.

Mäts genom uppföljning av
bränsleanvändning.

Mätning av bränsleanvändning görs fortlöpande i all
upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land. I skärgårdsupphandling eftersträvas förnybara bränslen.

Samtliga fordon i Blekinges
linjetrafik på land ska vara
tillgänglighetsanpassade.

Uppföljning av fordons
tillgänglighet.

Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land är
tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsanpassning av
båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken.

Uppföljning av upphandling.

Nya avtal är tecknade för skärgårdstrafiken. Ökad tillgänglighet för funktionsnedsättningar har prioriterats.

Införa resenärsinformation
om hållplatsernas utformning
senast 2019.

Uppföljning av
resenärsinformation.

Processen är påbörjad, definitioner krävs för olika
nivåer anpassade efter behov.

90% av alla större hållplatser
ska vara tillgänglighetsanpas
sade senast 2019.

Uppföljning av hållplatsers
utformning.

Arbetet med tillgänlighetsanpassningar av hållplatserna
är ständigt pågående i dialog med väghållaren, i vårt
fall våra medlemmar och Trafikverket, vilka finansierar
och ansvarar för anpassningen. Eftersom antalet resenärer ökar ökar andelen hållplatser med >20 påstigande/dag. Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser
var 75% vid utgången av 2017.

All operativ personal ska vara
utbildad i att bemöta äldre och
funktionsnedsatta senast 2017.

Uppföljning av utbildning.

I avtal med våra entreprenörer ingår möjlighet till
avrop av tid för utbildningsinsatser. Utbildning och
certifiering av samtliga bussförare har genomförts
under hösten.

2019 ska 72% av resenärerna
vara nöjda med Blekingetrafiken (69% 2014).

Mäts med enkätundersökningen
Kollektivtrafikbarometern.

År 2017 införde Svensk Kollektivtrafik en ny mätmetod
vilket gör att tidigare års siffror inte är jämförbara. 63%
av resenärerna var nöjda med Blekingetrafiken 2017.

2019 ska 55% av allmänheten
i Blekinge vara nöjda med
Blekingetrafiken (52% 2014).

Mäts med enkätundersökningen
Kollektivtrafikbarometern.

År 2017 införde Svensk Kollektivtrafik en ny mätmetod
vilket gör att tidigare års siffror inte är jämförbara. 53%
av allmänheten var nöjda med Blekingetrafiken 2017.

2019 ska 85% av kollektiv
trafikresenärerna vara nöjda
med senaste resan (83% 2014).

Mäts med enkätundersökningen
Kollektivtrafikbarometern.

År 2017 införde Svensk Kollektivtrafik en ny mätmetod
vilket gör att tidigare års siffror inte är jämförbara.
78% av resenärerna var nöjda med senaste resan med
Blekingetrafiken 2017.

2019 ska 50% av resenärerna ha
högt förtroende för att bussen
är i rätt tid (42% 2014).

Mäts med enkätundersökningen
Kollektivtrafikbarometern.

År 2017 införde Svensk Kollektivtrafik en ny mätmetod
vilket gör att tidigare års siffror inte är jämförbara.
54% av resenärerna har högt förtroende för att bussen
är i rätt tid.

Blekingetrafiken ska ingå i
servicetrafikens kvalitetsbarometer Anbaro senast 2017.

Att ANBARO används som
kvalitetsbarometer för
serviceresor.

Blekingetrafiken ingår i servicetrafikens kvalitets
barometer sedan våren 2016.

Ta fram en cykelstrategi för
kollektivtrafiken senast 2017.

Strategin framtagen.

Beslut taget om ny cykelstrategi i Regionstyrelsen
15 november 2017.

God kostnadstäckning ska eftersträvas i all trafikplanering.

Kostnadstäckningsgrad.

Kostnadstäckningsgraden har sjunkit från 44,5% till 43%
i och med nya trafiksatsningar.

Ny trafik ska efter etablering
bidra till trafikområdets
kostnadstäckning.

Kostnadstäckningsgrad.

Kostnadstäckningsgraden har sjunkit till 43%, nya
trafiksatsningar ännu ej etablerade.

Inga prispåslag vid passering av
länsgräns efter 2017.

Enligt taxebeslut.

Diskussioner förs med grannlänen inom ramen för
Sydtaxan. Avtalsskrivning pågår, inga beslut fattade.

Trafik (fortsättning)

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Måluppfyllelse 2017
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Inte helt tillfredsställande
måluppfyllelse

Otillfredsställande
måluppfyllelse

Uppgift saknas eller är
inte möjligt att värdera
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MÅLUPPFYLLELSE*

Uppföljning av utredning.

Införande av stadsapp ”snabbiljetten” har skett under
perioden och kan även användas inom Serviceresor.
Fler produkter införs som kan laddas på kort. Biljett
automat på plats vid färjeterminalen på Verkö. Fler
ombud i länet. Insatser vid evenemang under som
maren för att underlätta biljettvisering och försäljning
av biljetter. Införande av Swish och fakturabetalning.
Nytt Biljett- och betalsystem utvecklas i samarbete
med Skånetrafiken.

Målområde Barn och unga:
Blekinge ska vara ledande i
Sverige på kultur för och med
unga och barn.

Antal barn och unga/år som
besökt kulturverksamheter med
regionalt bidrag.
Antal besök per år till kulturverksamheter med regionala
bidrag.

Utfallet inom scenkonstområdena musik och teater i
Blekingmodellen uppfyller målen. Vi har under året
förstärkt möjligheten att se ”Skolbio” i samtliga
kommuner, samtliga kommuner undantaget Olofström
erbjuder sina elever skolbio.

Målområde Tillgänglighet:
Kulturen i Blekinge ska bli till
gänglig digitalt samt delaktighet
och eget skapande ska vara
ledord.

Uppfyllande av mål för kulturen
i Regionala digitala agendan.
Uppföljning av de regionala institutionernas tillgänglighetsplaner.

De verksamheter som har ett rimligt uppdrag i Regional
digital agenda har uppfyllt sina mål. Samtliga regionala
kulturinstitutioner har tillgänglighetsplaner som är
knutna till statens funktionshinderspolitik.

Målområde Samverkan:
Samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska
vara basen i utvecklingen av
Blekinges kulturliv.

Uppföljning genom den årliga
kvalitativa redovisningen i
Kulturdatabasen.

Samtliga kulturinstitutioner som ingår i statens
kulturamverkansmodellen rapporterar årligen i
Kulturdatabasen.
Under året har verksamhetssamtal hållits med en
mängd aktörer inom kulturverksamheter inom den
regionala, kommunala samt statliga nivån.

Målområde Delaktighet:
Alla i Blekinge ska ha samma
möjlighet till att ta del av våra
gemensamma resurser för att
uppleva och skapa kultur.

Uppfyllande av de regionala
institutionernas planer för
jämställdhet och mångfald.
Uppföljning av projektmedel och
produktionsstöd, fördelning över
konst- och kulturområden samt
fördelning över geografi.

Samtliga regionala kulturinstitutioner har planer för
jämställdhet och mångfald. Hittills har kultur och fritid
medfinansierat 36 utvecklingsprojekt över samtliga
konst- och kulturområden och visar på en god spridning
i Blekinge.

Målområde Internationalisering:
Verka för ökat samarbete i
södra Östersjöregionen.

Antal kontakter, programaktiviteter eller föreställningar i annat
land.

Eu ansökan Think Thank trans Baltic är inlämnad till
Horizon. Regionala aktörer har gjort gästspel i annat
land samt att vi i Blekinge också har tagit emot
gästspel. Två nya konstresidences har etablerats med
internationell medverkan.

Trafik (fortsättning)
Utreda betalningsrutiner senast
2019.

Kultur- och fritid

Sammantagen bedömning
av måluppfyllelsen
Region Blekinge har följt upp måluppfyllelsen för
årets 61 mål. Resultatet redovisas i följande tabell.

Måluppfyllelse

Utfall

Tillfredsställande
Inte helt tillfredsställande
Otillfredsställande
Uppgift saknas eller är inte möjlig att värdera

45
9
0
7

Totalt

61

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att
den är tillfredsställande.

* i de fall målen är långsiktiga är måluppfyllelsen en prognos.
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Redovisning medarbetare
Ett kontinuerligt lärande och kompetens
utveckling för medarbetarna är en självklar
förutsättning för en kunskapsintensiv orga
nisation som Region Blekinge. Under 2017
har Region Blekinge arbetat med en rad
olika frågor för att förbättra arbetsmiljö,
utveckling och trivsel för medarbetarna.
Inom ramen för projektet Jämställd Regional Tillväxt
har ett arbete med att kartlägga Region Blekinges
styrkor och svagheter i arbetet med jämställdhet,
likabehandling och arbetsmiljö påbörjats. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för vilka åtgärder
som ska prioriteras inom arbetet med arbetsmiljö
och likabehandling.

En ny uppdaterad medarbetarundersökning har tagits
fram som har tagit temperaturen på medarbetarnas
upplevelse av sin arbetsmiljö, hur bra de kan förena
arbetsliv med familjeliv och hur väl de upplever att
Region Blekinge arbetar med likabehandlingsfrågor.
Enkätens resultat kommer vara en del i arbetet med
att ta fram en likabehandlingsplan, med aktiva åt
gärder mot diskriminering, och en ny plan för arbetet
med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Medarbetargruppen, med representanter från samtliga
verksamhetsområden, träffas kontinuerligt under
året för att ur ett medarbetarperspektiv arbeta med
främst friskvård och personalaktiviteter för att stärka
Region Blekinges gemensamma värdegrund.

ANTAL ANSTÄLLDA					

Region Blekinge totalt
varav kvinnor
varav män

36

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

110
58
52

109
56
53

108
55
53

100
56
44

103
60
43

66
40
26

67
34
33
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SJUKFRÅNVARO, PERSONAL					

Sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid totalt %
Varav kvinnor
Varav män

2017

2016

2015

2014

2,81
3,91
1,6

4,02
5,62
2,46

4,26
5,10
3,37

3,58
3,66
3,47

LÅNGTIDSFRÅNVARO, PERSONAL					

Långtidsfrånvaro/total sjukfrånvaro %
Varav kvinnor
Varav män

2017

2016

2015

2014

41,37
46,01
28,77

57,92
73,58
23,13

52,07
49,84
55,66

53,20
43,61
66,04

TOTAL FRÅNVARO/ORDINARIE ARBETSTID %					
2017
3,18
2,33

-29 år
30-49 år
50 år-

Sjukfrånvaron på Region Blekinge har minskat under
2017 i jämförelse med tidigare år. Det är framförallt
långtidsfrånvaron som har minskat. Arbetet med
att påbörja tidig rehabilitering tillsammans företags-

2016
0
3,93
4,24

2015
1,08
3,70
5,15

2014
3,19
4,06

hälsovården både vid längre sjukfrånvaro och vid återkommande korttidssjukfrånvaro för att få en snabbare
återgång i arbete har därmed gett resultat.
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REGION BLEKINGES VERKSAMHETER

Regionstyrelsens
verksamheter
Verksamhetsområde regional utveckling,
kansli och kommunikation
Regionstyrelsen är det beslutande organ som leder och
samordnar regionalt tillväxtarbete i Blekinge, genom
uppdrag om regionalt utvecklingsansvar i Blekinge.
Regionstyrelsen beslutar om de strategiska målen för
Blekinge genom den regionala utvecklingsstrategin
Attraktiva Blekinge 2014–2020 samt strategier och
planer kopplat till denna. Styrelsen är tillika regional
kollektivtrafikmyndighet och myndighet avseende
beslut om regionala tillväxtmedel för Blekinges
utveckling.
Regionstyrelsens verksamheter består av kansli och
kommunikationsfunktion som är staber direkt under
regiondirektören, samt verksamhetsområde regional
utveckling.

Ledning, kansli och
kommunikation
Antal anställda: 21 (19 tillsvidareanställda och
2 visstidsanställda, 13 kvinnor och 8 män).
Intressentbidrag: 12,7 mnkr

Kansli
Kansliets uppdrag är att hålla ihop övergripande
administrativa funktioner för stöd och service till den
politiska organisationen och verksamhetsområdena.
Region Blekinges kansli innehåller en ekonomienhet,
samt funktioner för IT, upphandling/avtal, HR, diarie/
politisk administration, regionstyrelsens sekreterare
samt färdtjänsthandläggare.

Väsentliga händelser under 2017
Under 2017 införde kansliet ett nytt ärendehanteringssystem Public 360, vilket innebär att Region Blekinge
inom några år är näst intill helt papperslösa, vilket
innebär att Region minskat förbrukningen av papper.
Under året har också mallar och lathundar inom upphandlingsområdet arbetats fram. Detta ska underlätta
för samtlig personal att själva genomföra en direktupphandling. I övrigt har skett översyn av regler för
konferenser, regler och rutiner inom IT och telefoni.

Kommunikation
Region Blekinge har ett brett verksamhetsområde och
olika kanaler för att kommunicera med medlemmar
och samarbetspartners. Kommunikationen är ett medel
i arbetet att förbättra samverkan i länet och arbeta
mot de gemensamma målen i Attraktiva Blekinge.

Väsentliga händelser under 2017
Inom arbetet med bildandet av nya regionkommunen
Region Blekinge har ett förslag till varumärkesstrategi arbetats fram. Strategin ska antas av Blekinge
landstingsfullmäktige i februari 2018. Internt inom
Region Blekinge sprids information om arbetet med
sammanslagningen genom regelbundna nyhetssammanfattningar till samtliga medarbetare, minst en gång
i månaden, genom möten på verksamhetsområdena
samt genom möten med fackliga representanter i
samverkansgruppen.
Blekingedagen 2017 genomfördes i oktober i Karlshamn.
Temat för året var ”Blekinges framtida möjligheter och
utmaningar”. Omkring 230 personer deltog.
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Väsentliga händelser under 2017

I den efterföljande utvärderingen fick dagen 3,25
i betyg på en skala mellan 1 och 4. Hela 62 procent
av de svarande uppgav att dagen var interaktiv och
involverade publiken och hälften av deltagarna tyckte
att dagen hade ett kreativt upplägg (betyg 4 och 5 på
en femgradig skala).
Under slutet av året genomfördes en undersökning
bland samarbetspartners om synen på samarbetet
inom Blekinge och med Region Blekinge. Enkäten
skickades till drygt 200 personer, 85 svarade. 23
procent av respondenterna anser att samarbetet inom
Blekinge förbättrats under året medan fem procent
anser att det försämrats. 46 procent har angett att det
är oförändrat i jämförelse med förra året. 60 procent
anser att samarbetet med Region Blekinge är bra eller
mycket bra. 40 procent tycker att samarbetet är dåligt
eller mycket dåligt. 95 procent av respondenterna
anser att de tjänstemän inom Region Blekinge som
respondenterna varit i kontakt med har relevant
kunskap eller god kunskap inom sitt område.

Verksamhetsområde
regional utveckling
Antal anställda: 23 (22 tillsvidareanställda och
1 visstidsanställd, 12 kvinnor och 11 män).
Intressentbidrag: 4,9 mnkr
Övrig finansiering: Statliga bidrag och projektmedel
Större projekt: Projekten redovisas i löpande text
samt i särskild rapport ”Uppföljning av regionala
tillväxtmedel”.
Verksamhetsområde regional utveckling utför Region
Blekinges strategiska utvecklings- och samverkansuppdrag genom att samordna strategier och insatser
med anknytning till den regionala utvecklingsstrategin
Attraktiva Blekinge 2014-2020. Kopplat till uppdraget
drivs även strategiska projekt.
Två gånger per år följs strategins insatsområden upp,
bland annat i samband med den årliga Blekingedagen
som visar vad som görs i Blekinge för att strategin ska
bli verklighet.

Under 2017 påbörjades arbetet med en uppföljning och
revidering av de bedömningar och rekommendationer
som OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling, lämnade för Småland och Blekinge år
2012. Arbetet ska vara färdigt till sommaren 2018.
Arbetet med att aktualisera den regionala utvecklingsstrategin påbörjades under året. Aktualiseringen
omfattar bland annat revidering av indikatorer för att
försäkra en tillförlitlig uppföljning.
Jämställd regional tillväxt är ett nationellt uppdrag
som bidrar till och möjliggör analys och utvecklings
insatser som genomsyrar hela det regionala tillväxt
arbetet. Jämställdhet är en av nycklarna till Blekinges
utveckling. Genom att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och få människor i jobb som står utanför
arbetsmarknaden, kan arbetsgivarna hitta kompetens.
Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att människor
inte enbart har olika makt och möjligheter beroende
på kön, utan att en persons förutsättningar är komplexa och påverkas av samspelet av ett flertal faktorer.
Ekonomi, etnicitet, funktion, hudfärg, könsidentitet,
sexualitet och ålder är några exempel. Detta kallas för
intersektionalitet och betyder i praktiken bland annat
att vi, då det är relevant, tar fler aspekter i beaktande
när vi exempelvis analyserar statistik.
Arbetsliv
Under 2017 fortsatte arbetet med den regionalt
fastställda kompetensförsörjningsstrategin 2015-2017.
Samtidigt har blicken lyfts för att i stor samverkan ta
an kommande utmaningar för 2018-2020. Bland annat
har det under 2017 arbetats med kompetensförsörjning
med koppling till integration i samverkan med Läns
styrelsen, Arbetsförmedlingen, kommuner och näringsliv. Syftet är att förbättra de strategiska, länsöver
gripande strukturerna och arbetssätten. Konkret har
en översyn av SFI gjorts och övergångar till arbete
via bättre kontakter med näringslivet. Ett yrkesråd
bildades under 2017 med syfte att samverka kring
regional planering av utbildning.
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Arbetet för en långsiktigt hållbar struktur för export
och investeringsfrämjande i Blekinge fortsatte under
2017 med bland annat kunskapshöjande insatser inom
kommunerna och andra samarbetspartners. För att
underlätta för etableringar har ett regionalt markoch lokalregister skapats tillsammans med kommunernas näringslivsavdelningar. Ett viktigt resultat är att
parterna enats om att börja marknadsföra och paketera områdena Internet of things, Shaping/Stamping
(materialbearbetning inom främst fordonsindustrin)
samt marinteknik. Dessa är områden som i samråd
med Business Sweden bedöms som internationellt
konkurrenskraftiga.
Projektet Smart Produktion är i full gång med semi
narier, branschöverskridande möten och workshops
för industri- och IT-företag. En kartläggning av europeiska center of excellence har gjorts inom områdena
materialberarbetning/stamping, Internet of Things,
IT-säkerhet, undervattensteknologi och maritim informatik. En kartläggning över industriföretagens behov
inom digitalisering har också påbörjats.
En utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar
har tagits fram, för att skapa bättre förutsättningar
för företag inom denna näring att utvecklas och växa
i Blekinge. Syftet med planen är också att synliggöra
kulturella och kreativa näringars betydelse för Blek
inge, samt att skapa samverkan över politikområden,
mellan branscher och med andra regioner. Utvecklingsplanen har tagits fram i samverkan mellan regional
utveckling och kultur och fritid. Inom ramen för arbetet
anordnades utbildningsinsatser tillsammans med Region
Skåne, Lunds universitet samt deltagande kommuner.
En särskild förstudie för att kartlägga animationsbranschen och hur den kan utvecklas har påbörjats.
Tillgänglighet
Det tidigare beslutade positionspapperet från 2016,
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige inom
Regionsamverkan Sydsverige har förtydligats genom
att redovisa prioriterade infrastrukturåtgärder. Den
gemensamma synen på de åtgärder inom transportsektorn som behöver göras för utveckling och tillväxt
i Sydsverige har förmedlats till Trafikverket och till
regeringen. I Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 är båda, för länet, viktiga
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E22-objekten med (delen Ronneby öst-Nättraby samt
Lösen-Jämjö), vilket är en framgång för Blekinge. Även
kapacitetsåtgärder på Blekinge kustbana (mötesstation
m.m.) finns med i planförslaget. Som remissinstans
har Region Blekinge yttrat sig över förslaget till
nationell plan. I remissyttrandet framhålls Blekinges
strategiska läge för handel över Östersjön och vikten
av att Sydostlänken måste in i den nationella planen
understryks.
Arbetet med att ta fram den regionala länstransportplanen 2018-2029 stod i fokus under året, influerad
av det sydsvenska samarbetet. Blekinges strategiska
position som port för svensk handel över Östersjön
är tongivande för planens satsningar. En rapport från
EU-projektet TENTacle har tagits fram om hur Blek
inges hamnar kan knytas samman med EU:s prioriterade stomnätskorridorer på andra sidan Östersjön
och med korridoren i Sverige. Region Blekinge har,
i sin roll som sammanhållande kraft bland Sydostlänkenintressenterna, vid skilda tillfällen uppvaktat
regeringsföreträdare på det politiska planet.
Arbetet med Blekinges första regionala cykelstrategi
2018-2029 pågick under året tillsammans med kommunerna och Trafikverket. Cykelstrategin syftar till att
främja cyklingen genom att bygga ut cykelinfrastruk
turen för ökad och säker cykling samt främjandet av
en cykelkultur i länet. Ett viktigt område i strategin
är att cykla i kombination med att åka kollektivt, där
särskilda riktlinjer och mål finns för att uppnå detta,
i linje med det gällande Trafikförsörjningsprogram.
Arbetet med en nationell kustnära turismcykelled
har återupptagits och ansökan om medel har tagits
fram för att lämnas in till Landsbygdsleader och
Länsstyrelsen i Blekinge. Förutsatt att ansökningarna
beviljas kan arbetet med att ta fram handlingar för
en första etapp börja 2018.
Under 2017 har Region Blekinge reviderat både den
regionala bredbandsstrategin och den regionala digitala agendan. Region Blekinge tilldelades medel för
projektet Digitala Blekinge där möjlighet ges att sätta
full fokus på digitalisering ur ett regionalt perspektiv.
För att uppskatta investeringsbehovet för att nå
bredbandsmålen genomfördes en marknadsanalys.
Bredbandsforum för interregional samverkan (Region

ÅRSREDOVISNING 2017

536

samverkan Sydsverige) har etablerats för att identifiera
synergier och för att stärka Blekinges röst inom bredbandsfrågor i Sydsverige. Fyra av fem kommuner har
tillsatt en kommunal bredbandssamordnare men få av
dessa har möjlighet att avsätta den tid som krävs för
att lägga en plan för att nå bredbandsmålen.
Livskvalitet och Bilden av attraktiva Blekinge
Arbetet inom Attraktiva Blekinge för unga fokuserade
under året på flera aktiviteter. Arbetsförmedlingen
och Blekingekommunerna diskuterar vägar för att
fortsätta att utveckla Blekinges framgångsrika sam
verkan inom arbetsmarknadsområdet. Hur Region
Blekinges roll inom området kommer att utvecklas
har ännu inte klargjorts. En analys för ökad kunskap
för att bättre stödja unga till arbetsmarknad har
genomförts av Arbetsförmedlingen i samverkan med
kommunerna i Blekinge.
Breddad arbetsmarknad har pekats ut som ett prioriterat område. Ronneby kommun har genomfört en
regional förstudie om hur ungas arbetsmarknad ska
breddas. Målet är ökad efterfrågan på ung arbetskraft
generellt, samt ökade jobbmöjligheter för särskilt
utsatta grupper.

Inom projektet Jämställd Regional Tillväxt har
Region Blekinge getts möjlighet till ett arbete om
ungas normfria studie- och yrkesval. Detta är ett
område med stor potential att gynna ungas övergång
från skola till arbetsmarknad. Regeringen utökade
under året uppdraget för Dua som byter namn till
Delegationen för unga och nyanlända i arbete. Dele
gationen för unga och nyanlända i arbete har även
uppdragit åt Arbetsförmedlingen och landets kommuner att revidera Dua-överenskommelserna. Totalt kan
Blekingekommunerna söka 1,1 mnkr i statliga Duamedel för revideringsarbetet.
Inom besöksnäringen genomfördes under 2017 en
kartläggning av kompetensutvecklingsbehov samt
utbildningar inom digitalisering och sociala medier.
En handbok om hållbar utveckling inom besöksnäringen
togs fram i ett samarbete med projektet Arkipelagrutten. I handboken tas den ekologiska, sociala och
ekonomiska hållbarheten i beaktning. En reklambyrå
är också upphandlad för att ta fram en strategi för
varumärket Arkipelagrutten. Inom detta projekt har
även ett arbete med en mobil applikation och karta
påbörjats i samarbete med Attractive Hardwoods och
Blekingeleden.
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Attractive Hardwoods syftar till att förbättra och
stärka samarbetet mellan olika nationella och inter
nationella aktörer som är verksamma inom turism
sektorn samt öka populariteten och antalet besökare
till ädellövskogar för att skapa gränsöverskridande
ekoturism med Blekingeleden i fokus. Som en del i
projektet presenterades i oktober studien Reasons To
Go där man intervjuat besökare om deras uppfattning
om Blekinges skogar som ett attraktivt besöksmål.
En utvecklingsgrupp med representanter från samtliga
kommuner har bildats. Gruppen arbetar med konkreta
uppgifter kopplat till Blekingeledens utveckling. Tre
fjärdedelar av ledens sträckning är nu genomgången
för att bilda underlag till ledinventeringen.
I slutet av 2017 påbörjades projektet Attraktion Blek
inge, vars mål är att tillsammans med organisationer
som söker arbetskraft skapa en marknadsplan som
kan attrahera fler människor med rätt kompetens att
flytta till Blekinge. En projektgrupp med företagare
från hela Blekinge som har rekryteringsbehov har satts
ihop och en processledare har upphandlats.
Det fortsatta arbetet med Strukturbild Blekinge
pågår till 30 juni 2019. Projektet är delfinansierat
av Tillväxtverket och kommer efter projekttiden att
fortsätta som ett stadigvarande arbete inom Region
Blekinges ordinarie verksamhet. Arbetet syftar till att
öka samverkan, få till en tidig och långsiktig dialog
mellan samhällsplaneringens aktörer kommunalt,
statligt och regionalt i länet, samt ta fram regionalt

planeringsunderlag i form av kartor och analyser. Kort
och gott handlar arbetet om att föra kommunal fysisk
planering närmare regional utvecklingsplanering och
de regionala utvecklingsfrågorna, exempelvis kollektiv
trafiksförsörjning och planering av nya bostads- och
verksamhetsområden.
Internationellt och projektstöd
Projektkontoret
Projektkontoret hanterar olika frågor som rör projektfinansiering, huvuduppgifter är informationsspridning,
projektrådgivning, beredning och uppföljning av projekt. Fokus är främst på regionala tillväxtmedel, regionalfonds- och socialfondsprogrammet Skåne Blekinge,
Leader samt Interregprogrammen södra Östersjöprogrammet och Östersjöprogrammet. Dessa program
är viktiga verktyg för att genomföra den regionala
utvecklingsstrategin och andra tematiska strategier så
som kompetensförsörjningsstrategin och innovationsstrategin. Under 2017 var den centrala frågan att öka
långsiktigheten, samverkan och den strategiska inriktningen i planeringen av utlysningar både för regionala
tillväxtmedel samt regional- och socialfond. Utveckling
av uppföljningsarbete för att skapa lärande har också
stått i fokus och som ett led i detta arrangerades en
regional projektdag i samverkan med Länsstyrelsen i
Blekinge med fokus på hållbarhetsfrågor. Projektkontoret är en del av det som benämns nationellt uppdrag
och insatser återrapporteras också särskilt till näringsdepartementet genom återkoppling av villkorsbrev.

BLEKINGEDAGEN 2017 i
Bellevueparken i Karlshamn.
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REGION BLEKINGES VERKSAMHETER

Regionala tillväxtmedel
När det gäller anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder är
det sammantaget ett viktigt ekonomiskt verktyg för att
skapa utveckling, tillväxt och sysselsättning i Blekinge
i enlighet med Attraktiva Blekinges prioriteringar.
Anslaget växlas i hög utsträckning upp med medel från
regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge och de olika
Interregprogrammen. På så vis är anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder en viktig möjliggörare för att tillsammans med EU-programmen och resurser från aktörer i

regionen driva långsiktiga strategiska satsningar som
bidrar till genomförandet av den regionala utvecklings
strategin liksom målen i Skåne-Blekinge-programmet
och EU 2020. Anslaget är centralt för att stödja
långsiktiga regionala utvecklingsprocesser så som
kompetensförsörjning, utveckling av hållbara transportsystem, bredband, digitalisering och innovation.
En utförlig sammanställning av beviljade och avslutade
projekt återfinns i rapporten Årsrapport regionala
tillväxtmedel 2017.
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Kultur- och
fritidsnämnden
Verksamhetsområde kultur och fritid
Antal anställda: 25 (22 tillsvidareanställda och
3 visstidsanställda, 16 kvinnor och 9 män).
Regionalt stöd: 45 247,0 Tkr
Statligt stöd: 16 994,0 Tkr
Övrig finansiering: 9 649,9 Tkr (Regionala kulturintäkter, medlemsintäkter, projektmedel och
verksamhetsintäkter.
Större projekt: Broar till historien, Kultur för hållbar
regional utveckling, Blekinge utvecklar samtidskonsten,
Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansen i södra
Sverige, Kreativa rum och Språkstegen.
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att främja,
utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i
Blekinge. I Attraktiva Blekinge 2014–2020 spelar kultur
och fritid en viktig roll för ökad livskvalitet och attraktionskraft. Nämnden ansvarar för Region Blekinges
verksamhet inom kultur- och fritidsområdet samt för
de institutioner inom området för vilka Region Blek
inge är huvudman. I ansvarsområdet ingår att verk
ställa regionstyrelsens fastställda kulturplan.
Nämnden fördelar regionalt och statligt stöd till de
regionala kulturinstitutionerna. Bidrag fördelas både
som driftstöd och projektmedel även till regionala kulturföreningar, den regionala folkbildningen, Blekinge
Idrottsförbund samt ungdomsorganisationer.
Målsättningen är att tillsammans med Blekinges
kulturaktörer uppfylla kulturplanens viljeinriktningar
samt att i samarbete med Blekinge Idrottsförbund
stödja och företräda idrotts- och fritidsverksamheten
i Blekinge.

Blekinges regionala
kulturplan 2015–2017
Kultur- och fritidsnämnden tar fram den regionala
kulturplanen för Blekinge. Kulturplanen beskriver
riktlinjerna för hur kulturen i regionen ska utvecklas och bedrivas i Blekinge enligt den statliga

kultursamverkansmodellen, samt en beskrivning av
de prioriteringar som gäller för kulturverksamheten
som ligger utanför samverkansmodellen. Kulturplanen
omfattar tre år men revideras vid behov varje år.
Indikatorer och mål är kopplade till Region Blekinges
kulturplan och statens kultursamverkansmodell och
omfattar därför samtliga regionala aktörer med verksamhetsstöd och uttalade mål i kulturplanen. Uppföljning av de regionala verksamheterna (även de externa
utanför Region Blekinge) vad gäller mål i kulturplanen
samt de regionala prioriteringarna sker genom att
kulturkansliet träffar de regionala verksamheterna
två gånger per år för samtal och uppföljning. Därut
över redovisar samtliga regionala aktörer kvantitativt
i Kulturdatabasen, som är ett digitalt verktyg som
används av alla regioner i Sverige. Varje år redovisar
verksamheterna även kvalitativt, hur man arbetar för
att uppfylla de nationella målen samt målen i den
regionala kulturplanen.
Den regionala kulturplanen 2015–2017 hade;
- fem övergripande regionala kulturpolitiska mål
- 2 särskilda satsningar – professionell dans samt
bildkonst & form
- 49 processmål för kulturverksamheter med
regionala uppdrag

Resultat
De fem regionala kulturpolitiska övergripande målen
handlar om barn och unga, tillgänglighet, samverkan,
delaktighet och mångfald samt internationalisering.
Alla fem övergripande mål ses som helt eller delvis
uppfyllda

Särskilda satsningar
I Blekinges regionala kulturplan 2015–2017 fanns,
förutom de regionala prioriteringarna, två särskilda
satsningar utpekade, professionell dans samt bildkonst
och form. Regionteatern Blekinge Kronoberg har
därav fått ett nytt uppdrag att också omfatta den
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professionella dansen som ett led i att uppfylla målet
om en professionell danssatsning i Blekinge. Detta görs
i nära samarbete med föreningen Dans i Blekinge och
Dans i Sydost. Den professionella dansen har härigenom
stärkts och berikats inom områdena föreställningar
och produktioner, kompetensutveckling samt publikutveckling så att Blekinges medborgare nu får ett rikt
professionellt dansutbud.

samarbetsformer med Blekinges konstaktörer samt hur
kompetensutveckling för Blekinges konstutövare och
kommuner säkerställs. Kulturcentrum är därigenom
etablerad som en mötesplats för konsten. Statens
Kulturråd har också bifallit utvecklingsmedel till
utvecklingen av en regional konstarena Blekinge
utvecklar samtidskonsten.

Ett regionalt resurscentrum för konst har etablerats,
i samarbete med Kulturcentrum och Ronneby kommun.
En tjänst på 80% har inrättats för Konst i Blekinge som
tillsammans med Ronneby kommun och Kulturcentrum
ska utveckla konstområdet. En handlingsplan upprättades i dialog med Ronneby kommun, som beskriver
hur arbetet ska bedrivas för att etablera långsiktiga

40 mål ses som uppnådda eller som pågående processer. Fyra anses delvis uppfyllda och fem stycken
anses som ej uppfyllda. Två av de ej uppnådda målen
har inte uppnåtts på grund av att den regionala verk
samheten inte har jobbat med frågan, de övriga tre
på grund av att omvärlden har ändrat sig och de är
inte aktuella eller relevanta längre.

Processmål

Beviljade produktionsstöd och projektmedel under 2017
PRODUKTIONSSTÖD					
Blekinge
Teater

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Olofström Sölvesborg
1

1

1		

4

1

5

		

Musik

1

1

1

TOTAL

1

1

1

0

TOTAL

1

PROJEKTMEDEL					
Blekinge

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Olofström Sölvesborg

TOTAL

Musik

2

2		1		1

6

Film

1

1

2

Fritid

2			

2

Teater

5

Dans

3

1

Konst

2

1		

		

		

5
4

		

3

Kulturarv					1		1
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Bibliotek/ Litteratur

1

1

1				3

Blandade konstformer

2

1		1		1

5

TOTAL

18

7

31

1
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Väsentliga händelser
under 2017

I samarbetet mellan regionerna har arbetet med
frågorna kring kulturella och kreativa näringar (KKN)
blivit alltmer viktiga. Region Blekinge genomförde,
tillsammans med Region Skåne och Lunds universitet,
en utbildning, som har riktade sig till både kultur- och
näringslivsrepresentanter i kommunerna. Under året
arbetades ett utvecklingsprogram fram för de kultur
ella och kreativa näringarna i Blekinge.

Under våren arbetades en ny regional kulturplan för
Blekinge fram, en mängd dialoger genomfördes med
olika målgrupper på kommunal och regional nivå.
Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 beslutades
av Regionstyrelsen under oktober månad.

Vad gäller uppföljning av Regional kulturplan 2015
– 2017 har verksamhetssamtal hållits med samtliga
regionala institutioner med fokus på måluppfyllelse av
kulturplanen samt innehåll i den kommande Regional
kulturplan för Blekinge 2018 – 2020.

I samband med att ta fram en ny regional kulturplan
startade Region Blekinge under året ett nätverk för
professionellt aktiva kulturskapare, där gemensamma
frågeställningar kan diskuteras och lyftas.
Region Blekinge lämnade remissyttrande över propo
sitionen Kulturarvspolitik som håller ihop, utredningen
En inkluderande kulturskola på egen grund, DS Kultursamverkan som håller ihop samt lagrådsremissen
Ny museilag.
Ett intensivt arbete har pågått i den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige – utskott kultur.
Ett gemensamt positionspapper har tagits fram och
beslutades i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse
den 23 november, detta för att stärka Sydsverige
som en stark röst gentemot den nationella nivån.
Positionspapperet ger också möjlighet att inleda täta
samarbeten, ett första samarbete pågår som handlar
om att utveckla den professionella dansen i Sydsverige.
Region Blekinge, tillsammans med samtliga regioner i
Regionsamverkan Sydsverige, blev beviljade 520 tkr av
Kulturrådet för projektet Regionsamverkan Sydsverige
utvecklar dansområdet i södra Sverige.

Region Blekinge, kultur och fritid, har medfinansierat
36 utvecklingsprojekt varav 5 produktionsstöd, sökta
av professionella kulturaktörer eller föreningslivet över
hela regionen. Genom att Region Blekinge är partner
i Östersjöprojektet Think Tank Transbaltic är det
internationella perspektivet närvarande. En europeisk
workshop med deltagare från högskolor, universitet
och konstorganisationer har resulterat i en EU-ansökan.
För första gången i Blekinge har det av Region Blekinge, i nära samarbete med Blekinge idrottsförbund
samt idrottsföreningar, kommuner och folkhälsostrateger tagits fram ett Idrottspolitiskt program, vilket
beslutades av regionstyrelsen under december. Det
idrottspolitiska programmet beskriver den regionala
idrottspolitiska viljan att utveckla idrotten i Blekinge.
Programmet omfattar Region Blekinges uppdrag till
Blekinge Idrottsförbund som i sin tur arbetar i samråd
med kommuner och specialidrottsdistriktsförbund för
att driva den regionala utvecklingen.
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Konst i Blekinge

Blekingemodellen genomför Musik i Blekinge musikföreställningar under skoltid för alla barn och unga i
länet. Under perioden 2017 genomfördes 501 skolkonserter inom Blekingemodellen och drygt 35 000 barn
erhöll sin kulturgaranti. 23 olika barnproduktioner
turnerade i länet.

Under 2017 arrangerade Konst i Blekinge A.I.R.
Blekinge, Artist in Residence, – Baltic One med fem
internationella konstnärer, liksom interregional och
tvärdisciplinär workshop om framtida residence och
samarbeten. Detta för att få ett långsiktigt fokus för
att etablera Blekinge som internationell och experimentell plats för konst.
Konst i Blekinge har medverkat till att riktlinjer och
konstpolicyer i kommuner och landsting har upprättats,
anordnat informationsmöten om 1% -regeln för kommunerna samt arrangerat en konferens om offentlig konst
för kommuner, landsting och konstnärer.
Konst i Blekinge-podden hade premiär under året.
Podden är en röst för konsten i Blekinge med internationellt perspektiv. Den når ut till en bred allmänhet
och berättar om konstens spännvidd i de offentliga
rummen.

Kulturarv

Konst i Blekinge har haft dialogmöten med konstföreningar, konstmuseer, konstorganisationer, konsthögskola
och konstnärsorganisationer i Blekinge och i regioner.
Möten med Sveriges konstkonsulenter och andra
regioners konstresurscentrum och konstansvariga för
kunskapsutbyte och för att skapa samarbeten och öka
intresset för regionen som en plats för samtidskonst.
Konst i Blekinge deltar också i en ny nationell konstgrupp för information och utbyte inom Kulturrådet.

Musik i Blekinge
Musik i Blekinge är den största arbetsgivaren för de
professionella musikerna i regionen och bidrar tillsammans med arrangörsföreningarna till många arbetstillfällen. Under 2017 har Musik i Blekinge tillsammans
med arrangörsföreningarna samarrangerat ca 1 800
konserter över hela länet.
Musik i Blekinge arrangerade också, tillsammans med
Malmö högskola, högskolekursen Blekinge International
Brass Academy (BIBA) för musikstuderande och professionella musiker från hela Europa.
Som part för utveckling av musik för barn och unga
stod Musik i Blekinge som värd för Barn- och ungaproducenternas riksmöte 2017, en viktig plattform
för producenternas utbyte av erfarenheter och
produktioner samt fortbildning. Inom ramen för
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Musik i Blekinge driver, som en av sex regionala
musikinstitutioner, det rikstäckande integrationsprojektet Songlines. Projektet vänder sig till unga, både
svenskfödda och nyanlända, som intresserar sig för
musik, konst och gemenskap. Det rikstäckande samarbetsprojektet för länsmusiken Musik Direkt har efter
31 år fullt ut transformerats till Imagine Sweden och
har därmed knutits närmare det europeiska nätverket
Imagine med deltävlingar lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt.

Arbetet med Kulturarvsfrågorna kopplade till samverkansparter fortsätter. I samarbete med Blekingearkivet
och Regionteatern Blekinge Kronoberg har arkivmate
rial tagits fram, som har använts till föreställningen
Stenjätten som spelades av Regionteatern Blekinge
Kronoberg på turné under våren. Dessutom har Region
Blekinge tillsammans med Blekingearkivet arbetat med
utställningen Jag är här - ärbar sedeslös producerad
av Postmuseum och Stockholms stadsarkiv. Fortsatt
utveckling av Broar till historien i samarbete med
Kulturarv Blekinge och Kulturarv Östergötland pågår,
denna webbsida är ett hjälpmedel för framförallt
skolan att jobba med ursprungskällor.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Språkstegen, som är ett samarbete mellan barnhälsovården i Blekinge och Kronoberg, logopedi, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg samt folkbiblioteken,
har fortsatt. Statlig medfinansiering uppgår till 1,3
mnkr. Alla kommuner i Blekinge och Kronoberg har
skrivit under en avsiktsförklaring och all personal på
BVC i Kronoberg och Blekinge har fått utbildning i små
barns språkutveckling och i hur deras insats i projektet
ska gå till. Bibliotekspersonalen på samtliga bibliotek
har fått motsvarande utbildning och ett gemensamt
material för utdelning till alla föräldrar har tagits
fram. Gemensamt material för bibliotekens aktiviteter
är också framtaget. En webbplats för Språkstegen
(sprakstegen.se) lanserades under 2017, vars målgrupp
är de professioner som arbetar med Språkstegen.
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Slöjd i Blekinge

Som ett resultat av den litteraturutredning som har
genomförts har en utvecklare för litteratur och läsfrämjande anställts för att skriva en handlingsplan för
hur arbetet med litteratur i Blekinge och Kronoberg
ytterligare ska kunna utvecklas.
Berättarkraft, som är en festival för berättande och
litteratur, genomfördes även 2017. Alla kommuner
i Blekinge deltog och genomförde aktiviteter och
samverkade lokalt med föreningar, bildningsförbund
och Blekingetrafiken. En styrgrupp för Berättarkraft
bildades med syftet att jobba för festivalens fortsatta
utveckling. Medel till att ge Berättarkraft en större
tillgänglighet för personer med annat modersmål beviljades från Kulturrådet. Medlen användes till programpunkter med mångkulturellt innehåll och översättning
av programbladet till tre språk förutom svenska.
Hur biblioteken ska arbeta med sin digitala utveckling
är en viktig utvecklingsfråga, Biblioteksutveckling
i Blekinge Kronoberg har i samråd med biblioteks
cheferna tagit fram en digital strategi för 2017-2020
med sju fokusområden. Biblioteksutveckling i Blekinge
Kronobergs ansvar är att se över hur samverkan mellan
biblioteken kan underlätta arbetet utifrån strategin.
Ett annat av Biblioteksutvecklings främsta uppdrag är
att erbjuda kompetensutveckling till länets folkbibliotek. Under året genomfördes en mängd fortbildnings
insatser, exempelvis Biblioteken och den digitala samtiden, en skolbiblioteksdag med inspirationsföreläsare
inom skolbibliotek, som resulterade i en arbetsgrupp
med skolbiblioteksrepresentanter från alla kommuner
och en utbildningsdag om den nya möjligheten att
distribuera talböcker digitalt till talboksläsarna.
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Under 2017 beviljade Statens Kulturråd Slöjd i Blek
inge, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg samt
Hemslöjden i Kronoberg 500 tkr för projektet Kreativa
Rummet. Ett pilotprojekt för förändring av biblioteksmiljön genom delaktighet med biblioteksbesökare och
med ett hållbarhetsperspektiv.
Slöjd i Blekinge har fortsatt sin utveckling med att
ha aktiviteter i hela länet och har samarrangerat ett
flertal aktiviteter i länets alla kommuner riktade
till barn och unga, såsom barnfestivalen i Hällevik,
sommarlovsbussen i Karlskrona, slöjd under lovtid i
samtliga kommuner samt en inspirationsdag för länets
slöjdlärare.
Dessutom anordnades kunskapsförmedlingsplattformar,
såsom Spinnsöndag, Rainbow café, World Knitting
Public Day, Crafterwork, yxträffar, täljträffar samt en
mycket uppskattad föreläsning med Tant Kofta.
Även Slöjd i Blekinge har återkommande samarbeten
med närliggande regioner i Sydsverige. Ett gemensamt
slöjdprojekt, för och med barn har planerats. Under
2017 har en ansökan sammanställts och i slutet av
året beviljades medel för projektet Hör och gör från
Allmänna arvsfonden.
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REGION BLEKINGES VERKSAMHETER

Trafiknämnden
Verksamhetsområde trafik
Anställda: Totalt 39 2 (36 tillsvidareanställda och
3 visstidsanställda, 23 män och 16 kvinnor)
Medlemsbidrag: 317,8 mnkr
Övrig finansiering: Trafikintäkter
Större projekt: Nytt biljett- och betalsystem (BoB)

Målbild

Trafikverksamhetens uppdrag finns beskrivet i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge
2016–2019, ett strategidokument för hur trafiken ska
utvecklas på kort sikt. Programmet innebär en satsning
på kollektivtrafiken som en del i Blekinges mål om
bra möjligheter för rörlighet, bättre möjligheter för
utveckling och tillväxt samt en minskad klimat- och
miljöbelastning. Regionstyrelsen, som är regional
kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för det regionala
trafikförsörjningsprogrammet, antog programmet i
mars 2016.

• Kollektivtrafiken ska ge valfrihet gällande boende,
sätt att förflytta sig och tidpunkt för när vi vill
förflytta oss i Blekinge.
• Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder
skapar utveckling och tillväxt genom att närings
livets rekrytering av rätt kompetens underlättas.
• En renare och tystare lokal miljö samt minskad
klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig,
miljösmart och förnybart driven kollektivtrafik.

Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektiv
trafiken för att denna på bästa sätt ska bidra till det
”Attraktiva Blekinge”.

Trafikverksamhetens uppdrag är att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet
genom att handla upp, verkställa och marknadsföra
den upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs
huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken.
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns
ett antal uppställda mål för kollektivtrafiken.
Resandet fortsätter att öka. Resandet summerat för
samtliga trafikslag har ökat med 1,5 procent jämfört
med 2016.
Målen i verksamhetsplanen som är satta både på kort
och på lång sikt, redovisas i särskild matris. Samtliga
mål bedöms helt eller delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen
är god.

Väsentliga händelser
under 2017
Evenemang och marknadsföring
Under hela året har Blekingetrafikens Crew varit på
sin årliga turné med det, av kunderna, uppskattade
evenemangssläpet. Syftet är att sälja och marknads
föra produkter med fokus på Sommarkortet och mobilbiljetter, informera om evenemangstrafiken och stärka
Blekingetrafikens varumärke. Under 2017 var Crewet
på plats vid drygt 25 platser där kunderna befinner sig,
såsom exemelvis köpcenter, marknader, festivaler och
evenemang.
För att uppmärksamma kollektivtrafiken anordnades
den 16 januari kollektivtrafikens dag i Karlshamn. En
trafiknyhet som lanserades under dagen var de nya
turerna till Tingsryd och Växjö med linje 370. Under
dagen var alla resor med stadsbussarna, linje 310, 311
och 330, gratis och särskilda inbjudningar hade skickats
ut till förskolor runt om i Karlshamn. Ca 1 500 personer

2. Därutöver har 17 timavlönade haft kortare anställningar, till exempel ungdomar som arbetat med marknadsföringsinsatser och biljettkontrollanter.
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besökte evenemanget. Representanter från Bergkvarabuss, Karlshamns centrumförening och Tingsryds kommun fanns också på plats. Målgruppen var allmänheten
och de som inte åker med Blekingetrafiken. Syftet var
att få Karlshamnsborna att tycka att kollektivtrafiken
är bättre än de tror.

Swish som betalsätt i apparna för att förenkla för
kunderna. Fakturabetalning har funnits sedan årsskiftet
i webbshopen samt i Blekingetrafikens appar. Appen
Snabbiljetten kan nu även användas för Serviceresor
för resor i en zon för färdtjänst och inom en kommun
för öppen närtrafik.

Ny skärgårdstrafik startades i Ronneby den 21 juni
med invigning vid Ronnebyån. Arbetet med utökad
skärgårdstrafik fortsätter under 2018 då Hop On Hop
Off-trafik runt Trossö lanseras som en nyhet. Vidare
pågår arbete med en ny kustlinje Karlshamn-RonnebyKarlskrona och beställning avseende Hasslöpendel har
inkommit från Karlskrona kommun.

Resandet både ökar och minskar för de olika trafikslagen. Stadstrafiken ökade med tre procent, Öresundstågstrafiken ökade med två procent medan resandet
minskade på regionbussarna med tre procent. En stor
anledning till minskningen på landsbygdstrafiken var
att resandet till och från asylboenden avtog. På flera
håll i länet ökade även den anropsstyrda trafiken på
turer där resandet inledningsvis inte varit så frekvent.

Arbetet med ett nytt trafikupplägg för Sölvesborg prioriterades, vilket uppmärksammades med en välbesökt
och uppskattad invigning i Mjällby den 14:e augusti.
I december startade försäljningen av det nya Rese
kortet Flex 20 dagar. Lanseringen som gjordes kunde
ses i form av annonsering i tidningar och på digitala
skärmar runt om i Blekinge.

I Nättraby, Lyckeby och Mjällby ökade inte resandet i
önskad takt efter införandet av ny stadstrafik. Därför
genomfördes riktade kampanjer i samarbete med lokala
idrottsföreningar. Mobilbiljetten marknadsfördes också.

Ett nyhetsbrev skickades också ut till kunderna i
Webshopen, ca 2 500 st. Första månaden resulterade
det i 50 Flexkunder och vid årets utgång hade nästan
2 000 Flexkort sålts.
Annonser på bildväxlare vid infartsleder på flera orter
i länet berättade under året för bilisterna att många
nu väljer att pendla med Blekingetrafiken.
Under första kvartalet i år lanserades Blekingetrafikens
Facebook-sida. Genom att finnas på samma plats som
kunderna kan Blekingetrafiken aktivt delta i en dialog
med kunderna samt berätta om erbjudanden på en
plattform som i princip kan nå hela Blekinges befolkning. I samband med att Blekingetrafiken introducerats
på sociala medier (Facebook, Instagram) har riktlinjer
tagits fram för hur kommunikationen ska ske.
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Arbetet med attraktiv stadstrafik har fortsatt, nu
med fokus på Ronneby och Karlshamn efter positiv
återkoppling i medlemsdialogen.

En kartläggning av landsbygdstrafiken presenterades
för trafiknämnden och beslut har fattats om fler
nya målpunkter för den öppna närtrafiken vilket ger
möjligheter till att åka över kommun- och länsgränser.
Resurser har prioriterats för ett fortsatt arbete med
trafik på landsbygden.
I samarbetet med landstinget har serviceresorna
utökats genom att överta de resor som landstinget
tidigare genomfört med Linnean mellan Karlshamn
och Växjö sedan maj månad.

Försäljning och resande

Verksamheten har än mer prioriterat att föra dialog
med intresseorganisationer, medlemmar och grann
länen. Besök gjordes på Listerlandet, Hasslö, Backaryd,
Torhamn, Hasselstad, Olofström, Spjutsbygd samt hos
pensionärs- och handikapporganisationer och Landsbygds- och Skärgårdsforum.

Utvecklingen av försäljningskanalerna är fortsatt
positiv, jämfört med föregående år ökade antalet sålda
mobilbiljetter med 64 procent samtidigt som försäljning ombord på buss minskade med 14 procent. För att
ytterligare påskynda denna utveckling introducerades

Evenemangstrafiken, som prioriteras både för att
rekrytera nya kunder och för att leva upp till målet om
större andel ej motoriserade transporter, fortsätter att
öka och under sommaren medverkade Blekingetrafiken
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BLEKINGETRAFIKENS INVIGNING i Mjällby den 14 augusti.

vid alla större evenemang i länet. Lövmarknaden är
t.ex. den dag som flest resenärer i länet reser med
Blekingetrafiken under ett år.
Sedan början av 2016 genomförs förarcertifiering i
servicetrafiken enligt Svensk Kollektivtrafiks standard
i takt med att nya avtal tecknats för att säkerställa
kunskap och kvalitet i servicetrafiken. I samförstånd
med Bergkvarabuss har Blekingetrafiken utbildat och
certifierat busschaufförerna i linjetrafiken under
hösten. Under utbildningarna fokuserades det även
på bemötande och då särskilt avseende äldre och
funktionsnedsatta.

Fordonskontroller genomfördes på såväl linjebussar
som servicefordon, i genomsnitt 100 kontroller per
månad. De genomförs enligt Svensk Kollektivtrafiks
standard och rapporteras i uppföljningssystemet Frida.
En genomlysning av den anropstyrda verksamheten
vid BLI-centralen gjordes för att säkerställa kvalitén.
Medarbetarna inom BLI-centralen (Beställning, Ledning- och Informationscentralen) deltog under året i
personlig coaching för att ännu bättre och effektivare
kunna möta resenärerna när de kontaktar verksamheten av olika skäl.
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Teknik och system
Test genomfördes med nytt wifi i kustbussarna för att
säkerställa kvaliteten inför den kommande utrullningen
i samtliga bussar i enlighet med trafiknämndens beslut.
Ett mervärde med nytt wifi är att möjligheten att kunna koppla upp betalterminalerna i bussarna mot detta
och därmed korta transaktionstiden för kunderna.
Efter att fordonsdatorerna bytts ut i linjetrafiken blir
punktlighetsinformationen bättre och kan därmed ge
bättre information till resenärerna samt att det ger
bra underlag för att kunna förbättra punktligheten.
Arbetet med att förbättra driftsäkerheten i IT-system
fortgår. Dagliga uppföljningar och uppdaterade rutiner
har förbättrat driftsäkerheten avseende biljettmaskiner, biljettautomater, realtidsinformation och övriga
datasystem.
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Ett intensivt arbete pågår med Blekingetrafikens nya
biljett- och betalsystem som ska vara i full drift i
december 2019. Blekingetrafiken projektleder utvecklingsgruppen i RSS (Regionsamverkan Sydsverige) vars
syfte är att samordna utveckling av bl.a. framtidens
biljett- och betalsystem.

Avtal och upphandling
Under perioden gjordes utvärdering av anbud, förhandling, tilldelning och avtalstecknande av både
serviceresor och skärgårdstrafik. Ett omfattande
upphandlingsarbete sattes igång tillsammans med
grannlänen avseende både Öresundståg och Krösatåg.
Utöver detta genomfördes en upphandling avseende
realtidsskyltar till Karlskrona stadstrafik. Det nya
avtalet för hållplatsunderhåll har börjat gälla, vilket
har inneburit ett antal igångsättningsaktiviteter. Nytt
avtal för marknadsföring och evenemang tecknades.
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Utveckling av hållplatser
och resenärsinformation
Under 2017 låg fokus bland annat på att förse håll
platser med realtidsinformation till resenären, samt
att placera ut cykelställ för att underlätta för dem som
har lite längre till sin närmsta hållplats. Ett nytt landmärke etablerades vid Karlskrona centralstation för
bussresenärer med tydlig digital resenärs-information.

Projekt
Testresenärsprojekt med inriktning mot företag genom
fördes på SAAB Kockums AB, NKT och Roxtec med
positivt resultat. Överenskommelser avseende årskort
har utöver detta ingåtts med flera stora offentliga
arbetsgivare; Karlshamns kommun, Karlskrona kommun
och landstinget Blekinge.

Projekt avseende samåkningstjänsten Hämta fortsatte
under året. Projektet syftar dels till att undersöka
möjligheten att förbättra servicen på landsbygden

genom samåkning, men också att förbereda Blekinge
trafiken inför autonomitet inom fordonsindustrin.
Inom projektet utvecklas en första testversion av
app, Hämta.99. Appen ska testas av 99 användare för
samåkning i ett utvalt område.

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser
Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser är
ständigt pågående i dialog med väghållaren, i detta fall
medlemmarna och Trafikverket, vilka finansierar och
ansvarar för anpassningen. Antalet hållplatser med
>20 påstigande/dag ökade med sex stycken till 139
jämfört med 2016.
Ett antal hållplatser/hållplatslägen (en hållplats kan ha
flera hållplatslägen) tillgänglighetsanpassades under
året. Detta innebär att tillgängligheten har förbättrats
och enligt mätmetoden i trafikförsörjningsprogrammet
är andelen 87 procent.
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Resultaträkning

Årsbokslut Region Blekinge per 2017-12-31

TKR

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

2017
Bokslut

2017
Budget

2017
Avvikelse

2016
Bokslut

1

242 574

236 442

6 131

232 370

2,3

-600 017

-601 239

1 222

-571 573

4

-14 859

-15 649

790

-17 075

-372 302

-380 445

8 143

-356 277

379 253

386 905

-7 652

363 904

6 951

6 460

491

7 627

Verksamhetens
nettokostnader
Intressentbidrag

5

Resultat före
finansiella poster
Finansiella intäkter

6

11

0

11

21

Finansiella kostnader

7

-6 142

-6 460

318

-7 525

Resultat efter
finansiella poster

821

0

821

123

RESULTAT

821

0

821

123

2017 ÅRSREDOVISNING

555

61

Balansräkning

TKR
Not

17-12-31
Bokslut

16-12-31
Bokslut

15-12-31
Bokslut

8

115 780

127 923

142 247

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

9

Summa anläggningstillgångar

1 267

1 267

4 217

117 047

129 190

146 464

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

10

97 415

109 259

107 414

Kassa och bank

11

130 514

115 132

90 473

227 929

224 391

197 886

344 976

353 581

344 350

5 234

4 413

4 291

5 234

4 413

4 291

110 000

140 000

140 000

110 000

140 000

140 000

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital

12

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

13

Kortfristiga skulder
Pensionsskuld och pensionsavsättning

14

12 088

10 884

8 381

Övriga kortfristiga skulder

15

217 654

198 284

191 678

229 742

209 168

200 060

344 976

353 581

344 350

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys

TKR
Not

17-12-31
Bokslut

16-12-31
Bokslut

15-12-31
Bokslut

6 951

7 627

7 267

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar

4

14 859

17 075

17 013

Finansiella intäkter

6

11

21

199

7

-6 142

-7 525

-7 449

10

11 844

-1 846

-9 700

Finansiella kostnader
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

14,15

Kassaflöde från den löpande verksamheten

20 574

9 108

25 279

48 097

24 460

32 618

INVESTERINGAR
Återbetalning av aktiekapital i dotterbolag
Investering i materiella anläggningstillgångar

8

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

2 950

0

-2 716

-2 750

-1 102

-2 716

200

-1 102

-30 000

0

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av lån

13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

-30 000

0

0

15 381

24 659

31 516

Likvida medel vid årets början

11

115 132

90 473

58 957

Likvida medel vid årets slut

11

130 513

115 132

90 473
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt kommunal
redovisningslag (1997:614) och i enlighet med god
redovisningssed. Att lagen om kommunal redovisning
och god redovisningssed följs innebär bland annat att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Blekinge och att intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas
inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Periodisering
Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild
av Region Blekinges resultat och finansiella ställning
för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter
kostnadsförts det år då förbrukning skett och in
komster intäktsförts det år som intäkten genererats.
Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och
försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar
huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall.
Gränsen för periodisering går vid ett halvt basbelopp.

Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. För varje anläggning bestäms relevant
avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som
grund. Avskrivningstiderna ligger inom intervallen:
Tåg – vagnkorg och drivlina.......................... 13 år
Tåg – inredning..........................................3 år
Övriga anläggningstillgångar...................... 3–10 år

2014 övertog Region Blekinge anläggningstillgångar
från sitt dotterbolag Blekingetrafiken AB till ett värde
av 169,8 mnkr genom en inkråmsöverlåtelse. Avskrivningstiderna ovan är baserade på den ekonomiska
livslängden beräknad från Region Blekinges förvärvsdatum och inte från anläggningstillgångens ursprung
liga förvärvsdatum.
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill
säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när anläggningen tas i bruk. Avskrivningen
påbörjas månaden efter anskaffningen. Komponentavskrivning har införts från och med 2014. Samtliga
anläggningstillgångar förutom tågfordon bedöms bestå
av en komponent. Tågfordonen har delats upp i de
tre komponenterna vagnkorg, drivlina och inredning.
Vagnkorg och drivlina skrivs av på 13 år och inredningen skrivs av på tre år.

Finansiella kostnader
För att försäkra sig mot finansiella risker innehar
Region Blekinge ränteswappar enligt sammanställ
ningen nedan.
Räntesäkringsinstr.
Ränteswap
Ränteswap
Ränteswap

Belopp

Ränta

Förfallodag

35 mnkr
35 mnkr
35 mnkr

4,61%
3,82%
4,52%

2019-04-23
2020-04-20
2021-04-19

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits
upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella
investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar.
Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod över
stigande tre år och inte är av ringa värde. Med ringa
värde menas en total anskaffningskostnad under
stigande ett halvt basbelopp.
Inga utrangeringar eller försäljningar av anläggningstillgångar har gjorts under året.
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Finansiella anläggningstillgångar

Sammanställd redovisning

De aktier och andelar som är redovisade som finans
iella anläggningstillgångar är aktier och andelar där
Region Blekinges syfte med innehavet är att tillgången
ska innehas eller brukas stadigvarande.

Enligt rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning,
som Rådet för Kommunal Redovisning tagit fram,
bortfaller kravet på skyldighet att upprätta samman
ställd redovisning om Region Blekinges andel av
koncernföretags balansomslutning uppgår till 5%
eller mindre av Region Blekinges balansomslutning.
Då Blekingetrafiken AB inte längre bedriver någon
verksamhet och understiger 5% av Region Blekinges
balansomslutning upphör den sammanställda redovisningen från och med räkenskapsåret 2017.

Fordringar
Fordringar har tagits upp med de belopp vilka de efter
individuell prövning beräknas inflyta.

Pensionsskuld
I pensionsskuld redovisas hela pensionsskulden enligt
KPA:s beräkning efter reduktion för tillgångarna i
pensionsstiftelsen.
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Noter resultaträkning
TKR
17-12-31
Bokslut

16-12-31
Bokslut

151 406

148 721

Övriga trafikintäkter

36 864

35 265

Projektmedel

20 448

16 320

Statliga bidrag

18 829

17 347

Övriga intäkter

15 027

14 718

242 574

232 370

Direkta trafikkostnader

-409 371

-394 754

Utbetalda kulturbidrag

-39 453

-38 377

Personalkostnader

-77 529

-74 984

Övriga kostnader

-73 663

-63 457

-600 017

-571 573

-3 484

-3 339

Kultur- och fritidsnämnden

-320

-434

Trafiknämnden

-470

-568

Revisorer inkl. revisionsprojekt

-387

-386

0

-124

-4 661

-4 850

Not 1 Verksamhetens intäkter
Biljett- och kortintäkter

Verksamhetens intäkter enligt
resultaträkningen

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt
resultaträkningen

Not 3 Kostnader politisk organisation
Regionstyrelsen inkl.
AU o RS-ordförande

Till styrelsens förfogande
S:a politiska kostnader
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TKR
17-12-31
Bokslut

16-12-31
Bokslut

-14 859

-17 075

314 816

302 173

Medlemsbidrag regionalt uppdrag

17 162

16 490

Regionalt kulturstöd

45 247

43 244

2 028

1 997

379 253

363 904

Valutakursvinster

5

15

Övriga ränteintäkter

6

6

11

21

-6 133

-7 514

-8

-12

-6 142

-7 525

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar maskiner, inventarier
o programvaror

Not 5 Intressentbidrag
Medlemsbidrag kollektivtrafik inkl.
myndighet

Statsanslag 32:1 och Sekr.
regionalfonden

Not 6 Finansiella intäkter

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader bank
Övriga räntekostnader

2017 ÅRSREDOVISNING

561

67

Noter balansräkning
NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR)
17-12-31
Bokslut

16-12-31
Bokslut

IIngående anskaffningsvärde

179 679

176 929

Periodens/årets anskaffning

3 048

3 123

-332

-373

0

0

182 396

179 679

Ingående ackumulerade avskrivningar

-51 757

-34 682

Årets avskrivningar

-14 859

-17 075

0

0

Utgående avskrivningar

-66 615

-51 757

Utgående balans

115 780

127 923

Aktier i E22 AB

20

20

Aktier Blekingetrafiken AB

50

50

Aktier i intresseföretag

1 197

1 197

Utgående bokfört värde

1 267

1 267

58 296

61 016

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Erhållna bidrag mot investering
Periodens/årets försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

Årets försäljning/utrangering

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Not 10 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0

243

Diverse fordringar

4 388

5 797

Momsfordran

4 458

5 057

Lokalhyror

1 071

957

Övriga poster

29 202

36 191

Summa

97 415

109 259

Fordringar inom koncernen
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EKONOMISK REDOVISNING

TKR
17-12-31
Bokslut

16-12-31
Bokslut

130 514

115 132

130 514

115 132

4 413

4 291

821

123

5 234

4 413

110 000

140 000

110 000

140 000

19 748

18 090

Not 11 Likvida medel
Bank
Summa

Not 12 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Not 13 Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa

Not 14 Pensionsskuld och
pensionsavsättning
Total skuld enligt KPA Beräkning
Avsatt till pensionsstiftelsen

-7 660

-7 206

Underskott i pensionsstiftelsen

-12 088

-10 884

Avsättning i BR

12 088

10 884

Utgående balans

12 088

10 884

33 288

35 098

3 103

2 983

975

937

Särskild löneskatt pensionskostnader

1 921

1 759

Innehållen källskatt

1 350

1 189

Sociala avgifter

1 415

1 284

Förutbetalda medlemsavgifter

86 861

82 060

Övriga kortfrisitiga skulder

88 741

72 973

217 654

198 284

Not 15 Övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter semesterlöner

Summa
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Koncernbolag och interna
mellanhavanden
Region Blekinge köpte samtliga aktier i Blekinge
trafiken AB till nominellt värde, 3 000 000 kr, den
1 januari 2012. En nedskrivning av aktiekapitalet med
2 950 000 kr har genomförts under 2016 varvid aktiekapitalet uppgår till 50 000 kr.

Inget av nedanstående bolag kvalificerar sig för att
ingå i den sammanställda redovisningen.

Region Blekinge äger även aktier enligt nedanstående
sammanställning.

Region Blekinge övertog successivt Blekingetrafiken
AB:s hela verksamhet under 2014 med start den 30
april. Detta innebär att det från och med 2015 inte har
bedrivits någon verksamhet alls i Blekingetrafiken AB.

Företag/Förening
Transitio AB
Öresundståg AB
Insats Ascan ek.förening
Samtrafiken Sverige AB
E22 AB
Kust till Kust AB

Region Blekinge tillsköt 2007 ett ovillkorat aktie
ägartillskott på 980 tkr till E22 AB.

Värde
1 000 000
120 000
32 200
30 000
20 000
15 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Interna mellanhavanden mellan Region Blekinge och
Blekingetrafiken AB redovisas nedan.

INTERNA MELLANHAVANDEN (TKR)
Region Blekinge

Blekingetrafiken AB

2017
2016
2017
2016
Försäljning inom koncernen
0
0
0
0
Inköp inom koncernen
0
0
0
0
				
Fordringar inom koncernen
0
243
0
0
Skulder inom koncernen
0
0
0
243
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Styrelse och revisorer

Christina Mattisson (S)
ordförande

Per-Ola Mattsson (S)
1:e vice ordförande

Lennarth Förberg (M)
2:e vice ordförande

Kalle Sandström (S)

Magnus Johansson (S)

Patrik Hansson (S)

Malin Norfall (S)

Christel Friskopp (S)

Heléne Björklund (S)

Sara Rudolfsson (S)

Kjell-Åke Karlsson (S)

Sara Högelius (V)

Björn Gustavsson (Mp)

Gustav Nilsson (M)

Camilla Brunsberg (M)

Magnus Gärdebring (M)

Jeppe Johnsson (M)

Ingrid Hermansson (C)

Gunilla Ekelöf (L)

Johannes Chen (oberodende fd KD)

Tommy Strannemalm (SD)

Lotta Antman (SD)

Christopher Larsson (SD)

Revisorer

Ersättare
Leif Håkansson (S)
Sandra Bizzozero (S), ersatt av
Hampus Engqvist (S) 2017-10-02
Sara Sakhnini (S)
JanAnders Palmqvist (S)
Chatarina Holmberg (S), ersatt av
Lisbeth Bengtsson (S) 2017-09-21
Jan-Anders Lindfors (S) ersatt av
Åke Håkansson (S) 2017-09-21
Elina Gustafsson (S)
Tommy Andersson (S)
Annika Westerlund (S)
Daniel Berg (S)
Tommy Larsson (V)

Helene Nordin (MP)
Anders Lund (M) tillsatt 2017-02-20
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn-Nilsson (M)
Roger Fredriksson (M)
Patrik Krupa (M)
Roger Toljamo (C)
Mikael Augustsson (L), ersatt
av Kent Lewén (L) 2017-04-27
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Nicolas Westrup (SD)
Tor Billing (SD)
Anna-Lena Mattsson (SD)

Anna Ottosson (M)
Peter Wald (S)
Berith Pagels (C)
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse för Region Blekinge 2017
Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har
granskat Region Blekinges verksamhet för år 2017.
Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de före
skrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet,
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits enligt regionstyrelsens
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.

• sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
till övervägande del är förenligt med de finansiella
mål som regionstyrelsen uppställt. Vi bedömer att
verksamhetens utfall till stora delar är förenligt
med de verksamhetsmässiga målen. Vi anser dock
att utvärderingen av flera mål saknar stöd av
tydliga indikatorer för måluppfyllelse. En översyn
av målstrukturen med större inslag av effektmål
bör övervägas.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner Region
Blekinges årsredovisning.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för regionstyrelsen samt de enskilda ledamöterna
i densamma.
Vi åberopar följande för vår bedömning:

Vi bedömer:

• Granskning av upphandlingsförfarandet.

• sammantaget att regionstyrelsen har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

• Granskning av kulturplanens genomförande och
uppföljning, Kultur- och fritidsnämnden.

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
• att regionstyrelsens interna kontroll har varit
tillräcklig.

• Uppföljande granskning av projektverksamheten.
• Granskning av skärgårdstrafiken och tillgänglighetsanpassningar, Trafiknämnden.
• Granskning av delårsrapport.
• Granskning av årsredovisning.

Karlskrona den 28 mars 2018

Anna Ottosson			Peter Wald			Berith Pagels
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Kraft att vilja.
Tillsammans är det möjligt.
Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och
stärker Blekinge i Sverige och Europa.
Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges
kommuner och landsting – arbetar vi för att göra
det ännu mer attraktivt att besöka, leva och
verka i vår region.

Region Blekinge · Valhallavägen 1 · 371 41 Karlskrona
Tel 0455-30 50 00 · E-post kansli@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-06-03

Dnr: 2018/1856

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-18

§

Interpellation om uppföljning av beslut - Anders Englesson (MP)
Förslag till beslut

att svaret tas till handlingarna
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Anders Englesson (MP) följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):
Miljöpartiet kan konstatera att flera av våra bifallna motioner efter flera år inte
blivit genomförda. Vad det beror på är svårt att säga, men oavsett orsaken är det ett
demokratiskt problem som både kan och bör åtgärdas genom uppföljning
exempelvis på kommunens hemsida och i protokoll.
Redan 2012 beslutade fullmäktige efter vår motion att de ytor i Yttervägga och
Vettekulla som är allmän platsmark ska märkas ut eftersom sådana ytor, särskilt
längs strandlinjen, ofta ser ut att vara privata och därmed hindrar allmänhetens
tillträde. Detta har aldrig genomförts. Ej heller har den motion gällande graffittivägg
som fullmäktige beslutade om i januari 2015 blivit verklighet.
Och hur ser rutinerna ut gällande återvinningscontainrar på kommunal mark, som
fullmäktige beslutade om härom året? Att skapa möjlighet att lämna användbara
saker vid återvinningsstationerna som beslutades av KF 2013 har inte heller blivit
verklighet. Sedan det blivit lagstadgat att göra som motionen säger har saken dock
börjat figurera i kommunstyrelsens beslutsuppföljning och den säger att det ska
vara genomfört i september i år.
Beslutet om att använda häst i exempelvis skogsarbete i kommunens tätortsnära
skogar finns inte med i några uppföljningar. Ej heller går det att följa hur det går
med att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester och bakterier vilket fullmäktige
ganska nyligen beslutade.
Mot denna bakgrund undrar vi:
Borde det inte finnas en möjlighet för fullmäktiges ledamöter och allmänheten att
följa hur det går med genomförandet av de beslut som fattas?

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

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum:

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens beslut
att godkänna rapporten
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 1 2018 rapporterades totalt 19 individrapporter för gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader.
Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till erbjudandet.
För 17 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap. 5 § eller 5
kap. 7 § SoL).
För 2 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende.
Beslutsunderlag
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, kvartal 1
2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2018-05-04
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
IVO

574

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-05-30

Dnr: 2018/1425

Nämnd
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige
Revisorer

Datum
2018-05-23
2018-06-18

§
90

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom
omsorgsnämnden, kvartal 1 2018
Förslag till beslut
att godkänna rapporten
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan
tillställs omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 1 2018 rapporterades totalt 19 individrapporter för gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader.
Samtliga stycken beror på att den enskilde tackat nej till erbjudandet.
För 17 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap. 5 §
eller 5 kap. 7 § SoL).
För 2 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende.
Beslutsunderlag
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden,
kvartal 1 2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2018-05-04
Lena Mattsson
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Omsorgsförvaltningen ∙ Omsorgsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Nämnden för arbete och välfärds beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt
9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,
kommunfullmäktige samt IVO.
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.
För perioden rapporteras totalt 19 individrapporter som fördelas enligt följande:
LSS, 1 avser bostad för vuxna.

SoL, 18 stycken varav 7 avser beslut om kontaktperson, 9 avser beslut om kontaktfamilj, 1
avser beslut om boendestöd samt 1 avser beslut om öppenvårdsinsats/samtalsstöd.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-05-17
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2018-05-295-17

Dnr: 2018/1424

Nämnd
Nämnden för arbete och välfärd
Kommunfullmäktige
Revisorer

Datum
2018-05-24
2018-06-18

§
249

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom
nämnden för arbete och välfärd, kvartal 1 2018 2018/1424
Förslag till beslut

att redovisningen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,
kommunfullmäktige samt IVO.
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.
För perioden rapporteras totalt 19 individrapporter som fördelas enligt följande:
LSS, 1 avser bostad för vuxna.
SoL, 18 stycken varav 7 avser beslut om kontaktperson, 9 avser beslut om
kontaktfamilj, 1 avser beslut om boendestöd samt 1 avser beslut om
öppenvårdsinsats/samtalsstöd.

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-05-17

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018-06-04

Dnr: 2018/546

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-18

§

Handlingar för kännedom juni 2018
Förslag till beslut

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 7 mars – 4
juni 2018 redovisas:
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2017/4214

7

2018-03-26

BUS § 33/2018 Förslag till nämndens
svar på granskningsrapport orosanmälningar och uppföljning av placerade barn

2018/902

9

2018-03-27

2018/536

10

2018-03-28

TN § 45/2018 Plan för uppföljning av
privata utförare inom tekniska
nämndens område
TN § 64/2018 Granskningsrapport –
Förstudie om kommunens fastighetsunderhåll

2018/215

12

2018-04-12

Hur behandlar vi Mieån och vår vattenmiljö

2018/1596

13

2018-04-19

Vidaredelegation – Handläggning av
förslag till Karlshamns kommun

2018/1787

14

2018-05-04

Beslut från länsstyrelsen om fördelning
av fasta mandat mellan valkretsarna i
Blekinge läns landsting

2018/807

15

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Stadsvapnet i Karlshamn AB

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018/807

16

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Kreativum i Blekinge AB

2018/807

17

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamn Energi AB

2018/807

18

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamn Energi Elförsäljning AB

2018/807

19

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamnsbostäder AB

2018/807

20

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamnsfastigheter AB

2018/807

21

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamns Hamn AB

2018/807

22

2018-05-21

Årsstämmoprotokoll 2018-05-21 –
Karlshamns Kombiterminal AB

2018/807

23

2018-05-03

Årsredovisning 2017 –
Karlshamns Kombiterminal AB

2018/807

24

2018-05-03

Årsredovisning 2017 – Karlshamns
Hamn AB

2018/807

25

2018-04-10

Årsredovisning 2017 – Karlshamn
Energi AB

2018/807

26

2018-04-09

Årsredovisning 2017 –
Karlshamnsfastigheter AB

2018/807

27

2018-04-09

Årsredovisning 2017 –
Kreativum i Blekinge AB

2018/807

28

2018-04-09

Årsredovisning och koncernredovisning
2017 – Stadsvapnet i Karlshamn AB

2018/807

29

2018-03-12

Granskningsrapport för år 2017 –
Stadsvapnet i Karlshamn AB

2018/807

30

2018-03-08

Granskningsrapport för år 2017 –
Kreativum i Blekinge AB
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2018-06-05

Dnr: 2015/360

Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-06-18

§

Fyllnadsval av nämndeman i Blekinge tingsrätt - Jörgen Kronsell (MP)
Förslag till beslut
att bifalla Liz Wennerbergs (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman i
Blekinge tingsrätt
att till ny nämndeman i Blekinge tingsrätt utse Jörgen Kronsell (MP) för tiden till
och med 2019-12-31.
Sammanfattning
Liz Wennerberg har i mail 2018-04-26 avsagt sig uppdraget som nämndeman i
Blekinge tingsrätt.
Miljöpartiet har till ny nämndeman nominerat Jörgen Kronsell (MP).
Beslutet skickas till
Blekinge tingsrätt
Jörgen Kronsell
Matrikeln

Aili Martinsson
Assistent
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