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Kommunfullmäktige 2013-01-24 

Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 4 februari 2013 kl17.00 
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Projekttävling "Nytt bibliotek och kulturhus"- stadsarkitekten informerar 

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Johannes Nilsson (S) l Annika 
Westerlund (S), Ingrid Hagberg-Hake (S) l Owe Fridlund (S) och Tim Remen 
(SD) l Nielas Petersson (SD) 

Ekonomisk månadsrapport för periodenjanuari-november 2011 

Ny budget 2013 

Taxor Väggabadet - sommartid 

Taxor Väggabadet-föreningar 

Taxor för helkost för medboende i särskilt boende 

Taxor och avgifter i Lokstallama 

Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

AKT A trafiksäkerhetsprojekt 

Införande av förbud mot cykling på kommunala motionsspår och strävstigar 

Revidering av Karlshamns kommuns riktli~jer för alkoholservering samt 
försäljning av folköl och receptfria läkemedel 

13 2012/322 Motion om möjlighet till återanvändning vid återvinningscentralerna i 
Mörrum och Tubbaryd 

14 Inkomna motioner 
Motion om äldreomsorg, plan för trygghetsboende -Anders 
Englesson (MP) och Sara Månsson Mällergren (MP) 

15 Interpellation om planerade sprängningar i Västerport är i linje med en hållbar 
utveckling av kommunen - Anders Englesson (MP) 

16 statistikrapport enligt 16 kap§ 6 h i socialtjänstlagen och§§ 28 f-g lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal IV 2012 

17 Ärenden för kännedom 
Stiftelsen för Skottsbergska gården i Karlshamn bevarande - besked 
om nya stadgar enligt Kammarkollegiets och länsstyrelsens beslut. 
Tekniska nämndens beslut 2012-12-05, §§ 218-219, att ta bort 
veckaparkering vid Vägga IP. 
Omsorgsnämndens beslut 2012-11-28, § 159 om utvidgad 
parboendegaranti - Rätten att åldras tillsammans. 
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Omsorgsnämndens beslut 2012-11-28, § 162, om fastställande av 
självkostnad for hemtjänsttimme 2013 samt indexering av övriga 
avgifter. 
Regeringens beslut 2012-12-20 att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut den 6 april 2009 att anta detaljplan for del av Marvik l :2 och 
l :4 m fl, Hällaryd efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012-
11-06. 
Länsstyrelsens beslut 2012-11-22 att inte enligt PBL 11 kap lO§ 
pröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan for 
fastigheterna Uppsala 3 och 12 i Karlshamn. 
Länsstyrelsens beslut 2012-12-18 att inte enligt PBL 11 kap lO§ 
pröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan for 
fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7: l m fl i Asarum. 
Tack for Alice Tegner Stipendiet från Elin och Mats Sandelius. 
Beslutslogg. 

Angående nämndemannauppdrag i Blekinge tingsrätt- Ida-Christina 
Lindgren (M) 

Begäran om ny sammanräkning - ersättare i kommunfullmäktige - Owe 
Fridlund (S) 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i gyronasienämnden- Stefan 
Henningsson (MP) 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i stiftelsen skottsbergska gården i 
Karlshamn Bevarande- Dan Munther (KD) 

Avsägelse från uppdraget som nämndeman- Tobias Mattsson (S) 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i BUS-nämnden- Johan Sandevärn 
(FP) 

OBS! 
Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder måndagen den 4 februari 
2013 kl. 16.50 i Årydssalen for handläggning av fyllnadsval. 

Interpellationer och frågor besvaras ca kl 18 00. 

Ledamöterna kallas härmed till sammanträdet. 

Sammanträdet kommer att sändas på webben. 

/~~~" 
Ordforande 
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Kommunstyrelsen 2012-12-18 

§ 319 2012/154 

Ekonomisk månadsuppfoljning för perioden januari- november 2012 

Kommunstyrelsens beslut 

att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per 2012-11-30 avseende nämndernas och 
bolagens verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 121130 
• Månadsuppföljning för bolagen per 20 12-ll-30. 
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MÅNADsUPPFÖLJNING PER 121130 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 121130 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt för prognoser och beräkningar. 

Efter elva månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet 
totalt sett väntas uppgå till plus 44,1 mnkr, vilket är 10,8 mnkr bättre än den budgeterade 
nivån som efter beslutade ändringar uppgår ti1133,3 mnkr. 

Prognosen för nämnderna pekar nu mot ett överskott mot budget på cirka 9,7 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas för kommunstyrelsen 2,4 mnkr, fritidsnämnden -2,5 mnkr, 
omsorgsnämnden 4,2 mnkr, socialnämnden mnkr, nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning l ,2 mnkr och gymnasienämnden 2,4 mnkr. 

För kommunstyrelsens del beror överskottet främst på vakanta tjänster. Fritidnämndens 
underskott beror på behov av ökad bemanning och högre driftskostnader för Väggabadet 
Omsorgsnämndens överskott beror på lägre kostnader för äldreomsorgen. Socialnämndens 
lägre kostnader för verksamheten barn och familj bedöms kunna täcka högre kostnader för 
försörjningsstöd och vuxeninsatser. För gymnasienämndens del beror överskottet främst på 
lägre kostnader för interkommunal ersättning därför att fårre elever studerar på annan ort. 

För finansförvaltningen beräknas budgetöverskott med l mnkr. Detta är en följd av en 
försämrad prognos för skatteutfallet och samtidigt som det finansiella nettot förbättrats. I 
denna prognos har också tagits hänsyn till kommunfullmäktiges beslut om tilläggsfinansiering 
i december § 166 och § 169. 

På investeringssidan uppskattas årsförbrukningen netto uppgå till 160 mnkr, vilket är 41 mnkr 
lägre än den budgeterade nivån. Förklaringen finns i exploaterings- och teknikverksamheterna 
där igångsättningen av flera projekt försenats. 

Verksamhetsmässig översikt - personal 
Resursanvändningen, mätt i arbetad tid, har under periodenjanuari-september 2012 minskat 
med 2,1 % (67 983 timmar) jämfört med samma period 2011. Minskningen hänför sig 
huvudsakligen till BUS-nämnden och gymnasienämnden. Fritidsnämnden och NAV-nämnden 
har ökat något. 
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sjukfrånvaron har ökat både vad avser den korta (1-14 dagar) och den långa frånvaron (15-
dagar). Totalt har sjukfrånvaron får de fårsta nio rnånadema ökat från 13,2 ti1114,1 dagar per 
anställd järnfort med samrna period 2011. Ökningen återfinns inom samtliga förvaltningar 
utom sarnhällsbyggnadsfårvaltningen. 

Sintkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter elva månader visar ett resultat på plus 44, l rnnkr, vilket 
är l 0,8 rnnkr bättre än budgeterad nivå. Trots den goda resultatprognosen, som i sin helhet 
beror på engångseffekter, är det nödvändigt att beslutade budgetnivåer hålls. 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

LenaLund 
Verksamhetscontroller 

DRIFTSREDOVISNING (tkr·) 

Nämnd 
Årsbudget Progn utfall 

Avvikelse 
2012 netto per 121231 

Kornmunfullmäktige -1 721 -1 721 o 
Kornmunrevision -1 378 -1 378 o 
Kornmunstyrelse -118 477 -116 107 2 370 
Nämnd får bam, ungdom och skola -463 952 -463 076 876 
Gyronasienämnd -136 065 -133 679 2 386 
Nämnd får arbetsmarknad och vuxenutbildning -31 045 -29 87C l 175 
Kultumämnd -23 001 -22 694 307 
Teknisk nämnd -59 677 -59 677 o 
Teknisk nämnd VA, inkl finansiering o -40C -400 
Byggnadsnämnd -6 948 -6 948 o 
Fritidsnämnd -44 158 -46 625 -2 467 
Omsorgsnämnd -492 388 -488 187 4 201 
Socialnämnd -88 387 -86 774 l 613 
Valnämnd -13 -25 -12 
Överfårmyndamärnnd -2 264 -2 464 -200 
F estivalkornmitte -2 112 -2 292 -180 

Summa -1471 586 -1461917 9 669 
Finansiering l 504 928 1506 019 l 091 

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTALT 33 342 44102 10 760 

)INVESTERINGSREDOVISNINGEN TOTALT -200 73~ -159 906) 40 830) 

2(3) 



RESULT ATPÅVERKAN A V FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR A V DRIFTBUDGET: 

Budget KF 110615 

Lägre avtalsfårsäkringar 0,52 % 

Minskade avskrivningar 

skatteprognos SKL cirkulär 12:06 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Finansiella intäkter utdelning 

Över- och underskottsreglering 

Tilläggsäskanden 

Nämnd fcir barn, ungdom och skola omställningsanslag 

Ny skatteprognos SKL 12:15, 120426, KF§ 112 

Kollektivtrafiken, KF§ 112 

AF A återbetalning, KF § 113 

Disponering ökat driftsresultat, KF§ 113, kommunstyrelse 

Disponering ökat driftsresultat, KF§ 113, byggnadsnämnd 

Disponering ökat driftsresultat, KF § 113, teknisk nämnd 

Disponering ökat driftsresultat, KF § 113, omsorgsnämnd 

Disponering ökat driftsresultat, KF § 113, nämnd fcir barn, ungdom och skola 

Disponering ökat driftsresultat, KF§ 113, nämnd fcir arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Disponering ökat driftsresultat, KF § 113, gymnasienämnd 

Disponering ökat driftsresultat, KF § 113, kulturnämnd 

Löneökningar nämnd fcir barn, ungdom och skola, tilläggsanslag, KF § 136 

Löneökningar nämnd fcir arbetsmarknad och vuxenutbildning, tilläggsanslag, KF§ 136 

Löneökningar gymnasienämnd, tilläggsanslag, KF § 136 

Löneökningar kulturnämnd, tilläggsanslag, KF § 136 

Rådhuset, bullerdämpning cafeteria, KF§ 138 

skottsbergska gården renovering KF§ 143 

Konsertsal Lokstallarna, KF§ 144 

Bidrag till Asarums bangolfklubb KF§ 147 

Rivning byggnader Stilleryd 6:7, KF § 169 (anslaget inte utlagt 121130, hänsyn är tagen i 
prognosen) 
Bidrag Föreningen Karlshamns museum, KF§ 166 (anslaget inte utlagt 121130, hänsyn är tagen 
i prognosen) 

Ny resultatnivå efter ändring av driftbudget 

2012-12-13 

14 514 

4 081 

3 014 

-9 827 

-745 

-2 630 

l 500 

o 
o 

-3 500 

lO 290 

-3 033 

29 547 

-540 

-600 

-3 200 

-680 

-550 

-150 

-150 

-100 

-2 076 

-149 

-521 

-3 

-700 

-100 

-250 

-100 

-150 

-250 

32 942 
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 

Total 2012-11-30 Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Sidan 
prognos prognos 

investering avvikelse 

Kommunstyrelse 37 718 8g3 g 2g3 -82 252 -21 g24 -42 027 -21 031 11 800 2 -
Nämnd för barn, ungdom och skola o o o .g 1go -6 457 -8 822 -6 457 368 3 -
Gymnasienämnd o o o -8 650 -4 gg2 -7 100 -4 gg2 1 550 4 r-· 
Nämnd för arbmarkn och vuxenutb o o o -650 -562 -650 -562 o 5 
Kulturnämnd o o o -1 550 -577 -1 532 -577 18 6 
Teknisk nämnd o 200 11g .g4 184 -52 g2g -75 878 -52 72g 18 425 7 
Teknisk nämnd VA 4200 1 324 4 200 -23 345 -6 44g -16 244 -5 126 7 101 7 
Big_gnadsnämnd o o o -150 -14 -15 -14 135 8 
Fritidsnämnd o o o -16 267 -12 2g4 -16 284 -12 2g4 -17 g 
Omsorgsnämnd o o o -5 030 -1 358 -3 580 -1 358 1 450 10 -
Socialnämnd o o o -1 386 -74g -1 386 -74g o 11 

Summa 41 918 2 416 13 612 -242 654 -108 307 -173 518 -105 891 40 830 

Kommentarer till avvikelser, se respektive nämnd. 

------ - Cl,..l"'i -1 



Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 
Kommunstyrelse Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs 

Arsbudget Bokfört 
Helårs Periodens netto- Prognos hel-

Not 
prognos prognos investering årsavvikelse 

0002 Ostra Piren o 250 250 -320 -546 -570 -296 o 1 
0018 BLC industriområde 10 000 o o -14 492 -8 243 -14 000 -8 243 -9 508 2 
0022 Väg_ga fiskh, Väggaparken o o o -821 o -821 o o 3 
0026 Skogsborg 2 000 o o -6 052 -387 -400 -387 3 652 4 
0027 Vettekullaområdet o o o -6 700 -511 -600 -511 6100 5 
0029 Stärnö detaljp lan o o o -250 o o o 250 6 
0032 Västeq:>ort o o o -150 -144 -150 -144 o 7 
0033 BLC MOS, järnvägsterminal 16 943 o 8 000 -38 000 -10 570 -18 000 -10 570 11 057 8 
0034 Stilleryd småindomr 1 000 543 543 o o o 543 -457 g 

0100 Frostentorp 4:81 o 100 100 o -145 -145 -45 -45 10 
0103 Notavalla 250 o o o o o o -250 11 
0104 Övre Asarumsdalen 900 o o -600 -93 -200 -93 -500 12 
0106 Väster Asarums centrum o o o -2 600 -609 -1 000 -609 1 600 13 
0304 Guövik östra 4 980 o o -2 866 o o o -2 114 14 --
1100 s trategisk utveckl ing o o o -1 800 o -1 800 o o 15 
11 02 Busshållplatser 600 o 400 -1 200 -149 -1 000 -149 o 16 
1195 Kultur/Bibliotekshus o o o -700 -4 -700 -4 o 17 -
11 96 Långasjönäs VA o o o -30 o -30 o o 18 
1197 Tärnö VA o o o -600 o -600 o o 19 
11 09 Rådhuset reserve! 1 045 o o -2 100 o -200 o 855 20 
2108 Ärende o dokumenthantering o o o -1 000 -409 -1 000 -409 o 21 
2122 Digitala intaskyltar o o o -395 16 -395 16 o 22 
2124 lntranät o o o -700 o o o 700 23 
2500 IT i kommunal vård o o o -110 o o o 110 24 
2501 Inventarier Ks o o o -350 -48 -100 -48 250 25 
2502 Semesterbyar, upprustning o o o -300 -78 -200 -78 100 26 
2503 PA- och lönesystem o o o -116 -5 -116 -5 o 27 
Summa 37 718 893 9 293 -82 252 -21 924 -42 027 -21 031 11 800 

Kommentarer till avvikelser 
l 

2, 4, 5, 6. Projekten tidsförskjutna. 
l 
l 

8. Projektet försenat. 
9, 11-12. Ingen tomtförsäljning i år. 
13. Projektet senarelagt. 
14. Ingen byggnation i år. 
20. Projektet kommer att genomföras 2013. Projektering 2012. 
23. Uppstartsmöte i år för genomförande 2013. 

l 

24. Inga åtgärder i år. ~ 25- 27. Mindre omfattning_Lår. 
-

da 2 



Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Investeringsredovisning 

Nämnd för barn, ungdom och skola Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

1150 Österslättsk. Idrottshall -300 -26 -300 -26 o 1 
1153 Asarums bildningscenter o -303 -350 -303 -350 2 
1162 stenbacka förskola -1 000 o -1 000 o o 3 
1163 Svängsta förskola -1 440 -171 -200 -171 1 240 4 
1169 Hällaryds förskola o -17 -20 -17 -20 5 
1173 Ny förskola i Mörrum o -15 -17 -15 -17 6 
1187 Prästslättens fsk -750 -1 000 -1 020 -1 000 -270 7 
2401 stadigvarande läromedel -700 -403 -700 -403 o 8 
2405 Musikskola o -35 -35 -35 -35 9 
2406 IT -utveckling -2 500 -2 817 -2 830 -2 817 -330 10 
2407 lnv o arb.miljö -2 500 -1 668 -2 350 -1 668 150 11 

Summa o o o -9 190 -6 457 -8 822 -6 457 368 

Kommentarer till avvikelser 
2. Gällande Asarums bildningscenter inventarier har det kommit kostnader under 2012 gällande planering. 
4 Arets tilldelade medel för Svängsta förskola kommer inte förbrukas då projektet har skjutits på tidsmässigt. 

,.... ~ 

.~.. . 



Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 

Gymnasienämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

251 o stadigvarande läromedel -1 000 -328 -1 000 -328 o 1 
2511 Datorer -1 800 -1 072 -1 800 -1 072 o 2 
2512 Förstudie F- och H-husen -500 o o o 500 3 ----
2513 Arbetsmiljöåtgärder -1 400 -956 -1 200 -956 200 4 
2514 stadigvarande lärom. GY11 -750 -495 -750 -495 o 5 
2517 Lokalinvestering GY11 -2 200 -2 067 -2 200 -2 067 o 6 
2601 Brandskydd, A-huset -1 000 -74 -150 -74 850 7 

l 

! 

Summa o o o -8 650 -4 992 -7 100 -4 992 1 550 
l 

Kommentarer till avvikelser 
Not 3. Renovering av F- och H-husen har förskjutits i investeringsplanen därför kommer inte törstudien att starta 2012. Nämnden önskar därför få 

investeringsmedlen överfört till 2013. 

Not 4. Köken på gymnasiesärskolan är väldigt nergångna och fått anmärkning vid skyddsrund och behöver renoveras. Tidsmässigt finns det inte ytrumme 
2012, men överskottet önskas föras över till 2013. Renoveringen är planerad att göras sommaren 2013 med ytterliggare tillskott från 2013 års budget. 
Not 7. Brandskyddsåtgärderna i A-huset har stoppats eftersom kostnaden blir mer än 1 mnkr. Kostnaden som blir för 2012 är för projektering 
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 

Nämnd för arbmarkn och vuxenutb Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering awikelse 
l 
l 

251 o stadigvarande läromedel -200 -184 -200 -184 o 1 
2511 Datorer -250 -190 -250 -190 o 2 
2604 Utrustning arbmarknad -200 -188 -200 -188 o 3 

Summa o o o -650 -562 -650 -562 o 
Kommentarer till avvikelser 
Investeringsmedlen kommer att förbrukas under året. 

-
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 

Kulturnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

2505 Inventarier bibliotek -150 -117 -150 -117 o 1 
2506 lnfo teknologi -250 -325 -325 -325 -75 2 --
2507 Konstn utsmyckning -150 -136 -150 -136 o 3 
2521 Lokstallarna, omb kök -1 000 o -907 o 93 4 

--

. 

--

Summa o o o -1 550 -577 -1 532 -577 18 

Kommentarer till avvikelser 
Not 2. In- och utlåningsautomat kostade mer än beräknat. 
Not 4. Kostnaderna är bokförda på fastighet. 

--~ -
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 
Teknisk nämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs 

Arsbudget Bokfört 
Helårs- Periodens netto- Prognos helårs 

Not 
prognos prognos investering avvikelse 

1001 Gatuavdelning maskiner/fordon o o o -3 493 -3 032 -3 493 -3 032 o 
1 003 s tädmaskiner o o o -150 -255 -255 -255 -105 1 
1007 Inventarier adm SHBF o o o -103 -9 -103 -9 o 
1138 ~~jöatgärder Tubbaryd o o o -599 -138 -599 -138 o 
1150 Osterslättsskolans idrottshall o o o -3 700 -2 070 -3 000 -2 070 700 2 
1153 Asarums Bildningscenter o o o -37 068 -23 834 -37 068 -23 834 o 
117 4 VårdQrogram Väg_gaskolan A-hus o o o -550 o o o 550 3 
1180 Nya mJ::ndighets- och lagkrav o o o -888 -673 -888 -673 o 
1183 Miljöhus, brand/försäkringskrav o o o -2 031 -1 083 -1 331 -1 083 700 4 
1184 Miljöåtgärder o o o -2 000 -1 986 -2 000 -1 986 o 
1187 Prästslättens förskola o o o -10 704 -8 002 -8 002 -8 002 2 702 5 
1188 Arbetsmiljöåtgärder, ventilation o o o -500 -433 -440 -433 60 
11 92 BellevueQarken, fjärrvärme o o o -2 000 -2 291 -2 300 -2 291 -300 6 
1196 Långasjönäs VA o o o -2 500 o -2 500 o o 
1197TärnöVA o o o -2 200 -412 -2 200 -412 o 
1302 Akroksbron, gata o o o -2 300 -104 -104 -104 2 196 7 
1303 Utt:ly_g_gnad och förbättring. vägnätet o o o -500 -337 -500 -337 o 
1306 OmQY'g_gnad övergångsstäl le o o o -205 o -205 o o 
1307 Tillgäng!lghetsanQassning o o o -210 -130 -210 -130 o 
1308 GCM-vägnät, utbyg_gnad o o o -3 550 -21 -3 550 -21 o 
1310 Trafikmiljö Asarum o o o -3 300 o -200 o 3 100 8 
1311 Gatu- och vägbeiJ::sning, omb~ggnad o o o -1 000 -811 -1 000 -811 o 
1318 Boktryckaregatan o o o -700 -126 -126 -126 574 g 

1319 Trafiksignaler Hinsei/Prinsg o o o -600 -317 -317 -317 283 10 
1320 Torget, ombyg_gnad o o o -605 -32 -605 -32 o 
1322 Norra infarten cirkulation o o o -5 330 o o o 5 330 11 
1325 Trafiksäkerhetsåtgärder o o o -300 -357 -357 -357 -57 
1326 Enskilda vägar, förstärkning o o o -154 -355 -430 -355 -276 12 
2101 Votering~stem Rådhuset o o o -200 o -200 o o 
2104 Transgortfordon, släpvagn o 119 119 -685 -603 -804 -485 o 
2105 Maskiner Tubba!:J::d snickeri o o o -150 -79 -150 -79 o 
2106 Passagesy:stem anläg_gningar o o o -100 -34 -100 -34 o 
2109 Datautrustning datakontor o o o -1 300 -937 -1 300 -937 o 
2110 Enhetlig IT-Qiattform o o o -3 100 o o o 3 100 13 
2115 Rådhusets sammanträdesrum o o o -100 -118 -100 -118 o 
2116 Rådhusets cafeteria, bullerdämQn. o o o -153 o -153 o o 
2402 Utrustninq kostverksamhet o o o -1 156 -306 -1 256 -306 -100 14 -
2520 Väqqabadet ombyqqnad o o o o -32 -32 -32 -32 
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 
Teknisk nämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs-

Arsbudget Bokfört 
Helårs Periodens netto- Prognos helårs 

Not 
prognos prognos investering awikelse 

-
Pågående AO Fastighet o o o o o o o o 
Pågående AO Gata o 81 o o -4 013 o -3 933 o 

Summa o 200 119 -94184 -52 929 -75 878 -52 729 18425 

Kommentarer till avvikelser 

1. Flera maskiner inom städservice har havererat och därmed en negativ helårsavvikelse. l 

l 
2. Österslättsskolans idrottshall blir klar i början av nästa år och 700 tkr ska föras över till 2013. l 

3. Osäkert när investeringsprojektet kommer att genomföras. 
4. Tre miljöhus väntar på bygglov och ca 700 tkr ska föras över till nästa år. 
5. Prästslättens förskola är slutredovisad med ett överskott på 2 702 tkr. 
6. Fjärrvärme till Bellevueparken blev 300 tkr dyrare än budgeterat. 
7. Arbetet med Akroksbron kommer att starta vecka 14 2013. 
8. Trafikmiljö Asarum har utgifter för konsulter, projektering och gestaltning i år och åtgärder planeras att genomföras nästa år. 

l 9. Boktryckaregatan har konsultutgifter för ritning i år, planarbetet fortsätter nästa år och byggnation sker rimligtvis inte förrän år 2014. 
10. Utgifterna för trafiksignaler Hinseleden/Prinsgatan blev lägre än budgeterat. 

l 11. Norra infarten cirkulation har ca 200 tkr i utgifter för planprocess nästa år och byggnation planeras år 2014. 
12. Enskilda vägar förstärkning har en lägre budget än verkliga utgifter. 

l 13. Enhetlig !T-plattform kommer inte att ha några utgifter i år och medlen ska föras över till nästa år. 
14. Kostverksamheten måste akut köpa in en ny gryta som är för dyr att reparera och den kan inte omprioriteras inom budget. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Investeringsredovisning 
Teknisk nämnd VA Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudget Bokfört 
Helårs-

Arsbudget Bokfört 
Helårs Periodens netto- Prognos helårs 

Not 
prognos prognos investering avvikelse 

1005 VA-verk servicefordon o o o -100 o -100 o o 
1006 VA-verk maskiner o o o -100 -145 -250 -145 -150 1 ·--
1501 NY.:anläg.gning vattenledningar 1 000 631 1 000 -1 000 -729 -1 000 -98 o 
1504 NY.anläg_gning avloppsledning_ar 1 000 389 1 000 -1 000 -247 -1 000 142 o 
1520 Åtgärder dricksvatten o 2 o -300 -1 411 -2 250 -1 410 -1 950 2,3 
1530 Åtgärder avlopp o 3 o -1 278 -1 170 -4 843 -1 167 -3 565 4-6 
1540 VA-utbY.g.gnad o 298 o -9 191 -677 -3 526 -379 5665 7 
1541 Mörrums avloppsreningsverk o o o -7 441 -340 -340 

l 

-340 7 101 8 
1542 Akroksbron VA o o o -500 -8 -500 -8 o 

l 
1543 VA Tärnö 2 200 o 2 200 -2 200 -493 -2 200 -493 o 9 
1544 Sidoentreprenad VA E22 o o o -235 o -235 o o l 

l 
l 

~gående AO VA o o o o -1 229 o -1 229 o l 
10 

l 

Summa 4200 1 324 4 200 -23 345 -6 449 -16 244 -5126 7101 

Kommentarer till avvikelser 
1 . Inköp av båt l 

2. Skyddsdamm för vattentäkt Långasjönäs 
3. Investeringsåtgärder ledningsnät 
4. Processoptimering biolinje 2 Sternö ARV 
5. Styrsystem Sternö 
6. Relining samt investeringsåtgärder ledningsnät 
7. Inkomsterna motsvarar utgifterna. Detta förutsätter att projektet finansieras enligt lagen om allmänna vattentjänster, 

vilket innebär full kostnadstäckning för VA-verksamheten . 
8. Endast utredningarbete kommer att genomföras under 2012. Ombyggnad planerad att genomföras 2014. 
9. Va-verksamhetens kostnader för projektet ska täckas av fastighetsenhetens tilldelade medel. 
1 O. Va-verksamhetens kostnader för utbyggnad Långasjönäs ska täckas av fastighetsenhetens tilldelade medel. 

- -- --
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 

Byggnadsnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

0021 Utvecklingsområden -75 o o o 75 1 
1007 In v ad m SHBF -75 -14 -15 -14 60 2 

--

-

Summa o o o -150 -14 -15 -14 135 

Kommentarer till avvikelser 

-- --
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 
Fritidsnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Projekt Arsbudge Bokfört 
Helårs 

Arsbudget Bokfön 
Helårs Periodens netto- Prognos helårs 

Not 
prognos prognos investering avvikelse 

1004 Parkavd fordon/gräskli(:!Q o o o -1 500 -343 -1 500 -343 o 1 
1401 Föm~else1 ~arker/lek12l o o o -2 434 -101 -2 334 -101 100 2 
1402 Parkanl Mieå~arken o o o -500 o -500 o o 3 
1406 Till~g.!!g~earklleke o o o -900 o -900 o o 4 
2524 Sv. badet, rening, omkläd o o o -500 o o o 500 5 
2535 Båtel. Stemö vindhamn o o o -1 500 o -1 500 o o _§__ 
2537 Toalett Östra Bokö o o o -418 -715 -715 -715 -297 7 
2549 Jössarinken o o o -4 000 -4 390 -4 390 -4 390 -390 8 
2558 UQQrustning badQiatser o o o -200 o -200 o o 9 
2562 SQontanidr Ql. Karlshamn o o o -400 -368 -400 -368 o 10 
2563 Idrottspi inventarier o o o -400 -387 -400 -387 o 11 
2566 ldrottsanl. bel , bevatt o o o -200 -153 -200 -153 o 12 
2580 Adm dataprogram, fritid o o o -25 o -25 o o 13 
2585 Oml av plattor, väg_gabad o o o -100 -101 -101 -101 -1 14 
2587 Svaneviks ue~lägs.n.elats o o o -300 -286 -300 -286 o 15 
2589 Bry_ggor,toalett skärgård o o o -1 300 -1 534 -1 534 -1 534 -234 .J..§_ --
2590 Ny detaljplan Väg~gaomr o o o -15 -12 -12 -12 3 17 
2596 TräninQshall Jössarinken o o o -500 -280 -280 -280 220 18 
2597 Kostnadskonsult, fritid o o o -75 -44 -75 -44 o 19 
2598 lsmaskin Jössarinken o o o -1 000 -918 -918 -918 82 20 

3601 Buskage o -167 -167 o 
3602 HandikaeP~assnino o -5 -5 o 
3603 Parker o -326 -326 o 
3604 Snäckan o -299 -299 o -
3605 Teaterearken o -497 -497 o 
3606 Notavalla lekelats o -206 -206 o 
3609 Rosengården lekplats o -924 -924 o -
3611 Björkliden mörrum lekel. o -135 -135 o 
3612 Gäddvägen lekglats o -84 -84 o -
3622 Juldekorationer o -17 -17 o -
3624 Bry_g_geritomten o -2 -2 o 

Summa o o o -16 267 -12 294 -16 284 -12 294 -17 

Kommentarer till avvikelser 
1. 100 tkr i överskott. Begärs i KB 2013 avsett till belysning i Teaterparken. 
3. Mieåparken proj ska påbörjas, troligtvis kommer alla pengarna att användas. 
5. Pengarna kommer inte att förbrukas då projektet inte längre finns kvar i fritidsnämndens budget. 
6. Trumma Kieholmen kommer att färdigställas under året. 
7. Projektet blev dyrare än beräknat. Bl a höga kostnader för transporter. 
8. Dyrare pga tilläggsjobb, bl a speakerbås samt avbytarbås. 
18. Arbetet pågår. Fortsätter 2013, så pengarna kommer att begäras i KB -13. 
20. uoohandlinQ avslutad och klar. lsmaskinen är levererad. ! l l l l l l l 
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Investeringsredovisning 

Omsorgsnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

2730, Inventarier, arbetsmiljöåtgärder o o o -850 -291 -850 -291 o 1 
2757, Reinvsteringar, nyinvsteringar IT o o o -700 -805 -805 -805 -105 2 
2758, Sängar särskilda boende o o o -400 -99 -400 -99 o 3 -
2767, Ombl ggnad RC Björkhalla o o o -625 o -125 o 500 4 
2772, Utökat brandskydd o o o -1 955 -9 -400 -9 1 555 5 
2773, Extra investeringar särskilt boende o o o -500 -154 -500 -154 o 6 

Hissar, särskilda boende Sol o o o o o -500 o -500 7 

Summa o o o -5 030 -1 358 -3 580 -1 358 1 450 

Kommentarer till awikelser 

1. Investeringar till kontor och gemensamma utrymmen samt mindre ombyggnationer av arbetsmiljöskäl 

2. Utbyte och utveckling av !T-utrustning. 
3. Sängar till särskilt boende. Dessa byts ut kontinuerligt under året. 
4. Medel förombyggnation av Björkhalla. Ombyggnationen senarelagts. 
5. Omsorgsnämnden har tagit beslut om första prioritering på Perennagården och Solrosen men även andra enheter kommer att omfattas. 

KABO har i början av året fått i uppdrag att upphandla brandskydd för Perennagården och Solrosen och återkomma till ON efter färdig upphandling . 
Efter uppföljning i oktober har uppdraget lämnats över till fastighetsenheten. Upphandling av brandskydd kommer inte att bli klar under 2012. 
Omsorgsnämnden kommer att, i samband med KF eslut om över- resp underskott för 2012, begära att budgetmedel förs över till 2013 

6. Extra investeringsmedel för utbyte av inventarier i särskilt boende inom Sol och LSS 

l l 7. Ändrade regler för hissar, enligt Boverkets direktiv. 5 st hissar i särskilda boenden Sol l l KABO samordnar _ldJ)Qhandling och installation. Då reglerna ännu inte är helt klara kommer kostnaderna ev U!2QStå först 2013. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Investeringsredovisning 

Socialnämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr 

Helårs- Helårs-
Periodens Prognos 

Projekt Arsbudget Bokfört Arsbudget Bokfört netto- helårs- Not 
prognos prognos 

investering avvikelse 

2736 Inventarier, arbetsmiljö -200 -198 -200 -198 o 1 
2737 Förbättrat brandskydd -600 o -600 o o 2 
2738 Renovering lägenheter -336 -347 -336 -347 o 3 
2739 Utbyte larmanläg_gning Kungshuset -150 -204 -150 -204 o 4 
2756 Reinv/lnvesteringar IT -100 o -100 o o 5 --

Summa o o o -1 386 -749 -1 386 -749 o 
Kommentarer till avvikelser 

Det är flera aktiviteter som pågår och vi räknar att använda budget för 2012 . 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Total2012-11-30 Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Nämnd 
budget intäkter awikelse 

helårs-
budget kostnader awikelse 

helårs- budget- helårs- Sid 
awikelse awikelse avvikelse awikelse 

Kommunfullmäktige o 1 1 o -1 578 -1 617 -3g o -3g o 2 
Kommunrevision o o o o -1 263 -1 171 g2 o g2 o 3 -
Kommunstyrelse 12 g6g 22 625 g 656 -576 -121 573 -128 172 -6 5gg 2 g46 3 057 2 370 4 
Nämnd för barn, ungdom och skola 32160 37147 4 g87 5 440 -457 450 -461 634 -4184 -4 564 803 876 5 
Gymnasienämnd 24 342 24 45g 117 128 -14g 068 -146 gg8 2 070 2 258 2 188 2 386 6 -
Nämnd för arbmarkn och vuxenutb 26 151 3g 620 13 470 14 6g4 -54 6og -67 001 -12 3g3 -1351g 1 077 1 175 7 
Kulturnämnd 1 425 1 661 237 258 -22 5og -22 464 45 4g 282 307 8 
Teknisk nämnd 261 232 266 378 5 146 4 800 -315 g36 -31g 410 -3 475 -4 800 1 671 o g 

Teknisk nämnd, VA inkl finans. 71 741 63 73g -8 002 _g 100 -71 741 -64 401 7 340 8 700 -662 -400 g 
-

By_g_gnadsnämnd 4 g78 5 440 462 750 -11 347 -11 768 -421 -750 41 o 10 -
Fritidsnämnd 23 65g 24 371 712 -253 -64 137 -66 026 -1 88g -2 214 -1 177 -2 467 11 
Omsorgsnämnd g3473 93188 -284 -1 079 -544 828 -539 691 5 137 5 281 4 853 4 201 12 -
Socialnämnd 17 355 18 g32 1 577 1 653 _g8 377 _g8 678 -301 -40 1 276 1 613 13 
Valnämnd o o o o -12 -25 -13 -12 -13 -12 14 
Överförmyndarnämnd 23 171 148 150 -2 og8 -2 645 -547 -350 -3gg -200 15 
Festivalkommitte 2 877 2 767 -110 -120 -4 813 -4 868 -55 -60 -165 -180 16 
Finansiering, exkl VA 1 5g3 og8 1 5g5 g23 2 825 3 077 -213581 -215 036 -1 455 -1 g86 1 36g 1 og1 17 

Summa 2165 482 2 196 422 30 940 19 822 -2 134 918 -2151 603 -16 685 -9 061 14 255 10 760 

Kommentarer till avvikelser 
Se under respektive nämnd 

-

......... 



Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Kommunfullmäktige Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

101 O Kommunfullmäktige o 1 1 o -1 555 -1 594 -39 o -39 o 
3155 Alice Tegners stipendium o o o o -23 -23 o o o o 

--

-

Summa o 1 1 o -1 578 -1 617 -39 o -39 o 
Kommentarer till avvikelser 

Budgeten för 2012 bedöms kunna hållas. Bidragsutbetalningen har periodiserats mot budget. 

- -
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Kommunrevision Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter awikelse 

helårs-
budget kostnader awikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
awikelse awikelse awikelse awikelse 

Kommunrevision o o o o -1 263 -1 171 92 o 92 o 

Summa o o o o -1 263 -1 171 92 o 92 o 
Kommentarer till avvikelser 

Upparbetat ej fakturerat för perioden cirka 300 tkr. Budgeten beräknas kunna hållas. 

-- -- - -- -
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 

Kommunstyrelse Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter awikelse 

helårs 
budget kostnader awikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
awikelse awikelse awikelse awikelse 

1 O Politisk verksamhet o 6 6 o -7 739 -7 544 194 -301 201 -301 1 
11 Kommunalt partistöd o o o o -1 043 -1 029 15 15 15 15 2 
13 Fackliga förtroendemän o o o o -338 -336 2 o 2 o 3 
14 Kansli, strategenh o info 1 876 3 006 1 130 149 -14391 -13876 515 1 787 1 646 1 936 4 - -- -
22 Näringslivsfrämjande åtg 148 4 269 4 121 o -5 664 -9 543 -3 879 200 242 200 5 
23 Turism 6174 5 500 -674 -735 -8 894 -8 416 478 557 -196 -178 6 
26 Miljö och hälsoskydd o 90 90 o -3 559 -3 363 196 283 286 283 7 
27 Räddningsljänsten o o o o -23 688 -23 668 20 21 20 21 8 
31 Stöd till samlingslokaler o o o o -1 278 -1 278 o o o o 9 --
47 NetPort/Högskola o o o o -6 383 -6 128 255 278 255 278 10 

l 

70 Arkiv, ekonomi- o personaladm 4 772 9 735 4 963 o -27 886 -32 348 -4 462 o 500 o 11 
71 Gemensamma servicefunkt. o 10 10 10 -1 569 -1 501 68 106 79 116 12 
83 Kollektivtrafik o 9 9 o -19 142 -19 142 o o 9 o 13 -

Summa 12 969 22 625 9 656 -576 -121 573 -128 172 -6 599 2 946 3 057 2 370 

Kommentarer till avvikelser 

1-13. Höga advokatkostnader samt underskott för turismverksamheten bedöms kunna täckas inom budgetramen (främst beroende på vakanta tjänster). 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Nämnd för barn, ungdom och Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 
skola 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

Politisk verksamhet o o o o -8 905 -8 830 76 83 76 83 1 
Musiklire natur- och kulturskola 558 761 203 221 -8 058 -8 196 -138 -151 65 71 2 
Fritidsgårdsverksamhet 820 1 276 457 498 -9 342 -9 768 -426 -465 30 33 3 
Gemensamma kostnader BUS o 31 31 34 -24 897 -24 273 624 680 655 714 4 
Barnomsorg 26 321 27 855 1 534 1 673 -176 599 -177 729 -1 130 -1 233 403 440 5 -
Grundsärskola 309 328 19 20 -14 762 -14 434 328 358 347 379 6 
Grundskola 4153 6 897 2 744 2 994 -214 888 -218 405 -3 517 -3 837 -773 -843 7 

Summa 32160 37147 4 987 5440 -457 450 -461 634 -4184 -4 564 803 876 

Kommentarer till awikelser 
Både personalbudget och driftbudget uppvisar ett prognostiserat överskott för BUS. En kontinuerlig översyn görs av verksamheterna inom nämnden för 
att skapa en effektiv organisation. Detta arbete är behövligt främst inför budgeten 2013 då det blir ett ansträngt läge för nämnden som det ser ut i 
dagsläget. 

l 
l 

l 
l 

l l 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Gymnasienämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

-- -
1 O Politisk verksamhet o o o o -1 704 -1 656 48 52 48 52 1 
~mnasieskolan 22 063 21 966 -97 -106 -133 003 -132 032 971 1 059 874 953 2 - -
Gymnasiesärskolan 2 279 2 493 214 234 -14 361 -13 310 1 051 1 147 1 266 1 381 3 

l 

l 

' 

' 

Summa 24 342 24459 117 128 -149 068 -146 998 2 070 2 258 2188 2 386 

Kommentarer till avvikelser 
Not 2. Avvikelsen på intäkter beror på mindre intäkter på interkommunal ersättning än budget. 
Awikelsen på kostnader beror dels på mindre personalkostnader för ledningen, samt mindre kostnader för interkommunalersättning än budget. 
Not 3. På gymnasiesärskolan beror avvikelsen på mer bidrag från Af( arbetsförmedlingen) än budgeterat. 
Avvikelsen på kostnader beror på mindre kostnader för interkommunal ersättning och långtidsfrånvaro på personal och en anställning som blev 
förskjuten i tid. 
Det är färre elever som studerar i annan kommun under hösten. 

-
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Nämnd för arbetsmarknad och Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 
vuxenutbildning 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

1 O Politisk verksamhet o o o o -448 -479 -31 -34 -31 -34 1 
47 Vuxenutbildning 4 264 13 032 8 767 g 564 -25 143 -33 126 -7 982 -8 708 785 856 2 
61 Arbetsmarknad 19 500 23 940 4439 4 843 -26 551 -30 362 -3 811 -4 157 629 686 3 
731 ArbetsmarknadsgruRpen 2 386 2 649 263 287 -2 466 -3 035 -569 -620 -306 -334 4 

-

-
-

Summa 26151 39 620 13 470 14 694 -54 609 -67 001 -12 393 -13 519 1 077 1175 

Kommentarer till avvikelser 
' 

Not 2. Avvikelsen på intäkter beror på mer statsbidrag för yrkesvux än budget, ökad försäljning för utbildningsplatser på gymnasialvux. 
Att inte kostnaderna ökar i samma utsträckning beror främst på en neddragning av en tjänst på gymnasialvux för höstterminen. 
Not 3. Överskottet på Arbetsmarknadsenheten beror på ökade intäkter från Af, fas 3 bidrag, samt ett överskott från Haldaprojektet. 
Not 4. Underskottet på Arbetsmarknadsgruppen beror på att intäkterna inte täcker personal och verksamhetskostnaderna. 

! 
-- --- ---- --- --
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Kulturnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

1 O Politisk verksamhet o o o o -325 -313 11 12 11 12 11 
28 Konsumentverksamhet 367 388 21 23 -1 381 -1 223 159 173 180 196 2 
31 Allmän kulturell verksamhet 364 431 67 73 -7 497 -7 205 292 318 359 392 3 
32 Bibliotek 694 842 148 162 -13 306 -13 723 -416 -454 -268 -292 4 

-

-

Summa 1 425 1 661 237 258 -22 509 -22 464 45 49 282 307 

Kommentarer till avvikelser 
Not 2. Projektet "Hållbar konsumtion" blev inte genomförd i den utsträckning som planerat. 
Not 3. Lokstallarna har något mer intäkter för lokaluthyrning än budgeterat. Kostnader för kulturell verksamhet är något mindre än budget, 
vilket främst beror på att TF kulturchef delvis varit vakant från april månad men i budget finns det en hel tjänst och driftskostnaderna är något lägre. 
Not 4. Den positiva avvikelsen på intäkter beror på bidragen från Af är högre än budget för biblioteksverksamheten. Den negativa awikelsen på 
kostnader beror på personalkostnader som till största del täcks av Af bidrag. 

l 
-
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Ekonomisk rapport för perioden januari -november 2012. Driftredovisning 
Teknisk nämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

6000 Förv.ledning, kansli 5 665 5138 -527 -600 -7 508 -7 328 180 300 -348 -300 1 
6001 Teknisk nämnd o o o o -530 -499 31 o 31 o 
6003 Trafik 4547 4462 -84 o -4 088 -4 082 6 o -78 o 
6004 Sternölaboratoriet 3280 3 307 27 o -3322 -3 271 51 -300 78 -300 2 
601 Tubbaryd förråd 2 214 1 723 -490 -500 -2 909 -2 349 559 500 69 o 
602 Gator, vägar, parkering 23 310 24 271 962 1 000 -55 450 -56 314 -864 -1 000 98 o -
631 Dataservice 14 647 14 838 192 200 -14 031 -13 682 349 400 541 600 3 
634 Kostservice 57 740 57 357 -383 -300 -66 801 -66 736 65 o -317 -300 4 
635 Driftservice 26 461 28 271 1 810 2 000 -30 931 -32 992 -2 061 -2 300 -251 -300 5 
6360 Fastighetsförvaltning 94205 97140 2 935 3 000 -97 606 -99 750 -2144 -2 700 791 300 6 -
6361 Markförvaltning 3 361 3 266 -94 -150 -5 059 -5190 -131 -150 -225 -300 7 
6362 Produktionsskog 1 729 1 793 64 o -1 305 -1 306 o o 64 o 
637 städservice 20 627 21 074 447 450 -22 948 -22 756 192 150 639 600 8 
639 sotningstjänst 3 448 3 736 288 -300 -3 448 -3 155 293 300 581 o 

-

--
Summa 261 232 266 378 5146 4800 -315 936 -319 410 -3 475 -4 800 1 671 o 
Kommentarer till avvikelser 

1. Kansliets underskott beror på utökning av personal. 
2. Sternölaboratoriets avvikande prognos beror på verksamhetens ökade kostnader för semesterlöneskuld. 
3. Dataservice har överskott på kostnader för data- och telekommunikation och tjänsten som IT-chef var vakant i 3 månader. 
4. Kostservice har minus på externa intäkter och därmed något plus på livsmedel. Bemanningen var högre än budgeterat i våras och transportkostnaderna ökar. 
5. Driftservice har underskott på portokostnader. 
6. Fastighetsförvaltningen har plus på personalkostnader p g a vakant projektledare. El- och försäkringskostnader förväntas få överskott och kostnader för akut 
underhåll samt skador större underskott. 
7. Markförvaltningen har minus p g a minskade bergintäkter från Schweden Split. 
8. städservice har plus på personal och intäkter samt minus på övriga kostnader. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Teknisk nämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet budget intäkter avvikelse 
helårs-

budget kostnader avvikelse 
helårs- budget- helårs- Not 

avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

655X VA-verksamhet 61 733 60 692 -1 041 -1 500 -60 176 -60 957 -781 -200 -1 822 -1 700 - - 1-

6559 VA-finansiering 10 008 3 047 -6 961 -7 600 -11 565 -3 443 8 121 8 900 1 160 1 300 - ---- -

Summa, exkl VA finansiering 71 741 63 739 -8 002 -9100 -71 741 -64 401 7 340 8 700 -662 -400 

Kommentarer till avvikelser 

VA-verksamheten redovisar ett underskott för perioden om 1822 tkr. Anledning till detta är att intäkterna inte följer budgeterad nivå 
samt att kostnaderna varit något högre än beräknat. Under sommaren har centrifugen på Sternö ARV havererat vilket medfört en kostnad om 500 tkr. 
Även skraporna på Mörrums ARV har måst akutbytas till en kostnad om 100 tkr. Till detta kommer kostnader om cirka 400 tkr för framtagning 
av VA-plan samt besiktningar av vattentorn och reservoarer. 
VA-finansieringen som ingår som en del av finansförvaltningen redovisar ett överskott med 1160 tkr främst beroende på lägre finansiella kostnader än budgeterad nivå. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari -november 2012. Driftredovisning 
Byggnadsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter awikelse 

helårs-
budget kostnader awikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
awikelse awikelse awikelse awikelse 

1040 Byggnadsnämnd o o o o -509 -545 -36 -50 -36 -50 1 
201 O BN del i förvaltn.kansli o o o o -865 -865 o o o o 2 
2021 Plan/Byg_g 3 659 3 981 322 650 -6 974 -8 050 -1 076 -1 300 -754 -650 3 
2022 Mätning 1 319 1 459 140 100 -2 999 -2 308 691 600 831 700 4 

·-

-

Summa 4 978 5440 462 750 -11 347 -11 768 -421 -750 41 o 
Kommentarer till avvikelser 
Byggnadsnämnden har en negativ periodawikelse på -194tkr. 
Över 1200 timmar samt 650tkr i nettokostnad har belastat BNs ekonanomi avseende ÖP o SuP. 
Helårsprognosen bedöms i dagsläget till O. 

-- -- -- --
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Fritidsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos l 

Verksamhet 
budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse l 

1 O Politisk verksamhet o o o o -469 -272 198 207 198 207 1 ! - -25 Parkverksamhet 320 656 336 347 -12 860 -13 797 -937 -347 -601 o 2 
l 

30 Allmän fritidsverksamhet 218 179 -39 o -7 063 -6 641 422 o 383 o 3 
l 

34 Idrotts o fritidsanläg_gn 11 971 11 531 -440 -600 -31 762 -33 041 -1 280 -2 074 -1 719 -2 674 : l -- - - - -
78 Serviceverksamhet park 9 172 10 419 1 247 o -10 005 -10 689 -683 o 563 o -
79 Arbetsorder 1 978 1 587 -391 o -1 978 -1 587 391 o o o 6 ' - - - -- --

l 
-j 

------j 

-.j 

l 

Summa 23 659 24 371 712 -253 -64137 -66 026 -1 889 -2 214 -1177 -2 467 

Kommentarer till avvikelser 

1 _ Nämndverksamheten har en positiv helårsprognos på 200 tkr. 

4. Idrotts o fritidsanläggningar har en negativ awikelse för perioden på -1,7 mnkr. 

Väggabadet -3,4 mnkr (Personal -2,4). Detta beror bl.a på ökat behov av bemanning, 

högre elkostnder samt högre städkostnader än budgeterat. 

Väggabadets helårsprognos beräknas till -2,7 m n kr och de övriga idrotts o fritidsanläggningarna till O .. 

--- -- ----
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Omsorgsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter awikelse 

helårs 
budget kostnader awikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
awikelse awikelse awikelse awikelse 

1 09 Politisk verksamhet o o o o -1 403 -763 641 699 641 699 1 - - --
500,509,524,599,650 Kansli, 
gem vht, bostadsanpassn samt o 146 146 160 -28 750 -28 524 227 -129 373 30 2 
semesterlönsskuld 

520 Äldreomsorg o 3 080 3 080 3 360 -3 714 -7 147 -3 433 -3 745 -353 -385 3 -
521 Hemtjänst 11 721 12 317 596 650 -88 852 -87 994 857 935 1 453 1 586 4 
522 Särskilt boende 32 850 31 947 -903 -985 -220 288 -216647 3 640 4 024 2 737 3 039 5 
523 LSS 48 743 45 453 -3 290 -4 358 -195 767 -192 497 3 270 3 567 -20 -791 6 -
531 Dagvht, träffpunkter, anhörigstöd 160 246 86 94 -6 054 -6 119 -65 -71 21 23 7 

Summa 93 473 93188 -284 -1 079 -544 828 -539 691 5137 5 281 4 853 4 201 

Kommentarer till avvikelser 
Total budgetawikelse +4.201 tkr varav awikelse från personalbudget är +4.938 tkr. En förbättring av prognos med +3.174 tkr sedan septemberuppföljningen. 
1. Överskottet beror på att utökat driftsbidrag (AFA-pengarna 680 tkr) tillsvidare budgeteras här. 
2. Inom Budgetram 
3. Verksamheten ger ett mindre underskott 
4. Positivt resultat bl a pga ej utnyttjad buffert. 
5. Verksamheten ger totalt ett positivt resultat i prognosen trots negativt utfall för utskrivningsklara ( -.615 tkr). Den positiva prognosen beror 

till största delen på personalkostnaderna där brukarnas behov utifrån vårdtyngdsmätningarna ligger till grund för bemannningen. 
6. Förändrade behov uppstår ständigt i verksamheten. Boendeteamet som ger service till till de inom personkretsen som bor i ordinärt boende har fått 

tillsätta extra resurser. Personlig assistans LSS visar på något ökade kostnader medan assistans enligt SFB (gamla LASS) ger ett överskott. 
Detta beror på att antalet ärenden enligt SFB sjunker medan antalet ärenden enligt LSS ökar. 

i 

7. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom har en ökad verksamhet men kostnaderna ligger inom budQetram. l 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Socialnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

Politisk verksamhet 1091 o o o o -501 -507 -6 -6 -6 -6 1 - --
Ledning och gemensamt 550+551+559 o 34 34 38 -10 896 -9 767 1 129 1 231 1 163 1 269 2 
varav buffert 55111 o o o o -1 073 o 1 073 1170 1073 1170 3 
Social psykiatrin 524 843 1 128 284 310 -15 545 -15 859 -314 -342 -29 -32 4 
Varav buffert 524 o o o o -688 -64 624 568 624 568 5 
Insatser för vuxna 552+556 1 174 987 -187 -204 -11 034 -12 638 -1 604 -1 611 -1 791 -1 815 6 
Barn och familj 553+555 1 269 2 714 1445 1 509 -24 840 -23 214 1 625 1 937 3 071 3446 7 
Försörjning 554 504 504 o o -21 859 -22 991 -1 132 -1 250 -1 132 -1 250 8 
varav försörjning 504 504 o o -16 469 -16 607 -138 -151 -138 -151 ~ 
Introduktion 630+631 g 469 9469 o o -9 543 -9 543 o o o o 10 
Ensamk flyktingungdom 4 096 4 096 o o -4159 -4159 o o o o 11 
Summa 17 355 18 932 1 577 1 653 -98 377 -98 678 -301 -40 1 276 1 613 

Kommentarer till avvikelser 
Total budgetavvikelse +1613 tkr. En förbättring av prognos med +966 tkr sedan septemberuppföljningen. 
1) Mindre underskott. 
2) Positiv resultat, kommer att användas för Fia-projektet se punkt 8 
3) Endast buffert för oförutsedda händelser. Kommer att användas för Fia-projektet. 
4) Det är ett överskridande på vht 524 beroende på ökat behov av timvikarier/resurspersonal, men buffert kommer att täcka överskridandet 
och skapar en positiv prognos. 
5) Buffert för hot- och våldssituationer samt utveckling av nya ärenden. Beräknas inte att användas. 
6) Kostnaderna för institutionsplaceringar beräknas ligga över budget med -1.688tkr. 
Lågtröskel boendet på Bäckegården har finansierats genom överföring av av budget från institutionskostnader samt från tidigare buffert inom 
socialpsykiatrin ( nya ärenden samt hot-och våld). 
7) Kostnaderna för familjehem och institutionskostnader beräknas ligga under budget, 1861 tkr, resp. 407 tkr. 
Detta trots att budgetmedel för 2012 förts över från familjehem till försörjningsstöd. 
8) Här inkluderas kostnader för FIA-projektet som ska täckas från vht 55111 se punkt 2 och 3. 
9) Överskridande när det gäller försörjningsstöd. 
1 O) Inom budgetram 
11) Inom budgetram 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Valnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter awikelse 

helårs-
budget kostnader awikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
awikelse awikelse awikelse awikelse 

13100 Allmänna val o o o o -12 -25 -13 -12 -13 -12 

Summa o o o o -12 -25 -13 -12 -13 -12 

Kommentarer till avvikelser 

-
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Överförmyndarnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

132 Överförmyndarnämnd 23 171 148 150 -2 098 -2 645 -547 -350 -399 -200 - - --

-

Summa 23 171 148 150 -2 098 -2 645 -547 -350 -399 -200 l 

Kommentarer till avvikelser ! 

Den nuvarande prognosen är att budgeten för år 2012 inte kommer att hålla. Avvikelsen beror på ökade kostnader för arvoden till de gode männen och 
förvaltarna sedan huvudmännen blivit fler. Vidare har nämnden haft en assistent anställd på halvtid samt en timanställd som hjälpt till med årsräkningarna. 
Nämnden gör bedömningen att budgeten kommer att överskridas med 200 000 kr. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari- november 2012. Driftredovisning 
Festivalkommitte Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter awikelse 

helårs-
budget kostnader awikelse 

helårs- budget- helårs- Not 
awikelse awikelse awikelse awikelse 

- - - -
3156 Östersjöfestival 2 877 2 767 -110 -120 -4 813 -4 868 -55 -60 -165 -180 

-

l 

' 

: 

Summa 2 877 2 767 -110 -120 -4 813 -4 868 -55 -60 -165 -180 
Kommentarer till avvikelser 

Pga ej uppnått ekonomiskt överskott på onsdagskonserten kommer festivalkommitten att i år redovisa ett budgetunderskott med ca 170-180 tkr. 
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Ekonomisk rapport för perioden januari - november 2012. Driftredovisning 
Finansiering Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos 

Periodens Periodens Periodens 
Prognos Periodens Prognos 

Verksamhet 
budget intäkter avvikelse 

helårs-
budget kostnader avvikelse 

helårs- budget- helårs- Not l 
avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse l -900 Pensionering 48 306 50 340 2 034 2 219 -76 915 -83 133 -6 218 -6 783 -4184 -4 564 1 

909 Semsk, Påpåläg"g mm o o o o o 3 850 3 850 4 200 3 850 4 200 2 
91 O Kalkyl kaQitalkostn KK 89173 89173 o o o o o o o o 4 
920 Skatteintäkter/Siutavr 1 114 246 1112931 -1 315 -1 434 o o o o -1 315 -1 434 6 ~ 
930 Generella statsbidrag 307 079 307 049 -30 -33 -64 360 -64 360 o o -30 -33 7 

l 

9401 Rörliga medel o 41 41 41 o o o o 41 41 8 
9402 Ränta lån/avr KK 3496 3 530 34 37 o -19 -19 -19 15 18 9 
9407 Utdeln aktier o andelar 1 650 2 951 1 301 1 419 o o o o 1 301 1 419 11 
9408 Borgensavgifter 895 879 -16 -17 o o o o -16 -17 ~' 
9409 Övr finansiella intäkter 1 169 1 943 775 845 o o o o 775 845 ~l 
9501 Rta uP._plånat kaQital o o o o -6 366 -6 157 209 228 209 228 141 
9507 lnt rta aktier o andelar o o o o -4 334 -4 334 o o o o 15 
951 Avskrivning fordrin_gar KK o o o o -183 -183 o o o o 16 
952 Avgifter QlusgiroUNordea o o o o -275 -275 o o o o 17 
960 Avskrivningar KK o o o o -60 289 -60 289 o o o o 18 
979 Aterbetalning AF A medel 27 085 27 085 o o o o o o o o 26 
982 Anslag KF:s förfogande o o o o o o o o o o 20 
983 Anslag KS:s förfogande o o o o -99 -99 o o o o 21 
984 Löneökningar KS ff o o o o -246 o 246 268 246 268 22 - -- - - ---1-
985 Aktiv Qersonalpolitik o o o o -477 o 477 520 477 520 23 
986 KS Pågående ärenden o o o o o o o -400 o -400 24 
989 KS reserv o o o o -37 -37 o o o o 25 -
Summa 1 593 098 1 595 923 2 825 3 077 -213 581 -215 036 -1 455 -1 986 1 369 1 091 
Kommentarer till avvikelser 
1. Högre pensionskostnader enligt KPA pensionsprognos december. 
2. Lägre kostnad för arbetsgivaravgifter med 5 mnkr. 

6. Beräknat bättre utfall för skatteintäkter enligt SKL:s prognos 121011 cirkulär 12:46. Jämfört med föregående månadsprognos har skatteutfallet 
försämrats vad avser slutavräkningarna för 2011 och 2012. 
8- 13. Finansiella intäkter, återbäring från Kommuninvest, högre ränteintäkter samt bättre utfall för va-verksamheten. 
14. Finansiella kostnader, något lägre räntekostnader. 
23. Inga ytterligare beslut om personalpolitiska åtgärder. 
24. Beslutade finansieringsärenden, KF 121203, § 166 Bidrag till Karlshamns Museum 250 tkr och § 169 Rivning byggnader Stilleryd 6:7 150 tkr. 
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MÅNADsUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2012-11-30 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentar 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2012-11-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret 

Efter elva månader av år 2012 uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårsresultatet 
prognostiseras enligt följande: 

Budgetuppföljning per 2012-11-30 vad avser drift (mnkr) 

Bokslut 2011 Budget2012 Prognos 2012 Avvikelse 2012 
Karlshamn Energi AB 12,8 12,6 10,8 -1 ,8 
iKarlshamnsbostäder AB 4,6 3,0 5,0 20 
Karlshamns Hamn AB 2,1 12 1,2 00 
Karlshamnsfastigheter AB -5,0 -5,2 -4,8 0,4 
stadsvapnet i Karlshamn AB -10,2 -9,8 -9,8 0,0 
Koncernmåssig avskrivning -6,3 -6,2 -6,2 0,0 
Resultat fore skatt -2,0 -4,4 -3,8 0,6 

Investeringsuppföljning per 2012-11-30 (mnkr) 

Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse 2012 
Karlshamn Energi AB 27,1 40,9 102 2 -61,3 
Karlshamnsbostäder AB 28,3 25,0 15 o 10,0 
Karlshamns Hamn AB 6,5 74,4 74,4 0,0 
Karlshamnsfastigheter AB 1,0 20 4 12 o 8,4 
stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 0,0 
S:a investeringar 62,9 160,7 203,6 -42,9 

Som framgår av sammanställningen, efter elva månader av år 2012, bedömer Karlshamn 
Energi AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör bedömningen att 
man för år 2012 skall klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats. 



KARLSHAMN 11 december 2012 

Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2012 är något sämre än budget, 1,8 mnkr, efter elva 
månader av år 2012. Prognosen för resten av året bygger delvis på uppskattningar av intäkter 
eftersom faktureringen inte är klar. Det planerade stoppet i leveranser av värme från Södra 
Cell i Mörrum har gått relativt bra. Bland annat genom att vädret i november månad var 
relativt milt har utnyttjandet av dyr produktion kunnat begränsas. 

De icke budgeterade men nu beslutade investeringarna i vindkraft i Sölve och köp av IP
Onlys bredbandsnät finns nu med i prognosen. Fjärrvärmenettot är sämre än budget p g a 
dyrare produktion under den kalla perioden i februari månad och värdet för vindkraften är 
lägre än budgeterat. Till och med aktuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra 
Cell varit 92 %, vindkraftsproduktion mot budget 101 %, årsprognos inmatning i elnätet mot 
budget 96 %, årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget l 05 % och årsprognos elförsälj
ning mot budget 96 %. 

Årsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger 2,0 mnkr bättre än budgeterat efter elva 
månader av år 2012. Som siffrorna visar har bolaget äntligen kommit igång med underhållet 
på allvar och det märks både på investeringsverksamheten och rörelsens kostnader. Räntor 
och vakanser är fortsatt låga. En viss försämring av efterfrågan på lägenheter har märks under 
senaste tiden. Antalet vakanta lägenheter är 22 stycken, av dessa är dock 18 stycken inte 
uthyrningsbara av olika skäl. Vakanta lokaler är 4,7 %. Den genomsnittliga låneräntan är 3,47 
%och andelen kortfristiga lån är 18,7 %. Prognos över omflyttningen är 455 st. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2012ligger efter elva månader av året på samma nivå 
som budgeterat d v s 1,2 mnkr. skogsindustrin fortsätter ned och oljepriserna är turbulent och 
framtidstron är fortfarande svag. Trafiken österut fortsätter dock att utvecklas trots en 
uppbromsning i ekonomin. Trots nedgången så är det ackumulerade resultatet fortfarande 
över budget och i dagslägen är bedömningen att bolaget håller budgeten för 2012. Hitintills i 
år har bolaget investerat 20,6 mnkr. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter elva månader av året en årsprognos som ligger 0,4 
mnkr bättre än budget. Arbetet med etapp V, på Östra Piren, är ytterligare senarelagd och 
presenteras tidigast under första kvartalet 2013. I bolagets fastighetsbestånd ingår nu även 
fastigheten Rörmokaren 2 i Karlshamn. Lediga lokaler finns i Svängsta medan bolagets övriga 
fastigheter i Karlshamn är i stort sett fullt uthyrda förutom fastigheten Rörmokaren 2 som 
planeras att säljas. Genomsnittlig ränta på bundna lån är 3,17% och på rörliga lån 2,3% 

Den totala ekonomiska situationen efter elva månader av 2012 pekar således sammantaget på 
ett resultat före skatt som är 0,6 mnkr, vilket är något bättre än budget, och bedömningen är 
att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till stadsvapnet AB. 



Il december 2012 

Prognosen för 2012 års koncernmässiga resultat ligger på -3,8 mnkr med hänsyn tagen till 
koncernmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar. 

11~/f!#d# ~~~~ 
Han · HyTlstedt 
Ekonomichef 

Marita Lindström 
Ekonomisamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 5 

Kommunstyrelsen 2013-01-22 

§3 2012/214 

Ny Budget för 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att tekniska nämndens begäran om utökad budgetram för 2013 hänskjuts till kommande 
bokslutsberedning 

att fastställa Ny Budget för 2013, innefattande drift-, resultat- och finansieringsbudget 

att fastställa ny resultatnivå till l 700 tkr för år 2013 

att fastställa nya budgetramar för nämnderna i enlighet med bilaga l 

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska förändringar som är en följd 
av utökat ansvar för hemsjukvården, att uppdatera löneanslagen till2012 års nivå och att 
omfördela anslagen för personalpolitiska satsningar. 

Sammanfattning 

Koalitionspartierna Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna överlämnar förslag till Ny Budget för 2013. 

Beslutsunderlag 

• Ny Budget för 2013. 
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Ny budget fdr 2013 

NY Budget för 2013 

20J:Z/ ~'1 
Karlshamn har goda rorutsättningar .. . 
Karlshamn har goda forutsättningar infor framtiden beroende på en stark balansrälallng 
och en väl fungerande verksamhet. Vi står inför stora utmaningar for att klara en fmisatt 
utveckling av Karlshamn. Utöver de behov som finns avseende skola, vård och om org, 
behövs också satsningar for att fortsätta utveckla näringsliv och skaP~ en _bä~re 
arbetsmarknad i kommunen. Bra infrastruktur är ett måste for denna utveckhng. Tlllvaxt 
och livskraft skapas i stor omfattning av människor och företag och genor:n d~n service 
kommunen ger. Stora investeringar står framför oss bl.a. inom utbddrungs- och 
fritidsområdet. 

Ekonomisk översikt 
Jämfort med tidigare bedömning av det ekonomiska läget och budgetforutsättningama fOr 
kommunen under 2013 är signalerna fortsatt negativa från omvärlden vilket gör att SKL 
skruvar ner bedömningen for svensk ekonomi. SKL räknar nu med att Br-JP ökar enbart 
1,2 procent 2013, dvs. samma tillväxt som 2012. Den fotisatt svaga tillväxten innebär att 
arbetsmarknaden forsvagas ytterligare. 

Bedömningen innebär också att priser och löner kommer att utvecklas låJ:lgsammare ä!l-
normalt. Under 2013 och 2014 beräknas timlönerna öka med 2,8 procent och del'l 
underliggande inflationen (KPIX = KPI rensat från räntekostnader for egnahem ocb 
effekten av forändrade indirekta skatter och subventioner) beräknas ligga omkring 1 

procent. 

skatteunderlaget 
Efter hand som läget på arbetsmarknaden försämras med svagare syssels~ttn~~gsut
veckling och avtagande löneökningstakt som foljd sjunker skatteunderlaget~ .. tlll~axttak-~ 
till drygt tre procent år 2013 och 2014. Det innebär en avsevärd forsvagni:OgJamfort me 
den prognos som gällde våren 2012 ror budgetarbetet 2013. 

Ny budget för 2013 
Koalitionspartierna Socialdemokraterna, Folkpartiet Centerpartiet och l<rjstdemokrat
erna, är överens om att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Medvetna underskot~ 
~om tär p~ det e~a k~pit~let ~r inte ;ara ett sätt att finansiera löpande .dri :ft. En ekon orO~ 
1 balans ar en forutsattmng for att astadkomma en sund utveckling 1 IcCmmLmen me 
möjligheter att expandera. 

De forsärnrade ekonomiska prognoserna som innebär lägre tillväxt i sl<atteunderlaget 
tillsammans med fOrsämrad befolkningsutveckling gör, att koalitionen är överens 0~ a-tt 
budgetutrymmet for 2013 behöver anpassas till den forsämrad.e ekononusl"'a 
utvecklingen. 

För Karlshamns del innebär det att skatteintäkterna minskar samtidigt so:r:D nya löneavtal 
blev dyrare än budgeterat. Koalitionen foreslår därför att ändra nämnden::tas ekooomisl<a 
utrymme med 5,5 mnkr. Koalitionen fOreslår vidare att ändra de ekon01~iska reserverlla 
och som en foljd av lägre investeringsnivå 2012 kan också avskrivtJi ngskostnader.Oa 
minskas. Detta ska dock ses med bakgrund av den ramforstärkning med 16,2 mnkr som 
ingår i den i juni 2012 fastställda budgeten fOr 2013. 
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Ny budget för 2013 

Tillsammans gör detta att det föreslagna resultatet for 2013 på 7,6 mnkr budgeteras till 
1,7 mnkr. 

Samtidigt föreslås tekniska förändringar, utan resultatpåverkan, men som påverkar 
nämndemas budgetramar. I detta ingår kommunens utvidgade ansvar fOr hemsjukvården 
samt kompensation for helårseffekten av avtalade löneökningar och särskilda 
personalpolitiska satsningar 2012. 

F ö rändringarna framgår av bilaga l. 

Internbudget iör 2013 
Samtliga nämnder har beslutat om internbudget enligt koalitionens anvisningar utom 
tekniska nämnden som har ett tillägg om utökad budgetram for nya uppdrag. Koalitionen 
föreslår att denna begäran hanteras i kommande bokslutsberedning. 

Sammanställning av nämndemas protokoll framgår på sidan 4. 

Koalitionens förslag till beslut 

att tekniska nämndens begäran om utökad budgetram for 2013 hänskjuts till kommande 
bokslutsberedning. 

att fastställa NY Budget iör 2013, innefattande drift-, resultat- och fmansieringsbudget. 

att fastställa ny resultatnivå till l 700 tkr för år 2013. 

att fastställa nya budgetramar fOr nämnderna i enlighet med bilaga l. 

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska forändringar som är en följd 
av utökat ansvar fOr hemsjukvården, att uppdatera löneanslagen till 2012 års nivå och att ' 
omfördela anslagen fOr personalpolitiska satsningar. 

Karlshamn den 15 januari 2013 

För den politiska koalitionen 

Socialdemokraterna 
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RESULTATBUDGET 
(tkr) BUDGET NY BUDGET Förändring 

2013 2013 

Verksamhetens nettokostnader -1 444 990 -1 459 141 -14 151 
Avskrivningar -78 302 -76 252 2 050 

Verksamhetens nettokostnad -1523 292 -l 535 393 -12 101 

skatteintäkter, statsbidrag m.m. 1534415 l 540 655 6 240 
Finansiella intäkter 9 010 9 010 o 
Finansiella kostnader -12 572 -12 572 o 

Årets resultat 7 561 l 700 -5 861 

FINANSIERINGSBUDGET 
(tkr) BUDGET NY BUDGET Förändring 

2013 2013 

Resultat före avskrivningar 85 863 77 952 -7 911 
Ökning långfristiga skulder 89 000 96 911 7 911 
Försäljning anläggningstillgångar 
Minskning långfristiga fordringar 
Justeringsposter mm 

Summa tillförda medel 174 863 174 863 o 

Nettoinvesteringar 230 297 230 297 o 
(Därav VA nettoinvesteringar) 8 328 8 328 o 
Ökning långfristiga fordringar 
Minskning långfristiga skulder 

Summa använda medel 230 297 230 297 o 

Förändring rörelsekapital -55 434 -55 434 o 

BALANSBUDGET 
(mnkr) BUDGET NY BUDGET Förändring 

2013 2013 

Anläggningstillgångar l 485 l 487 2 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 99 99 o 
Kassa och bank 50 50 o 
Summa omsättningstillgångar 149 149 o 
Summa tillgångar 1634 1636 2 

Avsättningar lO lO o 
Långfristiga skulder 321 329 8 
Kortfristiga skulder 250 250 o 
Eget kapital l 053 l 047 -6 
Summa skulder oclt eget kapital 1634 1636 2 
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Sammanställning nämndsbeslut avseende internbudget för 2013. 

• Kommunfullmäktiges internbudget för 2013 är redovisad för och godkänd av KF:s 
presidium. 

• Kommunstyrelsen beslutade om internbudget och verksamhetsmål för 2013 den 18 
december 2012 (KS § 321). 

• Nämnden för barn, ungdom och skolas internbudget för 2012 är beslutad på delegation 
20 december 2012. 

• Gyrnnasienämndens internbudget för 2013 har tagits på delegationsbeslut enligt 
gyrnnasienämndens delegationsordning 4.3 den 27 december 2012, dnr 2012/388. 

• Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har fastställt internbudget för 2013 
den 20 december 2012, § 87. 

• Kulturnämnden beslutade om internbudget för 2013 den 29 november 2012, § 87. 
• Tekniska nämnden beslutade den 5 december 2012, § 200, att ge ordförande och 

förvaltningschef i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna in en anpassad 
internbud get, inkl V A, för år 2013. Internbudgeten kommer att fastställas på nämndens 
sammanträde 23 januari 2013. Nämnden beslutade också att föreslå kommunstyrelsen 
att tilldela budgetmedel till nya uppdrag 2013. 

• Byggnadsnämnden beslutade om internbudget för 2013 den 5 december 2012, § 298. 
• Fritidsnämnden beslutade om internbudget för 2013 den 30 november 2012, § 101. 
• Omsorgsnämnden beslutade om internbudget och mål för 2013 den 28 november 2013 

§ 154. 
• Socialnämnden beslutade om internbudget och mål för 2013 den 13 december 2012, § 

356. 
• Överförmyndarnämnden beslutar om internbudget för 2013 den 17 januari 2013. 
• Valnämndens internbudget för 2013, som endast omsluter 63 tkr, är inte beslutad av 

nämnden. 



DRIFTSREDOVISNING (tkr), netto 
Fastställd An pass- Avskriv- Hemsjuk- Skattero Löneökn Personalpol Lönenivå Summa Ny budget 

Budget 2013 ningar ningar vård bidrag Läraravtalet satsning 2012 ändring 2013 
KF -1 694 20 -27 -7 -1 701 
Revision -1 371 50 -7 43 -1 328 
Kommunstyrelse -118 942 1100 -1 074 26 -118 916 
Nämnd för barn, ungdom och skola -450 336 o -2 769 -484 -9 419 -12 672 -463 008 
.§.xmnasienämnd -135 475 1 730 -695 -320 -2 149 -1 434 -136 909 
Nämnd för arbetsmarkn och vuxenutb -29 461 295 -198 -1 373 -1 276 -30 737 ----
Kulturnämnd -23 045 230 -4 -275 -49 -23 094 
Teknisk nämnd, exkl. va -66 842 1 200 -3 345 -2145 -68 987 
Teknisk nämnd, va o o o o 
Byggnadsnämnd -6 063 60 -264 -204 -6 267 
Fritidsnämnd -45 263 250 -436 -186 -45 449 
Omsorgsnämnd -483 009 o -22135 -231 -12 799 -35 165 -518174 
Socialnämnd -87 244 565 -1 669 -1104 -88 348 --
Valnämnd -63 o o -63 
Överförmyndarnämnd -2 319 o -59 -59 -2 378 
Kommunstyrelse, Festivalkom. -2 098 o -19 -19 -2 117 

Summa nettokostnad nämnder -1 453 225 5 500 o -22 135 o -3 666 -1 035 -32 915 -54 251 -1 507 476 

' ' ' 

Finansiering 
Pensionskostnader, KPA 111213 -89 035 o -89 035 
Kalkylerad KP, KPA 111213 55 500 o 55 500 
Kalkylerade kapitalkostnader 105 614 o 105 614 -----
Kalkylerade kaeitalkostnader, va 10 971 o 10 971 
Finansiell intäkt, Ränta lån va 4 000 o 4 000 
Finansiell kostnad, Ränta lån va -3 469 o -3 469 
Ränta aktier och andelar -4 728 o -4 728 
Avskrivningar -70 800 2 050 2 050 -68 750 
Avskrivningar, va -7 502 o -7 502 
KF:s anslag till förf -600 o -600 
KS:s anslag till förf -2 005 150 150 -1 855 
KS:s anslag till förf, Utvecklingsreserv -8 000 6 000 6 000 -2 000 
KS:s anslag till förf, personalpolitik -1 000 o -1 000 - -KS:s anslag till förf, löneutveckling -58 482 1 035 32 915 33 950 -24 532 -skatteintäkter 1 258 418 22135 -15 895 6 240 1 264 658 
lnkomst~ämningsbidrag 235161 o 235 161 
Kostnadsutjämning -62182 o -62182 
Regleringsbidrag/avgift 7 590 o 7 590 
LSS-utjäm n i ngsbid ra g 40 303 o 40 303 
Fastighetsavgift 55125 o 55125 
~siella intäkter 4 010 o 4 010 
Finansiella intäkter, stadsvapnet 1 000 o 1 000 
Finansiella kostnader -9 103 o -9 103 

Summa finansiella poster 1 460 786 6150 2 050 22135 -15 895 o 1 035 32 915 48 390 1 509 176 

Budgetresultat 7 561 11 650 2 050 o -15 895 -3 666 o o -5 861 1 700 
----- --

Ny Budget 2013 Bitaga 1 2013-01-22 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS l 6 

Kommunstyrelsen 2013-01-22 

§4 2012/544 

Taxor Väggabadet sommartid 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen Töreslår kommunfullmäktige 

att anta taxor för Väggabadet sommartid 

att taxorna för inträde till utomhusbadet likställs med taxorna för inträde till Väggbadets 
inomhusdeL 

Sammanfattning 

Innan Väggabadets renovering har inomhusdelen av badet varit stängd under sommaren. 
Badgästerna har endast kunnat nyttja utomhusdelen. Efter renoveringen har man även 
under sommaren möjlighet att nyttja delar av inomhusbadet, exempelvis 
omklädningsrum, bastu, vattenrutschbanan och de mindre bassängerna i anläggningen. 

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxor för Väggabadet 
sommartid och att taxorna för inträde till utomhusbadet likställs med taxorna för inträde 
till Väggabadets inomhusdel. 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll2012-11-30 § 106 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-0l-08 § l. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 12 (021) 

Fritidsnämnden 2012-11-30 

clot~ot;L; 
FN§ 106 2012/1334.806 

Taxor Väggabadet sommartid 

Fritidsnämndens beslut 

att fåreslå kommunfullmäktige anta fårslag till taxa får Väggabadet sommartid 

att taxorna får inträde till utomhusbadet likställs med taxorna för inträde till Väggabadets 
inomhusdel 

att anse att verksamheten vid utomhusbadet är redovisad 

Sammanfattning 

Innan Väggabadets renovering har inomhusdelen av badet varit stängd under sommaren. 
Badgästerna har endast kunna nyttja utomhusdelen. Efter renoveringen har man även 
under sommaren möjlighet att nyttja delar av inomhusbadet, exempelvis 
omklädningsrum, bastu, vattenrutschbanan och de mindre bassängerna i anläggningen. 
Den stora bassängen inomhus har dock fortsatt varit stängd. 

För att även i framtiden kunna erbjuda badgästerna bästa möjliga service och komfort 
planerar Fritidsenheten att även i framtiden låta gästerna använda de nyrenoverade 
omklädningsrummen för ombyte. För att underlätta for exempelvis barnfamiljer kommer 
dock även omklädningsrummen ute att kunna användas. Bastu ute kommer dock inte att 
vara tillgänglig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från foreningskonsulent Peter Larsson 

Protokollet ska sidekas till 

Kommunfullmäktige 
Drift- och fritidschef Thomas Dahlbom 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Ekonom Caisa Leo-Malmb;Jg 
Ekonom Lisa Jönsson ~~l.. ( 

t/(1 ~ 



Dnr 2012/ 

Taxor Väggabadet sommartid 

Innan Väggabadets renovering har inomhusdelen av badet varit stängd under 
sommaren. Badgästerna har endast kunna nyttja utomhusdelen. Efter 
renoveringen har man även under sommaren möjlighet att nyttja delar av 
inomhusbadet, exempelvis omklädningsrum, bastu, vattenrutschbanan och de 
mindre bassängerna i anläggningen. Den stora bassängen inomhus har dock 
fortsatt varit stängd. 

För att även i framtiden kunna erbjuda badgästerna bästa möjliga service och 
komfort planerar Fritidsenheten att även i framtiden låta gästerna använda de 
nyrenoverade omklädningsrummen for ombyte. För att underlätta får 
exempelvis barnfamiljer kommer dock även omklädningsrummen ute att 
kunna användas. Bastu ute kommer dock inte att vara tillgänglig. 

Fritidsenhetens förslag till taxa för Väggabadet sommartid är: 

att taxorna for inträde till utomhusbadet likställs med taxoma for inträde till 
Väggabadets inomhusdeL 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Fritidsenheten 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-810 00 ·Fax +46 454-812 07 

E-post: fritid@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
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IKARLSHAMNS KOMMUN FÖRF ATTNINGSSAMLING 

Avgifter för Väggabadests 
inomhusdel 

A v gifter för Väggabadets inomhusdel 

Följande avgifter gäller får Väggabadets inomhusdel: 

Allmänhetens bad 

Vuxna (18+) 60 kr 

Pensionärer 60kr före kll3:00 40 kr 

skolungdom (l 0-17) 40 kr 

Barn (3-9 år) 20kr 

Re lax 90 kr (60+30) 

Årskort (Personligt) 

Vuxna l 600 kr 

Pensionärer l 200 kr före kl 13:00 

skolungdomar l 000 kr 

12-kort (ej personligt) "Betala för 10 ggr, bada 12 ggr" 

Vuxna 600 kr 

skolungdomar 400kr 

Barn 200kr 

Relax, vuxna 900kr 

Simskola 400 kr l 8 ggr. 

Avgifterna ska utvärderas efter l år. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS l 7 

Kommunstyrelsen 2013-01-22 

§5 2012/543 

Taxor Väggabadet - föreningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslag till föreningstaxor för Väggabadet enligt följande: 

att taxan för hyra av hela stora bassängen sätts till 50 kr/h på vardagar och76 kr/h på 
helger i enlighet med 2012 års taxor för idrottshallar och motsvarande Vägga A-hall 

att taxan för hyra av en enskild bana sätts till 7 kr/h/bana på vardagar och l O kr/h/bana 
på helger 

att taxan för hyra av en enskild bana uppräknas på samma sätt som övriga lokaler 
kommunen hyr ut men avrundas inte till hela kronor 

att taxan för lilla bassängen sätts till 41 kr/h såväl vardagar som helger i enlighet med 
2012 års taxor för gymnastiksalar 

att taxan för varmpoolen sätts till41 kr/h såväl vardagar som helger i enlighet med 2012 
års taxor för gymnastiksalar 

att taxan för uppvärmningsrummet sätts till 21 kr/h såväl på vardagar som helger 

att taxan för arrangemang med inträde sätts till 3 000 kr per dag 

att ovan nämnda taxor uppräknas från år till år på samma sätt som övriga taxor för 
lokaler som kommunen hyr ut. 

Sammanfattning 

Efter Väggabadets renovering har ett behov av ett fastslagande av taxor för ungdoms
och bidragsberättigade föreningars nyttjande av anläggningen uppstått. 

Tidigare har endast stora bassängen kunnat hyras ut. Ungdoms- och bidragsberättigade 
föreningar har kunnat hyra hela bassängen alternativt enskilda banor var för sig. Det har 
kostat 50 kr/h för hela bassängen eller 6 kr/h/bana. Efter renoveringen och 
ombyggnaden finns även möjlighet att hyra ut lilla bassängen, varmpoolen och 
uppvärmningsrummet. 

Ekonomikontoret har enligt yttrande inga synpunkter på förslaget till förändring av 
föreningstaxor avseende Väggabadet 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Kornmunstyrelsen 

Forts§ 5 
Beslutsunderlag 

PROTOKOLL. KS l 

2013-01-22 

• Fritidsnämndensprotokoll2012-ll-30 § 105 
• Ekonomichefens yttrande 2012-12-19 
• Kommunstyrelsens arbetsutskottprotoko112013-01-08 § 2. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 10 (021) 

Fritidsnämnden 2012~11~30 

FN§ 105 2012/1324.819 

Föreningstaxor Väggabadet 

Fritidsnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till foreningstaxor for Väggabadet enligt 
följande: 

att taxan for hyra av hela stora bassängen sätts till 50 la/h på vardagar och 76la/h på 
helger i enlighet med 2012 års taxor för idrottshallar och motsvarande Vägga A-hall 

att taxan får hyra av en enskild bana sätts till 7 lalh/bana på vardagar och l O lalh/bana på 
helger 

att taxan för hyra av en enskild bana höjs med l la när tirohyran för hela stora bassängen 
passerat nännaste summa som är jämnt delbar med sju. Ex 56 ler/h, 63 ler/h, 70 kr/h på 
vardagar och ex 77 kr/h, 84 la/h på helger 

att taxan för lilla bassängen sätts till 41 kr/h såväl vardagar som helger i enlighet med 
2012 års taxor för gymnastiksalar 

att taxan får vannpoolen sätts ti1141 kr/h såväl vardagar som helger i enlighet med 2012 
års taxor för gymnastiksalar 

att taxan for uppvännningsrummet sätts till 21 ler/h såväl på vardagar som helger 

att taxan får arrangemang med inträde sätts till 3 000 kr 

att ovan nämnda taxor uppräknas från år till år på srumna sätt som övriga taxor for 
lokaler som kommunen hyr ut 

Sammanfattning 

Efter Väggabadets renovering har ett behov av ett fastslagande av taxor fOr ungdoms- och 
bidragsberättigade foreningars nyttjande av anläggningen uppstått. 

Tidigare har endast stora bassängen kunnat hyras ut. Ungdoms- och bidragsberättigade 
fOreningar har kunnat hyra hela bassängen alternativt enskilda banor var fdr sig. Det har 
kostat 50 kr/h fOr hela bassängen eller 6 kr/h/bana. Efter renoveringen och ombyggnaden 
finns även möjlighet att hyra ut lilla bassängen, varmpoolen och uppvännningsrummet. 

I fårslaget nedan j äroställer Fritidsenheten stora bassängen med Vägga A-hall. Vägga A
hall har olika taxor på vardagar och helger eftersom den är bemannad. Lilla bassängen 
och vannpoolen jämställs med en gymnastiksal. Här görs ingen skillnad på 

Forts.{f/r;~ ~ 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 11 (021) 

Fritidsnämnden 2012-11-30 

Forts. 

FN§ 105 2012/1324.819 

VäggaB-hall och Bodetorpskolaus gymnastiksal i de vanliga taxorna för idrottslokal er. 
Uppvärmningsrummet jämställs med en halv gymnastiksal då den är betydligt mindre än 
våra minsta gymnastiksalar. 

För anangemaug med inträde jämställs simhallen med ishallen. 

Fritidsenheten vill med detta harmonisera hyrorna/taxorna for fåreningarna oavsett 
inomhusidrott. 

Beslutsundedag 

Tjänstesktivelse från föreningskonsulent Peter Larsson 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Drift- och fritidschefThomas Dahlbom 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Ekonom Caisa Leo-M~ 
Ekonom Lisa Jönsson o/ "j-



KARLSHAMN 

Dnr 2012/1324.819 

Föreningstaxor Väggabadet 

Efter Väggabadets renovering har ett behov av ett fastslagande av taxor for 
ungdoms- och bidragsberättigade foreningars nyttjande av anläggningen 
uppstått. 

Tidigare har endast stora bassängen kunnat hyras ut. Ungdoms- och 
bidragsberättigade föreningar har kunnat hyra hela bassängen alternativt 
enskilda banor var for sig. Det har kostat 50 kr/h for hela bassängen eller 6 
kr/h/bana. Efter renoveringen och ombyggnaden finns även möjlighet att hyra 
ut lilla bassängen, varmpoolen och uppvärmningsrummet 

I förslaget nedanjämställer Fritidsenheten stora bassängen med Vägga A-hall. 
Vägga A-hall har olika taxor på vardagar och helger eftersom den är 
bemannad. Lilla bassängen och varmpoolenjämställs med en gymnastiksal. 
Här görs ingen skillnad på VäggaB-hall och Bodetorpskolans gymnastiksal i 
de vanliga taxorna for idrottslokaler. Uppvärmningsrummet jämställs med en 
halv gymnastiksal då den är betydligt mindre än våra minsta gymnastiksalar. 

För arrangemang med inträde jämställs simhallen med ishallen. 

Fritidsenheten vill med detta harmonisera hyrorna/taxorna for föreningarna 
oavsett inomhusidrott. 

Fritidsenhetens iörslag till iöreningstaxor iör Väggabadet är: 

att taxan for hyra av hela stora bassängen sätts till 50 kr/h på vardagar och 
76kr/h på helger i enlighet med 2012 års taxor for idrottshallar och 
motsvarande Vägga A-hall. 

att taxan for hyra av en enskild bana sätts till 7 kr/h/bana på vardagar och l O 
kr/h/bana på helger. 

att taxan for hyra av enskild bana uppräknas på samma sätt som ovriga 
lokaler kommunen hyr ut men avrundas inte till hela kronor_,_ 

att taxan for lilla bassängen sätts till 41 kr/h såväl vardagar som helger i 
enlighet med 2012 års taxor for gymnastiksalar. 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Fritidsenheten 
Rådhuset · 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-810 00 ·Fax +46 454-812 07 
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att taxan for varmpoolen sätts till 41 kr/h såväl va1·dagar som helger i enlighet 
med 20 12 års taxor for gymnastiksalar. 

att taxan for uppvärm11ingsmmmet sätts ti112J kr/h såväl på vardagar som 
helger. 

att taxan for anangemaug med inträde sätts till 3 000 kr. 

att ovan nämnda taxor uppräknas från år till år på samma sätt som övriga 
taxor fOr lokaler som kommunen hyr ut. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Fritidsenheten 

Peter Larsson 
Föreningskonsulent 



r . - 2012-12-19 

Till Kommunstyrelsen 

Yttrande över Föreningstaxor Väggabadet 

Bakgrund 
Efter Väggabadets renovering har ett det framkommit ett behov av 
att ta fram nya taxor för ungdoms- och bidragsberättigade 
föreningars nyttjande av anläggningen. 

Renoveringen och ombyggnationen har inneburit möjlighet till 
ytterligare uthyrning. I förslaget till nya taxor beaktas även 
prissättningen för andra lokaler för att harmonisera hyrorna/ 
taxorna för föreningarna oavsett inomhusidrott. 

Ekonomikontorets bedömning 
Ekonomikontoret har inga synpunkter på förslaget till förändring 

zi;;;;;ndeVä~abad:~~ ~~~/ddk 
Ulrika Hägvall Lundberg 7 
Stf ekonomichef/ Redovisningschef 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 2013-01-22 

§6 2012/546 

Taxa för helkost för medboende i särskilt boende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta taxa för helkost för medboende enligt förslag 

att uppdra åt omsorgsnämnden att årligen per l januari pröva indexjustering av taxan. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för helkost for medboende 
inom särskilt boende: 

2012 2013 
Helkost särskilt boende 112 kr/dag 113 kr/dag 

Helkost medboende särskilt 112 kr/dag 113 kr/dag 
boende 

För 2013 och framåt föreslås att taxan indexjusteras på samma sätt som nämndens 
övriga taxor. 

Beslutsunderlag 

• Omsorgsnämndens protokoll2012-1128 § 160 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-08 § 3. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 182 

Omsorgsnämnden 2012-11-28 

§ 160 2012/167 

Taxa för helkost för medboende i särskilt boende 
;m;~ 5'-16 

Omsorgsnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta taxa för helkost för medboende enligt förslag, 

att uppdra åt omsorgsnämnden att årligen per l januari indexjustera taxa 
enligt framtaget förslag. 

Ärendet 
Med anledning av Riksdagens beslut 2012-09-19 om en ändring i socialtjänstlagen 
(2001 :453), där ändringen sammanfattas i en ny paragraf, 4 kap l b §: 

Paragraf 4 kap. l b § 
För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en 
sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå ien skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller 
under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den 
ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott. 

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform. 

Omsorgsnämnden föreslås anta följande taxa för helkost för medboende inom 
särskilt boende: 

2012 2013 
Helkost Särskilt 112 kr/dag 113 kr/dag 
boende 
Helkost 112 kr/dag 113kr/dag 
medboende 
särskilt boende 

För 2013 och framåt föreslås att taxan indexjusteras på samma sätt som nämndens 
övriga taxor. Indexjustering sker årligen den l januari med förändringen i 
konsumentprisindex (KPI) för september månad mellan de 2 senaste åren. För 2013 
således, förändringen mellan KPI i september 2011 och KPI september 2012. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 183 

Omsorgsnämnden 2012-11-28 

Forts§ 160 2012/167 

Taxa for helkost för medboende i särskilt boende 

Beslutsunderlag 
Missiv/Tjänsteskrivelse: Taxa för helkost fdr medboende i särskilt boende, 2012-11-
07. 
Rätten att åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i 
äldreomsorgen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Myndighetsfrågor 



MISSIV l TJÄNSTESKRIVELSE 

2012-11-07 

Omsorgsnämnden 

Taxa för helkost för medboende i särskilt boende 
Dnr 2012/167 

Ärendet 
Med anledning av Riksdagens beslut 2012-09-19 om en ändring i 
socialtjänstlagen (2001 :453), där ändringen sammanfattas i en ny 
paragraf, 4 kap l b §: 

Paragraf 4 kap. l b § 
För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i 
en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i 
en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. 
Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott 
eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret 
dessförinnan varaktigt har sammanbott. 

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av 
boende i särskild boendeform. 

Omsorgsnämnden fareslås anta fdljande taxa får helkost får 
medboende inom särskilt boende: 

2012 2013 
Helkost Särskilt 112 kr/dag 113 kr/dag 
boende 
Helkost medboende 112 kr/dag 113 kr/dag 
särskilt boende 

För 2013 och framåt fareslås att taxan indexjusteras på samma sätt 
som nämndens övriga taxor. Indexjustering sker årligen den l januari 
med fårändringen i konsumentprisindex (KPI) får september månad 
mellan de 2 senaste åren. För 2013 således, fårändringen mellan KPI i 
september 2011 och KPI september 2012. 

Beslutsunderlag 
Missiv/Tjänsteskrivelse: Taxa får helkost får medboende i särskilt 
boende, 2012-11-07. 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
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Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att. föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta taxa för helkost för medboende enligt förslag 

att uppdra åt omsorgsnämnden att årligen per l januari 
indexjustera taxa enligt framtaget förslag. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Myndighetsfrågor 

Annelie Myrbeck 
Tf föivaltningschef 
OmsorgsföiValtningen 

Canrilla Gärdebring 
Verksamhetschef 
Förvaltningsadministration 
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Kommunstyrelsen 2013-01-22 

§9 2012/64 

Taxor och avgifter i Lokstallarna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa lokaltaxor för Lokstallama som införlivats i taxor och avgifter för hyra av 
lokaler som beslutades av KF § 7, 2011-02-07, enligt utbildningsförvaltningens förslag 

att kommunfullmäktige delegerar till fritidsnämnden att årligen justera lokaltaxan för 
Lokstallama med hänsyn till ändringar av SCB:s index for uthyrning av egna lokaler, 
årligen med basår 2012 samt prövas minst var fjärde år och 

att den nya taxan ska gälla från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa lokaltaxor för 
Lokstallama enligt utbildningsförvaltningens förslag samt att fullmäktige även delegerar 
till fritidsnämnden att årligenjustera lokaltaxan. 

Arbetsutskottet beslutade 2012-11-27 remittera kulturnämndens förslag angående taxor 
och avgifter i lokstallama till kommunledningsförvaltningen. Detta för att få en 
kompletterande utredning avseende nämndemas ansvar for lokaltaxan. 

Beslutsunderlag 

• Taxor och hyror i Lokstallama - komplettering avseende nämndemas 
ansvar för lokaltaxan, administrative chefens komplettering 2012-12-28 

• Kulturnämndens protokoll2012-10-29 § 72 
• Förslag till reviderade taxor och avgifter för hyra av lokaler 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-01-08 § 8. 



Datum 
2012-12-28 

Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2012/64 

Taxor och hyror i Lokstallarna - komplettering avseende 
nämndernas ansvar för lokaltaxan 

Bakgrund 
I april 2011 överlämnade lokstallsföreningen driften av Lokstallama till 
kommunen. Kulturnämnden utarbetade därför under våren 2012 förslag till 
taxor och i hyror, vilka överenstämde med Lokstallsföreningens. Dock var 
de inte anpassade till kommunens gemensamma taxor och avgifter för hyra 
av lokaler, varför kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-28 beslutade 
uppdra åt kommunledningsförvaltningen att om-/inarbeta förslaget i 
gällande taxekategorier och principer för lokaluthyrning. De framtagna 
revideringarna remitteras sedan av arbetsutskottet till kulturnämnden 2012-
08-14. Kulturnämnden beslutade 2012-10-29 att föreslå reviderade taxor 
med kompletterande skrivning om att fullmäktige delegerar till 
fritidsnämnden att årligen justera lokaltaxan enligt fastslagen 
index beräkning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-27 remittera 
kulturnämndens förslag angående taxor och hyror i lokstallama till 
kommunledningsförvaltningen. Detta för att få en kompletterande utredning 
avseende nämndemas ansvar för lokaltaxan. 

Nuvarande regler 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-07 fastställa taxor och avgifter för 
hyra av lokaler. Med detta beslut samordnades all uthyrning av kommunens 
lokaler. Samhällbyggnadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att handha 
lokaluthyrning och får med detta beslut 2,5% av utbildningsförvaltningens 
intäkter för att handha lokaluthyrningen. Indexregleringen delegerades till 
dåvarande fritidsnämnden, enligt SCB:s index för uthyrning av egna lokaler, 
samt prövas minst vart fjärde år. 

Kommunens lokaler ägs av kommunstyrelsen och förvaltas av tekniska 
nämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet 
Nämnderna betalar via sin budget hyra för de lokaler de nyttjar för att 
bedriva sin verksamhet. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
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Bedömning 
En ökad lokalanvändning, som uthyrning medfor, innebär såväl intäkter som 
ökade kostnader. En ökad uthyrning medfor större kostnader i drift och 
underhåll vilka främst bärs av tekniska nämnden, emedan intäkterna hamnar 
hos de nämnder som är huvudnyttjare av lokalerna. 

I och med beslutet om gemensamma taxor och avgifter fick kommunen 
enhetliga regler for och administration av lokaluthyrningen. Att sedan 
fritidsnämnden fick i uppdrag att årligen pröva indexreglering, hindrar inte 
övriga nämnder att foreslå fullmäktige om att justera taxorna utöver index 
om de anser att detta erfordras for att täcka ökade lokalkostnader. Dock 
skall sådana forslag passera kommunstyrelsen, som är ägare av kommunens 
lokaler, for yttrande. 

Önskas en annan ansvarsfordelning än nuvarande bör detta göras i ett större 
sammanhang där samtliga effekter av ett forändrat ansvar belyses. 
Kommunstyrelsen har under 2012 beslutat inrätta en lokalplaneringsgrupp 
under ledning av samhällsbyggnadschefen vars uppgift är att arbeta med 
lokal- och fastighetsfrågor. 

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att ett fullgott 
beslutsunderlag i ärendet foreligger. 

2 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 6 

Kulturnämnden 2012-10-29 

§72 2012/50 

Taxor och hyror i Lokstallarna Zo l l( 6Y 
Kulturnämndens beslut 

att fastställa lokaltaxor för Lokstallama enligt utbildningsförvaltningens forslag 

att revidera taxor och avgifter{om beslutades av KF§ 7, 2011-02-07, enligt ut
bildningsforvaltningens förslag 

8 

att kommunfullmäktige delegerar till fritidsnämnden att årligen justera lokaltax
an med hänsyn till ändringar av SCB:s index för uthyrning av egna lokaler, årli
gen med basår 2012 samt prövas minst var fjärde år och 

att den nya taxan ska gälla från det datum kommunfullmäktiges beslut vunnit 
laga kraft. 

Sammanfattning 

Ekonom Lotta Lindskog redovisar ärendet gällande taxor och hyror i Lokstallar
na. 

Taxekategorierna för Lokstallarna ska ingå i kommunens gemensamma taxeta
bell. De centrala formuleringarna ska ändras efter kulturenhetens behov med 
tilläggen "Pensionärs- och handikappföreningar, kulturföreningar samt studie
förbund som är registrerade och bidragsberättigade" under taxa l b och "Korpfö
reningar och Kulturinstitutioner inom Sydost regionen" under taxa 2 c. 

Beslutsunderlag 

• Lokaltaxor på Lokstallarna, f.d förvaltningschef Jörgen Funestad, daterad 
2012-08-15 

• Taxekategorier for uthyrning av lokaler i Lokstallarna, 2012-01-19 
• Lokaler for uthyrning i Lokstallarna, 2012-01-19 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonom Lotta Lindskog 
T.fkultur- och bibliotekschef Thomas Andersson 



KARLSHAMN 2012-08-15 

Lokaltaxor på Lokstallarna 

Bakgrund 
Driften av Lokstallarna övergick i kommunal regi från april 2011. 
Det har inte skett några större förändringar mot tidigare när Lok
stallsföreningen ansvarade för driften. De föreslagna taxorna är i nivå 
med övriga jämförbara lokaler i kommunens regi 

De taxekategorier som är beslutade av KF§ 7 2011-01-07 föreslås re
videras för att anpassas till Lokstallarnas lokal uthyrning. Tillägg un
der taxa 1b bör vara "Pensionärs- och handikappföreningar, kulturfö
reningar samt studieförbund som är registrerade och bidragsberätti
gade". Tillägg under 2 c bör vara" Korpföreningar och Kulturinstitu
tioner inom Sydost regionen". 

Lokaltaxan föreslås indexuppräknas från 2013 med 2012 som basår. 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden förslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa lokaltaxor för Lokstallarna enligt utbildningsförvaltning
ens förslag. 

att revidera taxor och avgifter som beslutades av KF§ 7, 2011-02-07, 
enligt utbildningsförvaltningens förslag. 

att kommunfullmäktige delegerar till fritidsnämnden att årligen juste
ra lokaltaxan med hänsyn till ändringar av SCB:s index för uthyrning 
av egna lokaler, årligen med basår 2012 samt prövas minst vart fjärde 
år. 

att den nya taxan ska gälla från det datum kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Jörgen Funestad 
Förvaltningschef 

l 

Lotta Lindskog 
Ekonom 
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- KARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
GäUer fr o m: 2011-03-0 l 

Beslut: KF § 7, 2011-02-07 

Reviderad KF 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av 
lo l;.alet· 

Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

Taxekategorier 

Taxa l 
a) Föreningar och organisationer som är registrerade och bidragsberättigade samt vars 

huvudsakliga verksamhet v~inder sig till ungelomar under 20 år. 
b) Pensionärs- och handikappfOreningar, k!J.!tld.:t;Jorenin&'!!: samt studieforhund som är registrerade 

och bidragsberättigade. 
c) Kommunens egna verksamheter. 

Taxa 2 
a) ldcella föreningar och organisationer inom Karlshamns kommun som inte h1llcr under taxa l . 
b) Privatperson eL som hyr tur personliga tillställningar. ex 50-års kalas, bröllop och därmed 

jämfOrligt. 
c) Korpföreningar ocb kulturinstirutioner inom Svdostregionen. 

Taxa 3 
a) Företag, föreningar och organisationer från kommunen som inte faller under taxa l eller 2. ex 

ekonomiska fl)reningar. 
b) Privatpersoner från kommunen som hyr för fester, ex knytkalas. 
c) Fristående skolor. 
d) Privatpersoner, föreningar och organisationer från andra kommuner. 

Taxa4 
a) Enligt avtal (ex regelbunden uthyrning) eller särskilt upp!Melsekontrakt. 

Taxa 4 gäller vid kommersiellt arrangemang med ett kommunalt, kulturellt eller idrottsligt 
intresse. 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

Regler för uthyrning av samlingslokaler 

Bekräftelse 
Beställning av lokal gäller forst sedan denna bekräftats skriftligt. Beställaren måste ha fyllt minst 20 
år och måste själv närvara i lokalen under hyrd tid 

Uppsägning av kontrakt 
Avbeställningsavgift tas ut om avbeställning görs inom fem veckor från bokat datum (om inget 
annat anges) . För Bellevucparken gäller inom tio veckor från bokat datum. 

Avbeställningsavgiften är 20 % av hyresavgiften om avbeställningen görs under fem veckor före 
hyTcsdagen. Avgiften ökar med 20% al' hyresavgiften per vecka ju näm1are hyresdagen 
avbeställningen görs . För Bellevueparkens lokaler gäller l 0% per vecka . 

Full hyresavgi Il: erlägges om avbeställningen görs inom en vecka fore hyresdagen . 

Avbeställningsavgift tas ut även om lokalen hyrs utan kostnad . 

Karlshamns kommun äger rätt att säga upp hyreskontraktetpasamma villkor. 

Upprättat kontrakt gäller med reservation för framtida hyreshöjningar. 

Kortfristiga beställningar 
För kcnifristiga beställningar gäller speciella regler som meddelas vid beställningen. 

Lokaldisponering 
Beställare äger endast rätt att disponera lokal och utn1stning som finns angiven på beställningen och 
under den tid som finns på densamma. Om lokallämnas efter angiven tid debiteras extra avgift. 

Ordningsföreskrifter 
När lokalen lämnas ska god ordning rada i den. Möbler och annan utrustning ska vara återställda på 
sina ordinarie platser eller på plats som anvisas av vaktmästare. Lokalen ska vara städad _ Då kök 
använts ska detta vara vmstädat, porslin och husgeråd mm ska vara väldiskade och inställda i 
respektive förvaringsutrymmen. 

Om uthyraren orsakas extra arbete p g a att ovanstående ~j beaktas kommer kostnaderna för detta 
arbete att debiteras beställaren. 

Karlshamns kommun forbehåller sig rätten att ta ut högre taxa om beställaren inte följer reglerna for 
uthyrning av samlingslokaler. 

Skador och inventarieförluster 
Vid skador på lokal, inventarier, utrustning samt vid förlust av inventarier eller utrustning debiteras 
beställaren kostnad en för reparation eller nyanskaffi1ing, 

Tillstånd 
Om det inbokade arrangemanget räknas som offentlig tillställning ät beställaren skyldig att skaffa 
sig nödvändiga tillstand samt svara for kostnaderna fOr tillstånd, ordningsvakter m m 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter f<ir hyra av lokaler 

Kostnadsansvar 
Beställare är ansvarig för full reglering av samtliga enligt avtal och regler uppkomna kostnader. 
Detta gäller även i ±~111 da dessa slutligen ska betalas av arrangemangsdeltagare var för sig . 

Force Majeure 
Karlshamns kommun är inte ansvarig om lokalen ej kan upplåtas p g a lagbud, myndigheters 
åtgärd, strejk, lockout och bojkott. Gäller även om Karlshamns kommun själv vidtar eller är 
toremål iOr en sådan kon±liktåtgärd. 

Brandskydd 
Det ankommer på den som är lokalhyrare/ansvarig arrangemangsamordnare att vara ansvarig 
för arrangemangets brandskydd . 

Ansvaret innefattar: 
att tillse att brand inte uppstår, 
att nödutgångar inte är blockerade, 
att de närvarande i arrangemanget är informerade om var utrymningsvägarna finns , 
att vidtaga erforderliga åtgärder vid brand eller brandtillbud såsom utrymma lokal, lam1a brandkår 
och dylikt. 

Drogfritt under 18 år 
Arrangör som genomför verksamhet som i huvudsak vänder sig tillungdomar lUlder 18 år ska 
ansvara för att denna verksamhet blir drogfri . 

Detta innebär: 
att det ska framgå i reklam för arrangemanget att detta är drogfritt, vem som är arrangör samt 
teletonnummer till denna person och att nykterhetskontroll finns vid entren, 
att det under arrangemanget ska finnas minst fem vuxna personer över 20 år närvarande, utöver de 
ordningsvakter som polistillståndet kräver 

Betalning 
Karlshamns kommun bestämmer hur hyreskostnaden ska erläggas samt iiger rätt att begära 
kontant- eller förskottsbetalning Vid säsongsuthyrning faktureras i regel hyran i efterskott. 

Resenration 
Uppgiftemai foldern gäller med reservation för tryckfel och taxeändringar. 

Hyra vid kommersiellt syfte anger taxa vid förhyrning i kommersiellt syfte. knytkalas ,annan fest, 
utställning. entrebelagd tillställning eller vad som kan j[imföras därmed. Lägsta limdebitering vid 
dessa tillfällen är fyra timmar. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter fiir hyra av lokaler 

Regler för uthyrning av idrottslokaler 

Bekräftelse 
Beställning av lokal gäller fOrst sedan de1ma bekräftats. Beställare måste ha fyllt minst 18 år och 
måste själv närvara i lokalen under hyrd tid. 

Uppsägning av kontrakt 
Bokad tid som ej utnyttjas debiteras om återbud ej lämnas till Karlshamns kommun minst 2 veckor 
före den aktuella tiden. Förening som använder lokal utan bokning omklassas till högre taxa. 

Karlshamns kommun förbehåller sig rätten att inställa och säga upp kontrakt vid speciella 
aJTangemang eller av andra orsaker. 

Alla lokaler hyrs i befintligt skick och med befintlig utrustning. 

Upprättat kontrakt gäller med reservation för framtida hyreshöjningar. 

Lokaldisponering 
Lokalema far endast användas på bokade tider. 

Ordningsföreskrifter 
Idrottslokalerna far endast beträdas med gymnastikskor. Ej skor med dubb eller färgad sula som 
targar av sig. 

Vid fotbollsträning far endast lättare boll användas. 

Använda lokaler ska avsynas efter varje användning och kvarglömda tillhörigheter ska samlas in. 
Material, liksom framilyttande eller vända bänkar, måste återställas till sina platser. 

Nyckel- /taggansvarig ska lämna lokalen sist. se till att belysningen är släckt, fönster stängda och 
dörrar låsta. 

Om någon skada uppstatt på lokal eller utrustning ska detta omedelbart meddelas till vaktmästare 
eller fritidsenheten 

Lokalupplåtare ansvarar ~i för personskador som uppstatt vid användning av lokalerna eller för 
kläder/personlig utrustning som förvaras i omklädningsrum eller idrottslokaler. 

Lokala regler. samt regler som anges vid eventuell utkvittering av nyckel itagg tilllokaL gäller 
också. 

Den som använder kommunallokal får ej använda otillåtna preparat enligt RF :s dopingregler. 
Ej heller inneha, försälja eller fönnedladylika preparat. Alla som utövar någon form av 
idrott/motion i kommunallokal anmodas att deltaga i dopingtest, när så erfordras. 

Om reglerna ej följs upphör rätten att disponera lokalen. 

Skador och inventarieförluster i ·~ ·· 

Lokalhyrare är ekonomiskt ansvarig för skador som uppstår på lokaler eller utrustning. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

Tillstånd 
Om det inbokade arrangemanget räknas som offentlig tillställning är beställaren skyldig att skaffa 
sig nödvändiga tillstand samt svara för kostnaderna för tillstånd, ordningsvakter mm. 

Kostnadsansvar 
Beställare är ansvarig för fu ll reglering av samtliga enlit,rt avtal och regler uppkomna kostnader. 
Detta gäller även i fall då dessa slutligen ska betalas av arrangemangsdeltagare var fOr sig. 

Force Majeure 
Karlshamns kommun är inte ansvarig om lokalen ej kan upplåtas p g a lagbud, myndigheters 
åtgärd, strejk, lockout och bojkott Gäller även om Karlshamns kommun själv vidtar eller är 
föremål för en sådan konfliktåtgärd . 

Brandskydd 
Det ankommer på den som är lokalhyrare/ansvarig arrangemangsamordnare att vara ansvarig för 
arrangemangets brandskydd . 

Ansvaret innefattar: 
att tillse att brand inte uppstår, 
att nödutgångar inte är blockerade, 
att de närvarande i arrangemanget är infonnerade om var utrymningsvägarna finns . 
att vidtaga erförderliga åtgärder vid brand eller brandtillbud såsom utrymma lokal. larma brandkår 
och dylikt. 

Betalning 
Karlshamns kommun bestämmer hur hyreskostnaden ska erläggas samt äger rätt att begära 
kontant- eller förskottsbetalning. Vid säsongsuthyrning faktureras i regel hyran i efterskott. 

Reservation 
Uppgifterna i foldern gäller med reservation för tryckfel och taxeändringar. 

Hyra vid kommersiellt syfte anger taxa vid förhyming i kommersiellt syfte, 
entrebelagd tillställning eller vad som kan jämtaras dänned. Lägsta limdebitering vid dessa 
tillfällen är fyra timmar. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och a''gifter f<ir hyra av lokaler 

Regler för uthyrning av skollokaler 

Beställning 
Beställning av lokal i~1r kvällsverksamhet sker via kanslist på fritidskontoret Beställningen 
ska göms inför va~je ny termin och minst 14 dagar innan kursstart Studieorganisationema bör 
striiva efter att avsluta kursverksamheten senast vecka 20. 

Målsättningen vid fördelningen av lokaler är att de blir jämt belastade. 

Under skollov sker ingen uthyrning av slöjd- och skolkökslokaler. 

Endast studieförbund eller föreningar äger rätten att hyra slöjd - och skolköks lokaler p g a 
ansvarsfråga11. 

Bekräftelse 
Beställning av lokal gäller forst sedan denna bekräftats skriftligt. Beställare måste ha fyllt 
minst 20 år. Ansvarig kursledare och dennes ersättare ska vara utsedda. Någon av dessa måste 
själv niirvara i lokalen under hyrd tid. 

Uppsägning av kontrakt 
Bokad tid som ej utnyttjas debiteras om återbud ej lämnas till Karlshamns kommun minst 
2 veckorforeden aktuella tiden. Förening som använder lokal utan bok11ing omklassas till 
högre taxa. 

Karlshamns kommun t()rbehåller sig rätten att inställa och söga upp kontrakt vid speciella 
arrangemang eller av andra orsaker. 

Alla lokaler byrs i befintligt skick och med befintlig utrustning- för mer infonnation se 
specialregler! 

Upprättat kontrakt gäller med reservation för framtida hyreshöjningar. 

Lokaldisponering 
Lokatema får endast användas på bokade tider. 

Introduktion av handledare 
Nyttjandet av visa lokaler, exempelvis slöjdsalar, verkstäder och skolkök. fordrar att handledaren 
introduceras om lokalerna. utrustningen och gällande regler. För att möjliggöra detta ska 
handledaren i god tid immn kursstmt ta kontakt med lokalens kontaktperson. Introduktionen 
ska vara genom fdrd innan kursstatt. 

studieförbundet eller föreningen ansvarar för att handledaren är behörig för eller besitter tillräcklig 
dokumenterad kornpetens och erfarenhet får att få tillgång till lokalen och dess utmstning. 

Ordningsföreskrifter 
När lokalen lämnas ska god ordning råda i elen. Möbler och annan utrustning ska vara återställda på 
sina ordinarie platser eller på plats som anvisas av vaktmästare. 
Lokalen ska vara städad och nyttjat materiel ska vara rengjort och inställt på respektive 
förvaringsutrymme. 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

Om uthyraren orsakas extra arbete p g a att ovanstående ej beaktas kommer kostnaderna får 
detta arbete att debiteras beställaren. 

Nyckel-/taggansvarig ska lämna lokalen sist, se till att belysningen iir släckt, fonster stängda 
och dörrar Hista. 

Om någon skada uppstått på lokal eller utrustning ska detta omedelbart meddelas till 
vaktm~istare och eller kontaktperson. 

Lokalupplåtare ansvarar ej för personskador som uppstått vid användning av lokatema eller 
f<ir kläder/ personlig utrustning som forvaras i uthyTarens lokaler. 

Lokala regler, samt regler som anges vid eventuell utkvitte1ing av nyckel/tagg tilllokal gäller 
ocks~i. För mer införtnation - se specialregler! 

Om reglerna ej följs upphör rätten at1 disponera lokalen. 

Skador och inventarieförluster 
Vid skador på lokal, inventarier, utrustning samt vid forlust a\ inventarier eller utrustning debiteras 
beställaren kostnaden för reparation eller nyanskaffning, Detta ska meddelas till vaktmästare 
och: eller kontaktperson. Jourtelcfon: 0454-819 99. 

TiHstånd 
Om det inbokade arrangemanget räknas som offentlig tillställning är beställaren skyldig 
att skaffa sig nödvändiga tillstånd samt svara får kostnaderna för tillstånd, ordningsvakter mm. 

Kostnadsansvar 
Beställare är ansvarig för full reglering av samtliga enligt avtal och regler uppkomna kostnader. 
Detta gäller även i fall då dessa slutligen ska betalas av arrangemangsdeltagare var tör sig. 

Force Ma,jeure 
Karlshamns kornmun är inte ansvarig om lokalen ej kan upplåtas p g a lagbud, myndigheters 
åtgärd. str~jk, lockout och bojkott. Gäller även om Karlshamns kommun själv vid tar eller är 
f{iremål f(ir en sådan kon fl iktåtgärcl. 

Brandskydd 
Det ankommer på elen som är lokalhyrare ansvarig arrangemangssamordnare att vara ansvarig 
för anangemangets brandskydd, 

Ansvaret innefattar: 
att tillse att brand inte uppstår. 
att nödutgångar inte är blockerade. 
att de närvarande i arrangemanget är informerade om var utrymningsvägar finns. 
att vidta erforderliga åtgärder vid brand eller brandtillbud såsom utrymma lokal, larma brandkår 
och d likt. 

Betalning 
Karlshamns kommun bestämmer hur hyTeskostnaden ska erläggas samt äger rätt att begära 
kontant- eller forskottsbctalning. Vid säsongsuthyming faktureras i regel hyran i efterskott. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNTNGSSAMrrJNG 
Taxor och avgifter mr hyra av lokaler 

Reservation 
Uppgifterna i foldern giiller med reservation for tryckfel och taxeändringar. 

Hyra vid L<o.mmcrsicllt syfte anger taxa vid förhyrning i kommersiellt syfte, entrebelagd 
ti llstäl lning eller vad som kan j ii m föras därmed. Lägsta rimdebitering vid dessa ti11f.illen är fyra 
timmar. 

Uppföljning och utvärdering 
Ovanstående regler, ihklusive specialreglerna for slöjd- och skol kökslokaler, ska utvärderas 
av fbrvaltningen tillsammans med berörda efter ett år från det att beslut tas ()Ch reglerna bö1jar 
ti llämpas. Utvärdetingen ska utgöra underlag för en ev. revidering av regelverket 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter fOr hyra av lokaler 

SAMLINGSLOKALER storlek, mz Max antal personer 
SAMMANFATTNING 

MEDBORGARHUSETISVÄNGSTA 

Stora salen 183+57 mL 370 

Gillestuga 70 mL 70 

Studielokal 22 mL 

FRITIDSGÅRDEN I ASARUM 

Stora och lilla salen 200 

Stora salen 110m2 

Lilla salen 72mL 

HÄLLARYDS KOMMUNALHUs 

Stora salen 94 mL 80 

Gillestuga 

BELLEVDEPARKEN- DANSINN l 100 

BELLEVUEPARKEN-PLAYHOUSE 600 

LOKSTALLARNA 2 937 

Konferensrum 24 st "skolsittning" 

skaparverkstan 75m2 

Smedjan 260 mL 300 

Stora salen 400 m' 300 sittande personer 

ST ADSTEA TERN 628 

VÄGGASALEN 260 

STENBACKASKOLANSAULA 250 

KLOCKEBACKSKOLANSAULA 125 

MA TSAL/CAFETERIA 

Vägga cafeteria 150m< 

Vägga, Måsen 450mL 
440 tillsammans 

Österslättskolans matsal 250 

Ovriga grundskolor 

LEKTIONSSALAR 

Vanligt klassrum < 30 

Större klassrum E224/225, E2031/2032 > 30 

Specialsal- Slöjd och hemkunskap 

LILLA HÖRSALEN, BIBLIOTEKET 50 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

l. Hyra vid ord fåreningsvht 
2. Hyra vid kommersiellt syfte, lägst 4 tim. 

SAMLINGSLOKALER 

MEDBORGARHUSETISVÄNGSTA 
Pris per timme om Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa 4 Max Bordsplacering 
inget annat anges antalper Övrigt 
Kök 
l 45 50 Enlök 
2 57 63 68 Enlök 
Stora salen 
l 45 84 Enlök 370 225 Overhead finns 
2 154 246 246 Enlök 
Gillestuga med 
pentry 
l 45 50 Enlök 70 45 
2 74 120 120 Enlök 
studielokaler 3 bord, l O stolar 
l 37 45 Enlök 
Motionslokal 3 bordtennisbord 
l 40 80 

FRITIDSGÅRDEN I ASARUM 
Pris per timme om Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa 4 Max Bordsplacering 
inget annat anges antal per Övrigt 
Kök 
l 45 50 Enlök 
2 57 63 68 Enlök 
stora och lilla salen 200 152 Ca 190 stolar 
då bäda an.vänd 
samtidigt 
l 45 84 Enlök Overhead, duk, 
2 154 246 246 Enlök proj.bord +hörslinga. 
Stora salen 80 Mindre ljudanläggning, 
l 45 84 Enlök kan användas vid möte 
2 154 246 246 En! ök men ej musik 

Lilla salen 72 
l 45 73 Enlök 
2 92 120 120 Enlök 

HÄLLARYDS KOMMUNALHUs 
Pr i per timme om Taxa l Taxa 2 Taxa3 Taxa 4 Max Bordsplacering 
inget ilnnat anges antal per Övrigt 
Kök 
l 37 45 Enlök 
2 48 56 61 Enlök 
Stora salen 80 Liten scen 
l 45 84 Enlök 80 
2 120 212 212 Enlök 
Gillestugan 15 stolar+ 4 bord ( + 13 sto l ar i förrådet) 
l 37 45 Enlök Knapp köksutrustning 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

BELLEVUEPARKEN- DANS INN eller PLA YHOUSE 
Pris per timme Taxa l Taxa 2 Taxa3 Taxa 4 
Mån-tors, ej helgdagar och helgaftnar 
Lägsta timdebitering 4 tim 
l 84 151 151 Bingo 
2 285 397 397 Bingo 

Tillbehör /Pris J)Cr tillfålle 
Pr i pe•· Taxa l Taxa 2 Taxa J Taxa4 Max Bordsplac. Ljusanläggn. Ljudanläggn. Matservis Kaffeservis 
evenemang antal per 

Fre-sön, 
helgdagar 
och 
helgaftnar 

DANS INN, 20% av int. Dock minst En! ök l 100 350 l 340 l 787 279 168 
Taxa 1-4 3 130 kr exkl. ljus & ljud 

PLAYHOV 20% av in t. Dock minst En! ök 600 200 l 340 l 787 279 168 
SE, 3 015 kr exkl. ljus & ljud 
Taxa 1-4 

LOKSTALLARNA 
Konferensrum 24 st "skolsittning" Taxa l Taxa2 Taxa 3 Taxa4 

Heldag (8 timmar), ord föreningsvht 280 560 l 120 
Timme vid ord foreningsvht 40 80 160 

Skaparverkstan, 75 kvm Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa4 

Heldag (8 timmar), ord föreningsvht 360 720 l 440 
Timme vid ord föreningsvht 50 100 200 

Smedjan 300 personer, 260 kvm Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa 4 

Heldag (8 timmar), ord föreningsvht 400 800 1600 
Timme vid ord föreningsvht 55 110 220 
Heldag (8 timmar), kommersiellt syfte 640 l 400 2 800 
Timme vid kommersiellt syfte 85 185 370 

Stora salen 300 sittande personer, 400 kvm Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa 4 

Heldag (8 timmar), ord föreningsvht 520 l 040 2 080 
Timme vid ord föreningsvht 70 140 280 
Heldag (8 timmar), kommersiellt syfte 720 l 680 3 360 
Timme vid kommersiellt syfte 95 220 440 

Extra utrustnmg och/eller ommöblenng kan medföra extra kostnader. 

Hyresgäst Hyra/år Hyra/månad 

Teatersmedjan 94 100 7 842 

Musikforum 91 660 7 638 
Sandelius & Co/AB Kultur&Nöje 16 725 l 394 

Total kvm på Lokstallarna 2 937 
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Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

STADSTEATERN 
Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa 4 Max antal per 

Halv dag l 000 l 500 2 000 En\ ök 628 

Hel dag l 500 2 250 3 000 Enlök 

VÄGGASALEN 
Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa 4 Max antal per 

Halv dag 800 l 200 l 600 Enlök 260 

Hel dag l 200 l 800 2 400 Enl ök 

AULA 
STENBACKASKOLAN Taxa l Taxa 2 Taxa3 Taxa4 Max antal per 
Halvdag 500 750 l 000 Enlök 250 

Hel dag 750 l 125 l 500 Enlök 

KLOCKEBACKSKOLAN 
Halv dag 500 750 l 000 Enlök 125 

Hel dag 750 l 125 l 500 En\ ök 

MATSAL/CAFETERIA 
Pris per halv/hel dag Taxa l Taxa 2 Taxa3 Taxa4 Bordsplacering 

Vägga cafeteria+ kök, halv dag 400 600 800 En\ ök 50 

Vägga cafeteria + kök, hel dag 600 900 l 200 Enlök 50 

Vägga, Måsen, halv dag l 600 2 400 3 200 En\ ök 360 

Vägga, Måsen, hel dag 2 400 3 600 4 800 En\ ök 360 

Osterslättskolans matsal, halv dag 600 900 l 200 En\ ök 250 

Osterslättskolans matsal, hel dag 900 l 350 l 800 Enl ök 250 

Ovriga grundskolor, halv dag 300 450 600 Enlök 

Ovriga grundskolor, hel dag 450 675 900 En! ök 

För städning/diskning deb1teras 230 kr per timme+ moms. 
När egen städning sker debiteras 50 kr idr materialkostnader. Vid utlåning av porslin debiteras 50 kr. 

LEKTIONSSALAR 
Pris per tim Taxa l Taxa 2 Taxa3 Taxa4 Max antal per 

Vanligt klassrum 60 90 120 Enlök <30 

Större klassrum E224/225, E2031/2032 120 180 240 Enlök > 30 

Pris per tim + moms Taxa l Taxa2 Taxa3 Taxa4 
Specialsal- Slöjd och hemkunskap 120 180 240 Enlök 

A rrangemang som kräver extra vaktmästare tekniker deb1teras enligt nedan+ moms 
Klocka.n Pris/tim 

Vardagar 07:00-16:00 270 
16:00-18:00 415 

Övrig tid + helger 560 
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Karlshamns kommun 

FÖRF A TTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

DIVERSE UTHYRNINGSMATERIAL 
f Hämtpris mkt moms. Kan levereras mot avgi t. Användaren ansvarar för materialet. 

Artikel Storleklformat 

stolar 

Bord ca 80*180 

Scendelar/bruna 240*120*40 

Toavagn 4 pers* l 000 kg 

UTHYRNING A V A V-UTRUSTNING 
Priser inkl moms 
Artikel Storleklformat 

Antal 

1400 

30 

35 

l 

* finns i Bellevueparken 

Högtalare, axelrem Bärbar, batt.driv m 
Högtalare, trådlös Batteridriven 
Högtalaranläggning Batteridriven, 8 st 

(exkl batteri) 
Högtalaranläggning stor *Nätansl. 

utomhusbruk 
Högtalaranläggning liten *Nätansl. 

utomhusbruk 
Sladdlös mic * 
CD-bandspelare * 

UTHYRNING AV FLAGGOR och FANOR 
Pris per dag Pris per vecka 

Föreningar o o 
Ovriga 28 168 

UTHYRNING A V LOTTKIOSKER och BASARBODAR 
Pris per vecka 

Lottkiosker 150 

Basarbodar, exkl transport 350 

13 

Taxa l 
pris/dygn/st 

7 

19 

39 

223 

Taxa 1 
pris/dygn/st 

61 
84 

83 

446 

390 
279 

56 

Bokas te! 812 26 

Bokas tel812 26 

Ovriga taxor 
pris/dygn/st 

9 

26 

56 

447 

Övriga taxor 
pris/dygn/st 

112 
162 

162 

726 

614 
279 
112 

Bokas te! 812 60 

Bokas te! 812 60 

* Kostnad for toaJettunnor 
och tömning tillkommer 

Bokas te! 812 60 

Bokas te! 812 60 
Bokas tel812 60 

Bokas tel812 60 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTNINGSSAMLING 
Taxor och avgifter fO r hyra av lokale r 

IDROTTSHALLAR 

VÄGGARALLEN 
Pris per timme 
A-hallen 
l 
lördag och söndag 
2 + lördag och söndag 
Spel div l och högre 

B-hallen, skyttehallen och 
bordtennishallen 
l 
2 
Omklädningsrum, pris per 3 timmar 
Med bastu 
Utan bastu 

ABU GARCIAHALLEN 

l. Hyra vid ord föreningsvht 
2. Hyra vid kommersiellt syfte 

Taxa l 

49 
80 

228 
l 843 kr 

permatch 

40 
228 

22 
22 

Pris per timme Taxa l Taxa 2 

A-hallen 

l 49 93 

2 228 

styrketräningslokalen 

l 40 80 

2 228 

TENNISHALLEN 
Pris per timme Taxa 1 Taxa2 

A-hallen 

l 49 93 

2 228 

NORREVÅNGSKOLANSIDROTTSHALL 
Pris per timme Taxa l Taxa 2 

A-hallen 

l 49 93 
2 228 

Bordtennishall 

l 40 80 
2 228 

STENBACKASKOLANSIDROTTSHALL 
Pris per timme Taxa l Taxa 2 

A-ballen 

l 49 93 

2 228 

AAKHALLEN l ~,;,P" timm• 

14 

Taxa2 Taxa3 Taxa 4 

93 314 Enlök 
Enlök 
Enlök 

80 166 Enlök 
Enlök 

49 117 
35 80 

Taxa 3 Taxa 4 

314 Enlök 

Enlök 

166 En! ök 

En! ök 

Taxa3 Taxa4 

314 Enlök 

Enlök 

Taxa3 Taxa4 

314 En! ök 

Enlök 

166 

Taxa 3 Taxa 4 

314 En! ök 

En! ök 

Taxo 2 l 
375 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNfJNGSS~LfJNG 
Taxor och avgifter för hyra av lokaler 

GYMNASTIKSALAR (utanför skoltid) och JUDOLOKALEN I FOLKETS HUS 
Bodestorp-, Hällaryd-, Klockeback-, Korpadals-, Möllcgårds-, Mörrums-, Prästslätts-, Sternö- och 
Österslättsskolans A- och B-sal. Judolokalen i Folkets hus 
Pris per timme Taxa l Taxa2 Taxa 3 Taxa 4 

40 80 166 Enlök 

IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS 

FOTBOLLSPLANER GRÄS .. 
Pris per timme Taxa l Taxa 2 Taxa3 Taxa4 Försäsongsträning 

Vägga lP, Asarum, Mörrum, Svängsta, 
Hällaryd, Märserum, Halahult, 
Ringa måla, Strömma och Högadal A- och B-
planer 
l 49 80 314 En! ök 

228 Vid spel i d iv. [[ 
FöreningsatT med entre ellikn avgifter via och högre samt 

programblad, abonnemang el dyl. vid spec 
arrangerna n~~:. 

Asarum, Mörrum, Märserum, C- och 
D-planer 

l 20 En! ök 

Flygfaltet Asarum och Hunnemara 

l 49 80 314 Enl ök 300 

2 228 Enlök 300 

FOTBOLLSPLANER GRUS ., 
Pris per timme Taxa l Taxa 2 Taxa 3 Taxa4 
Vägga lP, Asarum, Mörrum och Hällaryd. 
Får disponeras utan avgift veckorna 12 - 05 
l 40 80 166 Enl ök 

Omklädningsrum, debiteras per 3 timmar 
Med bastu 22 49 117 Enlök 

Utan bastu 22 35 80 Enlök 

JÖSSARINKEN och VÄGGARINKEN 
Pris per tim. Nyttjandetid 50 min Taxa l Taxa2 Taxa 3 Taxa 4 
Jössarinken-stora banan 
l 49 93 682 Enlök 

FöreningsatT med entre ellikn avgifter via l 676 kr vid 3 000 kr vid 
programblad, abonnemang el dyl. trän.match med seriematch 

entre ellikn div l 
Jössarinken -lilla banan, Väggarinken 
l 49 93 560 Enlök 
Omklädningsrum, deb per 3 tim 
Med bastu 22 49 117 Enlök 
Utan bastu 22 35 80 En1ök 

TENNISBANOR 
Plats Bokning Tel Mobil 

Karlshamn Karlshamns Tennisklubb 0454-106 39 070-867 53 29 

Asarum Ingen tidsbokning Ingen tidsbokning 

Mörrum Mörrums GOIS/Fk Preem 0454-504 00 

Svängsta Svängsta Tennisklubb Frendo 0454-32 21 83 

15 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 

Kommunstyrelsen 2012-12-18 

§ 324 2012/524 

Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att 6 §i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel får följande lydelse: "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 namn, postadress och telefonnummer". 

Sammanfattning 

387 

Lagen om tillfållig försäljning (1990: 1183) har upphört vid utgången av september 
2012. Det innebär att de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel, som har stöd av 
denna lag, måste upphävas i sin helhet eller att de delar i föreskrifter som grundar sig på 
lagen ändras. 

Karlshamns kommun har i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel under § 6 
angivit att en innehavare av en saluplats är enligt 2 § Lag (1990: 1183) om tillfållig 
försäljning skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna 
upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Tekniska nämnden föreslår att§ 6 i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel 
istället får följande lydelse: "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 namn, postadress och telefonnummer". 

Beslutsunderlag 

• Tekniska nämndens protokoll2012-101-24 § 183 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2012-11-27 § 244. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 19(27) 

Tekniska nämnden 2012-10-24 

TN § 188 2012.1231.204 

Ändring av lokala ordningsföreslcrifter för torghandel 

Tekniska nämndens beslut 

att fcireslå kommunfullmäktige besluta att § 6 i de lokala ordningsfdreskrifterna får 
torghandel får fdljande lydelse: "En innehavare av saluplats är enligt 12 § 
marknadsfciringslagen (2008:386) skyldig att genom väl synlig skylt eller på något am1at 
lämpligt sätt lämna upplysning om im1ehavarens namn, postadress och telefonnummer." 

Sammanfattning 

Lagen om tillfällig försäljning (1990: 1183) har enligt proposition 
2011/12:46 upphört vid utgången av september 2012. Det iooebär att de 
lokala ordningsföreskrifterna får torghandel, som har stöd av denna lag, 
måste upphävas i sin helhet eller att de delar i föreskriften som grundar sig 
på lagen ändras. 

Karlshamns kommun har i de lokala ordningsforeskriftema fcir torghandel 
under§ 6 angivit att en im1ehavare av en saluplats är enligt 2 §Lag 
(1990:1183) om tillfållig försäljning skyldig att genom väl synlig skylt eller 
på något a1mat lämpligt sätt lämna upplysning om iooehavarens namn, 
postadress och telefom1Ummer. 

Marknadsfåringslagen gäller får torghandlarna oavsett om kommunen hänvisar till den i de 
lokala fåreskriftema får torghandel eller ej. Fastighetsenheten ser det som positivt att det 
finns en hänvisning till marknadsföringslagen i de lokala ordningsfOreskriftema för 
torghandel. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse fTån markforvaltare J o hann a Brodd daterad 2012-10-04 

P•·otokollet sl{a sl{ickas till 

Kommunfullmäktige 
Markfårvaltare Johanna Brodd 



K.ARLSHAMNS KOMMUN 
Tillhör tekniska nämndens 
Beslut ./.q{.(Q2.t: ... § •• Lff ..... 

Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Sammanfattning 
Lagen om tillfällig försäljning (1990:1183) har enligt 
proposition 2011/12:46 upphört vid utgången av september 
2012. Det innebär att de lokala ordningsforeskrifterna för 
torghandel, som har stöd av denna lag, måste upphävas i 
sin helhet eller att de delar i föreskriften som grundar sig 
på lagen ändras. 

Karlshamns kommun har i de lokala ordningsföreskrifterna 
för torghandel under § 6 angivit att en innehavare av en 
saluplats är enligt 2 § Lag (1990: 1183} om tillfållig 
försäljning skyldig att genom väl synlig skylt eller på 
något annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Marknadsföringslagen gäller givetvis för torghandlama 
oavsett om kommunen hänvisar till den i de lokala 
föreskrifterna för torghandel eller ej. Det kan dock ses som 
positivt att från kommunens sida att informera och 
påminna de som bedriver torghandel om denna lag. 

Sedan en tid tillbaka har Fastighetsenheten tryckt upp och 
laminerat en skylt till valje torghandlare där det anges 
platsnummer, namn och adress samt eventuellt 
organisationsnummer. Detta för att lmderlätta för 
torgvakten att se vilka som har avtal om torgplats med 
kommunen och därmed inte ska betala per dag. 

Trots detta ser Fastighetsenheten det som positivt att den 
flnns en hänvisning till marknadsföringslagen i de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel. 

Fastighetsenheten föreslår därmed att § 6 i de lokala 
ordningsföreslaiftema för torghandel ändras och för 

2012-10-04 



foljande ordalydelse. "En innehavare av en saluplats CJr 
enligt 12 § mctrknadsforingsöagen {2008:486) skyldigatt 
genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätl 
lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och 
telefonnummer. " 

Förslag till beslut 

Telmiska nämnden foreslås besluta 

att godkänna Fastighetsenhetens förslag på ändring 

Johanna Brodd 
Matkförvaltare 

OPAGE 0 2LJ 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS l 

Kommunstyrelsen 2013-01-22 

§7 2012/429 

AKT A trafiksäkerhetsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa AKTA-dokumenten som avsiktsförklaring för trafiksäkerhetsarbetet i 
Karlshamns kommun. 

Sammanfattning 

lO 

Trafiksäkerhetsprojektet AKTA i Blekinge arbetar med trafikfrågor för barn och unga 
för en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö. I projektgruppen ingår ordföranden i 
tekniska nämnden, BUS-nämnden och omsorgsnämnden, verksamhetssamordnare 
utbildningsförvaltningen, upphandlare, trafikingenjör, räddningstjänst. 
Ansvariga förvaltningar är samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildnings
förvaltningen. 

Nämnden för barn, ungdom och skola och tekniska nämnden har beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att fastställa AKTA-dokumenten som avsiktsförklaring för trafik
säkerhetsarbetet i Karlshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

• BUS-nämndens protokoll2012-09-13 § 60 
• Tekniska nämndens protokoll2012-12-05 § 217 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-01-08 § 4. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 4 73 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 2012-09-13 

§ 60 2012.299 

AKTA trafiksäkerhetsprojekt 

BUS-nämndens beslut 

att föreslå kommunstyrelsen att anta dokument för AKT A i Blekinges fortsatta 
arbete. 

Sammanfattning 

Ordforande Tobias PoJkesson (S) informerar om trafiksäkerhetsprojektet AKTA 
i Blekinge. Projektgruppen arbetar med trafikfrågor for barn och unga. I gruppen 
ingår ordforande i tekniska nämnden, B US-nämnden och omsorgsnämnden, 
verksamhetssamordnare utbildningsförvaltningen, upphandlare, trafikingenjör, 
räddningstjänst och polis. 

De olika områden som projektet omfattar är: 
• Säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö 
• Färre hastighetsöverträdelser 
• Synbarhet i trafiken 
• Trafiknykterhet 
• Trötta trafikanter 

• F ordanstillverkare 

• Användning av skyddsutrustning 

• Säkrare bilar 

• Räddning, utryckning 

• Transportlogistik 

• Biltrafik 

• Kollektivtrafik 

• Gång- och cykelvägar 

• Föreningar 

• Skolorna 

Nämnden ska se till att inga beslut fattas som strider mot projektets intentioner 
om trafiksäkerhet. 

Beslutsunderlag 

• Protokoll från BUS-nämndens arbetsutskott 2012-08-29, BUS au §39 
• AKTA, 2011-12-07 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 
AKT A i Blekinge 
Verksamhetssamordnare Ola Söderberg 



AKTA 

Deltagare: 

Leif Håkansson, ordförande i tekniska nämnden 
Tobias Folkesson, ordförande i BUS-nämnden 
Christel J onas son, ordförande i omsorgsnämnden 
Kenneth Svanberg, skolsamordnare 
J o han Abrahamson, upphandlare 
Per Ingströmer, trafikingenjör 
Ann-Sophie Jakobsson, räddningstjänsten 
Kikki Dyrvold, polisen 

2011-12-07 

Det finns ett delat ansvar i trafiken mellan systemutformaren och trafikanten. Målet med 
systemutformningen är att ett mänskligt misstag inte ska leda till dödsfall ifall samtliga 
regler följs och trafikanterna använder sig av befintlig utrustning och hjälpmedel. 
Nyktra trafikanter med bilbälte, cykelhjälm m.m. som håller rätt hastighet och följer 
samtliga trafikregler ska således inte dödas i trafiken. I dagsläget är det dock inte så utan 
ca hälften av dödsolyckorna har skett av laglydiga trafikanter. 

För att minska ner på trafikolyckorna måste alltså förbättringar ske både vad gäller 
utformningen av trafiksystemet och hos trafikanterna vad gäller efterlevnad av regler 
och användandet av befintliga hjälpmedel. 

Detta kommer att leda till en ökad säkerhet i trafiken, men även till att trafikens 
påverkan på miljön minskar och att folkhälsan förbättras. 



Säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö 

De flesta allvarliga trafikolyckorna inom tättbebyggt område sker mellan fordon och 
oskyddade trafikanter, framförallt vid korsningar och övergångsställen. 
Därför ska tyngdpunkt läggas på att säkra dessa passager. 
Särskilt viktigt är att säkra skolvägarna, skolbusshållplatserna och trafikmiljön utanfor 
skolorna. 
Genom att kombinera en säkrare utformning av trafikmiljön med information till 
skolelever om hur de ska bete sig i trafiken kan risken minskas att barn förolyckas i 
trafiken. För barn i högstadieåldern bör tyngdpunkten ligga på mopedkörning. 

Ä ven äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram säkert och 
enkelt i trafiken. Åtgärder ska därfor ske för att underlätta for dessa grupper, exempelvis 
genom handikappsanpassning av busshållplatser och fasning av trottoarkanter. 

Trafikmiljön ska kännas trygg även när det är mörkt. GC-vägar bör därför anläggas i 
närheten av trafikerade vägar och bör belysas. 

En säker och tillgänglig trafikmiljö leder att fler vågar sig ut i trafiken vilket ger sociala 
effekter, minskar utanforskapet och forbättrar folkhälsan framforallt for äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning. 

Ansvariga förvaltningar: Samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
Samarbete med polisen. 



Färre hastighetsöverträdelser- information, utformning 

Vägarna ska i så hög grad som möjligt utformas så att skyltad hastighet upplevs som 
relevant och efterlevs i högre grad än idag. 

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information om konsekvenserna av hastighetsöverträdelser avseende ökad risk för 
allvarliga olyckor ska ske på skolorna. Beteendet hos barn och ungdomar kan lättare 
påverkas än for vuxna. 

Ansvarig förvaltning: U tbildningsforvaltningen 
Samarbete med polisen 

Synbarhet i trafiken- belysning, reflexer, utformning, information 

Bilisterna har svårt att upptäcka oskyddade trafikanter utan belysning och reflexer. 
Många olyckor kan undvikas med rätt utrustning. Information ska ske på skolorna. 

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
Samarbete med polisen 

Trafiknykterhet 

Onyktra trafikanter ökar olycksrisken i trafiken. Information ska ske på skolorna. 

Åtgärder: 
Aleo-lås (kostade 2009 ca 8000 Kr/bil) 

Ansvarig förvaltning for inköp av bilar med Alco-lås: Kommunledningsförvaltningen 

Ansvarig förvaltning, information: Utbildningsförvaltningen 
Samarbete med polisen 

Trötta trafikanter 

Personer som inte är utvilade har en längre reaktionstid och en sämre 
uppfattningsformåga och riskerar därfor i högre omfattning att inblandas i en 
trafikolycka. 

Information om betydelsen av att undvika längre resor vid längre resor är därför en 
viktig del for att minska andelen trafikolyckor. Lämpligt är att denna ges på 
trafikskolorna. 



Fordonstillverkare 

Fordonstillverkarna ska påverkas att tillverka krocksäkra bilar utrustade med 
säkerhetsutrustning. Detta görs genom att kommunen vid upphandling av tjänstebilar, 
kollektivtrafikentreprenörer etc. kräver en viss utrustning i fordonen. 
Ett annat problem är att vissa mopedförsäljare säljer trimmade mopeder. Detta kan 
motarbetas dels genom kontroll av återförsäljama och dels genom att polisen utökar 
bevakningen. Om fler som åker på trimmade mopeder blir tagna minskar viljan att köpa 
en trimmad moped. 

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 
Samarbete med polisen 

Användning av skyddsutrustning- bilbälte, cykelhjälm, bilbarnstol etc. 

Konsekvenserna av olyckorna kan minskas genom att trafikanterna använder sig av 
tillgänglig säkerhetsutrustning. Information bör ske i skolorna. 

Kommunanställda ska föregå med gott exempel och därför ska kommunen införa krav 
på användande av bilbälte i kommunala fordon och av företag upphandlade kommunalt, 
t ex för skolbussar. 

Ansvariga förvaltningar: Utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen 
Samarbete med polisen 

Säkrare bilar- bättre däck (mer än 3 mm) 

Slitna däck eller användning av sommardäck under vinterväglag leder tilllängre 
bromssträckor och större olycksrisk. Information bör ske på körskolorna. 

Räddning, utryckning, utryckningsvägar 

Vid olyckor ska räddningstjänsten snabbt kunna infinna sig på plats. 
Utryckningsvägarna ska därför innehålla så få hinder som möjligt. 

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Transportlogistik 

En undersökning ska göras för att se om samordning av transporter till bl. a. skolor och 
serviceverksamhet är möjlig för att minska ned på lastbilstrafiken. Trafiksituationen på 
framförallt skolor vid varuleveranser ska ses över och förbättras. 



Biltrafik 

Biltrafiken ska minskas genom att fler resor omfördelas till kollektivtrafik och gång
och cykeltrafik 

Efterlevnaden av trafikregler hos bilisterna ska ökas genom utformning av 
trafiksystemet och information får att ge en ökad säkerhet och mindre påverkan av 
miljön. 

Kommunanställda ska föregå med gott exempel. En policy ska införas får att 
kommunanställda ska tillämpa sparsam körning och minimera resandet med personbil. 
Den ska även innehålla krav på användande av bilbälte och nolltolerans får påverkan av 
alkohol och droger. 

Ansvarig förvaltning, utformning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kollektivtrafik- bättre alternativ till bilen 

För att minimera fordonstrafiken ska fler resenärer lockas till kollektivtrafiken genom 
att attraktiviteten ökar. Detta kan ske exempelvis genom att minska restiden eller genom 
att öka komforten i bussarna. Genom att fler resenärer väljer att åka kollektivt minskas 
både olycksrisken och miljöpåverkan. 

Ansvarig förvaltning, utformning: Kommunledningsförvaltningen 
Samarbete med Blekingetrafiken 

Ansvarig förvaltning, information på skolorna: Utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen 

GC-vägar 

GC-vägnätet ska fårbättras genom ökad säkerhet vid framfårallt passager av större 
vägar och utbyggnad får att ge en större tillgänglighet. Genom att fler resenärer väljer 
att gå eller cykla minskas både olycksrisken och miljöpåverkan. Information om 
fårdelen med att cykla avseende både miljöutsläpp, trafiksäkerhet och folkhälsa ska ske 
på skolorna. 

I Kommunens respolicyprogram ska det framgå att kortare resor än 2 km bör ske till 
fots eller med cykel och längre tjänsteresor bör ske kollektivt. 

Ansvarig förvaltning, utformning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ansvarig förvaltning, information på skolorna: 
Utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen 
Samarbete med polisen 



Föreningar 

Barnens beteende ska även påverkas genom att det vid aktivitetsbidrag till föreningar 
krävs en policy avseende trafiksäkerhet och drogpåverkan. 

Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Skolorna 

Barn är mer mottagliga för information och mer formbara än vuxna. De är dessutom 
mer utsatta då deras sinnen inte är fullt utvecklade och de har mindre erfarenhet än 
vuxna om hur de ska agera i trafiken. Det är därfor lämpligt att lägga stor vikt på arbetet 
med utformning av trafikmiljöer där barn rör sig. Det rör sig särskilt om trafikmiljön 
utanfår skolor, vid skolbusshållplatser och längs med vägar där skolbarn cyklar, går 
eller kör moped till skolan. 

En stor risk utanfor skoloma är föräldrarnas beteende vid hämtning/lämning av barn. 
Föräldrarna bör därfor informeras om att köra forsiktigt vid skolorna. 

Information till eleverna bör ske vid upprepade tillfållen om hur de ska bete sig i 
trafiken. För att göra informationen mer intressant kan en cykelbana anordnas med ett 
antal trafikmärken. Lämpligt vore att hitta en lämplig plats i kommunen där en bana 
anordnas som sen kan bokas av lärarna. I anslutning till detta kan trafikpolis ge 
kompletterande information. 

Eleverna bör informeras om lämpligaste skolväg för respektive elev och framfårallt 
yngre elever på låg- och mellanstadiet bör av läraren tas med ut i trafiken och få 
information om vilka platser som är speciellt farliga längs elevens skolväg och på vilket 
sätt som olycksrisken kan minimeras. 

Kommunalanställda framförallt vid skoloma bör i så stor utsträckning som möjligt välja 
att ta sig fram till fots och med cykel och agera som ett gott exempel for skolbarnen. 

Ansvarig förvaltning, utformning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ansvarig information: Utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen 
Samarbete med räddningstjänst och polis 



KARLSHAMNSKO~UN PROTOKOLL 

Tekniska nämnden 

TN § 217 2006.70.512 

AKTA i Blekinge - trafiksäkerhetsprofeld 

Tekniska nämndens beslut 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa AKT A-dokumenten som 
avsiktsförklaring får trafiksäkerhetsarbetet i Karlshamns kommun 

Sammanfattning 

25(35) 

Framtaget AKTA-dokument föreslås fastställas av kommunfullmäktige som styrdokument 
får trafiksäkerhetsarbetet i Karlshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

• AKT A -dokument daterat 2012-11-06 

Protokollet sim skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbi ldningsforvaltningen 
Trafikingenjör Per logströmer 



l (l) 

2012-11-06 Dnr: 2006/70 512 

Till Tekniska nämnden 

AKTA i Blekinge- trafiksäkerhetsprojekt 

Sammanfattning 

Fastslå AKTA-dokumentet som styrdokument i kommunfullmäktige. 

Underlag 

AKTA-dokumentet som bifogas denna skrivelse föreslås fastslås i 
kommunfullmäktige som styrdokument för trafiksäkerhetsarbetet i 
Karlshamns kommun. 

Tekniska nämnden föreslås besluta 

Att Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa AKT A
dokumenten som styrdokument för trafiksäkerhetsarbetet i Karlshamns 
kommun. 

I tjänsten 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Trafikenheten 
Karlshamns kommun Samhä\lsbyggnadsförvaltningen· ·374 81 Karlshamn· ·Tfn 0454-81000 (vx)· ·Fax 0454-81403 

E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se· ·Hemsida: www.karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 389 

Kommunstyrelsen 2012-12-18 

§ 326 2012/523 

Införande av förbud mot cykling på kommunala motionsspår och strövstigar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att i de lokala ordningsföreskrifterna lägga till förbud mot cykling på kommunala 
motionsspår och markerade strövstigar. Dock ej där motionsspåren eller markerade 
strävstigarna sammanfaller med hårdgjord väg. 

Sammanfattning 

Vid ett flertal tillfållen har det framförts klagomål på mountainbike cykling på 
kommunens motionsspår och vandringsleder då det ger upphov till spårbildning vid blöt 
väderlek. I de lokala ordningsföreskrifterna finns ej förbud mot cykling i de kommunala 
motionsspåren. I reservatsföreskrifterna för Långasjönäs naturreservat finns det inte 
något förbud mot cykling på motionsspåren. 

Tekniska nämnden föreslår att det införs ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna 
mot cykling på kommunala motionsspår och markerade strävstigar dock skall inte detta 
gälla där motionsspåren eller strävstigarna sammanfaller med hårdgjord mark. 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll 2012-10-19 § 8 8 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2012-11-27 § 246. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9 (020) 

Fritidsnämnden 2012-10-19 

FN§ 088 2012/1255.823 

Införande av forbud mot cylding på kommunala motionsspål' och strövstigat· 

Fritidsnämndens beslut 

att begära att kommunfullmäktige i de lokala forskrifterna lägger till forbud mot 
cykling på kommunala motionsspår och markerade strövstigar. Dock ej där 
motionsspåren eller markerade strävstigarna sammanfaller med hårdgjord väg. 

Sammanfattning 

Vid ett flertal tillfållen har det framforts klagomål på mountainbike cykling på 
kommunens motionsspår och vandringsleder då det ger upphov till spårbildning vid blöt 
väderlek. 
I de lokala ordningsföreskrifterna finns ej forbud mot cykling i de kommunala 
motionsspåren. I reservatsföreskrifterna ror Långasjönäs naturreservat finns det inte 
något forbud mot cykling på motionsspåren. 

Parkenheten föreslår att det införs ett forbud i de lokala ordningsföreskrifterna mot 
cykling på kommunala motionsspår och markerade strävstigar dock skall inte detta gälla 
där motionsspåren eller strävstigarna sammanfaller med hårdgjord väg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslcrivelse från utredningsingenjör Le1mart Nilsson daterad 2012-09-24 

Fritidsnämnden föreslås besluta 

att begäran görs hos kommunfullmäktige att lägga till i de lokala ordningsföreskrifterna 
fårbud mot cykling på kommunala motionsspår och markerade strävstigar dock ej där 
motionsspåren eller markerade strävstigarna sammanfaller med hårdgjord väg. 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Utredningsingenjör Lennart Nilsso~ /MM 



2012-09-24 

Till Fritidsnämnden 

Angående cykling på kommunens motionsspår. 

Vid ett flertal tillfållen har det framfOrts klagomål på mountainbike cykling 

på kommunens motionsspår och vandringsleder då det ger upphov till 

spårbildning vid blöt väderlek. 

I de lokala ordningsföreskrifterna finns ej forbud mot cykling i de 

kommunala motionsspåren. I reservatsfdreskrifterna for Långasjönäs 

naturreservat finns det inte något förbud mot cykling på motionsspåren. 

Parkenheten foreslår att det infOrs ett fårbud i de lokala 

ordningsföreskrifterna mot cykling på kommunala motionsspår och 

markerade strävstigar dock skall inte detta gälla där motionsspåren eller 

strövstigama sammanfaller med hårdgjord väg. 

Fritidsnämnden idreslås besluta 
att begäran görs hos kommunfullmäktige att lägga till i de lokala 

ordningsföreskrifterna förbud mot cykling på kommunala motionsspår och 

markerade strävstigar dock ej där motionsspåren eller markerade 

strävstigarna sammanfaller med hårdgjord väg. 

Parkenheten 

Lennart Nilsson 

Karlshamns kommun • Samh!Hisbyggnadsförvaltningen • Gntu- och Pa•·kenheten 
Rådhuset • 374 81 Knrlshrunn • Tel 0454 - 81 O 00 • Fax 0454- 814 03 

E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se • Hemsida. http://www.karlshamn.se 



·sietl ridning är inte 
m, men bör inte 
; utan markägarens 
•n de. 

FÄRDAS l NATUREN 

Cykling och ridning 

För cykling och ridning i naturen galler i grunden samma regler som 
när man tar sig fram till fots oc.~ på skidor, det vill säga bwttsbalkens 
regleJ: om olovlig väg och hemfridsbrott. Med tanke pil. att risken för 

markskador är större blir allemansrätten något mer begränsad för 
den som cyklar eller rider, framför allt när det sker j organiserade 

· fonner. Kravet är högre på att undvika ömtålig mark och mjuka 

stigar. Särskilt gäller det ridning, inte minst ridning i grupp eller 
vid ofta upprepad ridning i samma stråk. Under vår och höst när 
det är blött i markerna kan mjuka skogsstigar snabbt ridas sönder. 
iavmarker, lövängar, mossar och kärrmarker är andra exempel på 
skadekän~liga marktyper. 

Cykling och ridning på -."ä.ndringsleder bör man vara försiktig 
med även om det saknas uttryckligt förbud. De har anlagts för fot

- _. vandring, och markägaravtalen är i allmanhet upprättade med den 
. förutsättningen. Ridning i markerade eller preparerade motionsspår 

och skidspår bör betraktas som förbjudet. Det handlar inte bara om 
att spåren blir förstörda, utan också om att ridandetskapar irritation 
och konflikter med andra som nyttjar spåren. Dessutom innebär det 
en olycksrisk. 

Visst cyklades det ibland på fjälleder ocks:l förr i tiden.. Men ter
rängcykling som aktivitet är ett förhållandevis nytt inslag i frilufts
livet. När de första terrängcyklarna dök upp j mitten av 1980-talet 
sågs det som en övergående fluga av cykelbranschen. Nå,o-ra år senare 

. var tcrrängcyk1ing en av de snabbast växande friluftsaktiviteterna. 

FÅRDASINATUREN 
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Förutom lagregeln om tagande av olovlig väg rord.e de hårdare krav -
på den som rider eller cyklar i terrängen ha stöd i miljöbalkens inle
dande hänsynsregel i 7 kapitlet. Ridning och cykling i skidspår och på 
motionsspår och vandringsleder kan regleras i lokala ordningsföre
skrifter, och äva1 med stöd av miljöbalkens föreskrifter om skyddad 
natur. Cykling i te.rrängen kan även regleras i lokala trafikfOreskrifte-r. 
En häst fu: inget fordon, ma1 bestämmelserna om trafik med fordon 
gällcr i tillämpliga delar även för ryttare. Trafikregler gäller ocksä i 

terräng. vilket betyder att den som rider eller cyklar ska lämn:~ fotfolk 
och skidåkare företräde ute i naturen. 

Ett variationsrikt kultur- och jordbrukslan elskap lockar många besöka re. 

l korthet 

• Tomt, plantering och särskilt skadekänsli.g mark är förbjudna om
råden. l övrigt får man färdas ti!l fots, cykla, rida och åk.a skidor i 
naturen om det inte innebär påtaglig risk för skada. 

• Den som cyklar eller rider måste vara extra försiktig med tanke 
på risken för markskador. Ridning och cykling l motionsspår och 
iordningställda skidspår kan förbjudas i lokala föreskrifter. 

§ Lagar ocb regler 
Srottsbslken 4 kap. 4, 6 §§, 8 kap. 8, 11 §§, 12 kap. 4 §. 

Lag om ägofred (1933;296) 5 kap. 47 §. 

Rennäringslagen (1933:36) 94 § . 

Trafikförordning 10 kap. 1 § . 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 

Kommunstyrelsen 2012-12-18 

§ 337 2012/540 

Revidering av Karlshamns kommuns riktlinjer för alkoholservering samt 
försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

400 

att anta bilagt förslag till riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl, tobak 
och receptfria läkemedel 

att riktlinjerna ska gälla från 2013-03-01 och tillsvidare 

att riktlinjerna för alkoholservering samt försäljning av folköl, tobak och receptfria 
läkemedel ersätter av fullmäktige beslutade, kf § 96 2008, riktlinjer för 
serveringstillstånd enligt alkohollagen och riktlinjer för tillsyn enligt alkohollagen. 

att kommunstyrelsen äger rätt att fortsättningsvis besluta om erforderliga revideringar 
av ovan nämnda riktlinjer 

att riktlinjerna ska arbetas om i enlighet med Karlshamns kommuns grafiska profil 

att prolongera det alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet tillsvidare för denna 
mandatperioden. 

Marco Paulsson (M), Bärthil Ottosson (M) och Lars Pröjtz (M) avstår från att delta i 
beslutet. 

Sammanfattning 

Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (20 l O: 1622) ska Sveriges kommuner tillhandahålla 
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt 
riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Kommunens riktlinjer ska 
vara utformade på ett sätt som gör att sökande, genom att ta del av riktlinjerna, i förväg 
kan bedöma om det går att få ett tillstånd eller inte. 

I samband med revideringen av kommunens riktlinjer har en omfattande omarbetning 
gjorts i syfte att så långt som möjligt tydliggöra för en sökande vad som krävs för att 
kunna få ett serveringstillstånd. Det nu framarbetade förslaget innehåller förutom 
riktlinjer för alkoholservering även riktlinjer för försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel. 

Någon utökning av serveringstiden föreslås inte, 02.00 kvarstår som sluttid för servering 
av alkohol. Däremot föreslås sluttiden för servering av alkohol på uteserveringarna 
ändras från 01.00 till 02.00. 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Forts§ 337 
Beslutsunderlag 

PROTOKOLL KS 13 401 

2012-1 2-18 

• Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggaren och alkoholinspektören 2012-10-31 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2012-12-04 § 264. 



2012-10-31 

Till kommunstyrelsen 

Revidering av Karlshamns kommuns riktlinjer för alkoholservering 
samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 

Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) ska Sveriges kommuner tillhandahålla 
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter 
samt riktlinjer for tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Kommunens 
riktlinjer ska vara utformade på ett sätt som gör att sökande, genom att ta del av 
riktlinjerna, i forväg kan bedöma om det går att få ett tillstånd eller inte. 

I samband med revideringen av kommunens riktlinjer har en omfattande 
omarbetning gjorts i syfte att så långt som möjligt tydliggöra får en sökande vad 
som krävs for att kunna få ett serveringstillstånd. De olika typer att tillstånd som 
går att söka beskrivs liksom hela handläggningsrutinen, från det att ansökan 
inkommer tills dess att beslut fattas i ett ärende. De olika remissinstansernas roll 
tydliggörs också. Nyheter i lagstiftningen så som kunskapsprov, gemensamt 
serveringsutrymme, provsmaknings- och cateringtillstånd har också arbetats in. 
Vidare har riktlinjerna även omarbetats får att följa den nya alkohollagstiftningen 
vad gäller hänvisning tilllagrum etc. 

Det nu framarbetade forslaget innehåller forutom riktlinjer for alkoholservering 
även riktlinjer for försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. De 
sistnämnda riktlinjerna är nya och även här är syftet att göra det tydligt for 
näringsidkare vad som krävs, exempelvis vid övertagande av en butik. 

I samband med revideringen har även Moderata Samlingspartiets motion om 
utökad serveringstid till kl. 03.00 beaktats. Yttranden i frågan har begärts in från 
Polismyndigheten i Blekinge län och Miljöforbundet Blekinge Väst. 
Miljöfårbundet har inget att erinra mot en utökning av serveringstiden medan 
Polismyndigheten avstyrker en förlängning. Med stor hänsyn tagen till 
Polismyndighetens yttrande har ingen ändring föreslagits vad gäller 
serveringstiderna, kl. 02.00 kvarstår i forslaget som sluttid for servering av 
alkohol. 

Däremot har skrivningen rörande sluttiden for servering av alkohol på 
uteserveringar ändrats. I tidigare riktlinjer har sluttiden 01.00 varit angiven. Detta 
föreslås nu ändras till att sluttiden for servering av alkohol på uteservering ska 
följa den sluttid som gäller for servering inomhus. Förslaget har gjorts med 
hänsyn tagen till att uteserveringarna ofta används som rökruta, både under 
serveringstid och efter. Restaurangens gäster vistas på uteserveringen for att röka 
även efter serveringstidens utgång vilket innebär att en eventuell störning for 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



närboende inte kan undvikas genom en begränsning av serveringstiden på 
uteserveringar. En eventuell risk for ordningsstörningar undviks också eftersom 
gäster inte behöver uppmanas att lämna sin alkoholhaltiga dryck för att gå ut och 
röka på uteserveringen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta bilagt förslag till riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl, 
tobak och receptfria läkemedel 

att riktlinjerna ska gälla från 2013-01-01 och tillsvidare 

att riktlinjerna för alkoholservering samt försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel ersätter av fullmäktige beslutade, kf § 96 2008, riktlinjer för 
serveringstillstånd enligt alkohollagen och riktlinjer för tillsyn enligt 
alkohollagen. 

att kommunstyrelsen äger rätt att fortsättningsvis besluta om erforderliga 
revideringar av ovan nämnda riktlinjer 

att riktlinjerna ska arbetas in i Karlshamns kommuns grafiska profil. 

J ens Odevall 
Administrativ chef 

Anna Sunnetoft 
Alkoholhandläggare 

N adine Millbourn 
Alkoholinspektör 



Karlshamns kommuns riktlinjer för 

- servering av alkohol 

- försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel 
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1. Inledning 

Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (201 0: 1622) ska Sveriges kommuner tillhandahålla 
infonnation om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt 
riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Kommunens riktlinjer ska vara 
utformade på ett sätt som gör att sökande, genom att ta del av riktlinjerna, i förväg kan 
bedöma om det går att få ett tillstånd eller inte. Förutom riktlinjer upprättar kommunerna 
även en årlig tillsynsplan som beskriver det planerade tillsynsarbetet Detta dokument 
innehåller förutom riktlinjer för alkoholservering även riktlinjer för försäljning av folköl, 
tobak och receptfria läkemedel. 

Alkohollagstiftningen är i första hand en social skyddslagstiftning och dess huvudsakliga 
syfte och mål är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Samhällets alkoholpolitik ska 
begränsa konsumtionen av alkohol och motverka alkoholskador, detsamma gäller för 
serveringspolitiken. Samtidigt finns det ett samhälleligt intresse av att det på orten finns 
restauranger där människor kan samlas och äta och dricka under trivsamma former. 
skyddslagstiftningen ska inte utgöra något hinder för den sociala samvaron men i de fall 
alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska bör det 
alkoholpolitiska beaktandet ha företräde. Ordning, nykterhet och trevnad ska råda vid 
servering. 

Ett gott samhälle karaktäriseras av frihet för individen att välja sådana levnadsvanor som 
man själv tycker att man mår bra av, utan att det skadar andra. Samhället har ett ansvar för 
att genom olika medel stödja detta val i hälsobringande riktning. Kommunens olika 
verksamheter och näringslivet lyfts fram som exempel på vilka som kan bidra till goda 
levnadsvanor. Inom näringslivet nämns restaurangnäringen som särskilt ansvarig för att 
undvika att underåriga får tillgång till tobak och alkohol. 

Den 22 december 2010 beslutade regeringen om propositionen 2010/11:47 En samlad 
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken vilken antogs av Riksdagen 
den30mars 2011 med följande övergripande mål: "Ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk." strategin syftar till att underlätta statens styrning av stödet på 
ANDT-området Tillvägagångssättet anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets 
insatser under åren 2011-2015. Stategin är utformad med sju långsiktiga mål där 
Karlshamns kommuns alkoholhandläggare och inspektör bland annat arbetar med en 
effektiv och samordnad alkoholtillsyn för att uppfylla första målet; "Tillgång till narkotika, 
dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska." 

Kommunen är som tillstånds- och tillsynsmyndighet ansvarig för att se till att 
restaurangnäringen lever upp till alkohollagens regler, särskilt när det gäller att undvika att 
underåriga får tillgång till alkohol och tobak. Tydliga riktlinjer är en del av detta ansvar. 
Som grund för bedömning och tolkning av alkohollagen följer Karlshamns kommun 
Statens Folkhälsoinstituts rekommendationer om hur de olika bestämmelserna i 
alkohollagen ska tillämpas. I Karlshamns kommun är kommunstyrelsen ansvarig för 
tillstånds- och tillsynsfrågorna. Tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen 
handläggs av kommunens alkoholhandläggare. Ytterligare information lämnas av 
kommunens alkoholhandläggare och alkoholinspektör. Riktlinjerna finns även tillgängliga 
för allmänheten på kommunens hemsida. 
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2. Karlshamns kommuns riktlinjer för alkoholservering 

2.1 Riktlinjer vid ansökan 

En ansökan om serveringstillstånd granskas utifrån alkohollagens bestämmelser. Enligt 
8 kap 12§ alkohollagen får serveringstillstånd endast tilldelas den som kan uppvisa 
personlig och ekonomisk lämplighet for utövande av verksamheten. Vidare framgår det i 
alkohollagens 8 kap 15§ att serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till 
serveringslokalen samt tillhandahålla tillredd mat. Serveringsstället ska även vara lämpligt 
for sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt 

Enligt 8 kap 15§ alkohollagen kan ett serveringstillstånd avslås trots att de grundläggande 
kraven om lämplighet och lokal är tillfredsställda om serveringen kan befaras orsaka 
missförhållanden i frågor om ordning och nykterhet eller särskild risk for människors 
hälsa. En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får aldrig bifallas utan att ett 
yttrande från polismyndigheten har inhämtats. Samma sak gäller for tillfälliga tillstånd där 
arrangemang är riktade mot allmänheten. Polismyndighetens yttrande är med andra ord av 
stor vikt när det gäller ordningsläget i området. Miljöförbundets bedömning i frågor om 
risken att störning uppkommer for närboende är också av betydelse i tillståndsprövningen 
särskilt vid bedömning utanför den så kallade normaltiden kl. 11.00-01.00. 

Alkoholservering ska ingå i ett seriöst sammanhang. Särskild måttfullhet ska iakttas vid 
ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang och tillställningar 
som främst riktar sig till ungdomar. Verksamheter som sexklubbar, arrangemang eller 
uppträden med naket inslag, till exempel striptease beviljas inget serveringstillstånd. 
Detsamma gäller for drogliberala rörelser. 

Det är tillståndshavaren som ansvarar för att ingen diskriminering sker på eller i omedelbar 
anslutning till serveringsstället Diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, nationellt eller etniskt ursprung eller könsöverskridande identitet kan 
vid en fållande dom leda till återkallelse av serveringstillstånd. Karlshamns kommun ska 
verka for att motverka olaga diskriminering i samband med restaurangbesök och med detta 
förhindra att någon blir särbehandlad och exempelvis nekas inträde till restauranger. 
Det är också tillståndshavaren som ska se till att det finns ett tillstånd for offentlig 
tillställning enligt ordningslagen (1993:1617) då detta krävs. I ett sådant tillstånd kan 
antalet forordnade ordningsvakter regleras om Polismyndigheten anser det vara befogat. 
Det gällande tillståndet ska dessutom alltid inges till kommunens tillståndsenhet 

2.2 Olika typer av serveringstillstånd 

I alkohollagen förekommer det olika serveringstillstånd som antingen är stadigvarande 
eller tillfälliga och inriktade mot allmänheten eller ett slutet sällskap. Mer utförlig 
information om vilka handlingar som ska bifogas for respektive serveringstillstånd går att 
utläsa på kommunens hemsida. Viktigt att tänka på är att den som söker ett 
serveringstillstånd enligt alkohollagen måste vara minst 20 år gammal. 
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Följande tillstånd kan sökas: 

• stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
• stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 
• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
• Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
• Servering till allmänheten för gemensamt serveringutrymme 
• Trafikservering till allmänheten 
• Pausservering 
• Provsmakningsservering 
• Cateringtillstånd 

För dem som har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten finns det även 
möjlighet att ansöka om: 

• stadigvarande eller tillfällig förlängning av serveringstid (gäller de tillstånd med 
serveringstid till kl. 01.00). 

• stadigvarande eller tillfälligt utökad serveringsyta. 

2.2.1 Undantag från tillståndsplikten 

Undantag från tillståndsplikten görs om samtliga av följande kriterier är uppfyllda: 
Servering ordnas 

l. vid ett enstaka tillfälle till vissa i förväg bestämda personer, 
2. utan vinstintresse och utan kostnader för deltagama än själva kostnaden för inköp av 

dryckerna, samt 
3. i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. 

2.3 Handläggningstider 

Enligt 5§ alkoholförordningen (2010:1636) ska en kommun fatta beslut i ett ärende om 
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit 
in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får 
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. 

Ansökan om tillstånd görs på en särskilt utformad ansökningsblankett vilken kan hämtas 
hos eller rekvireras från alkoholhandläggaren. Blanketten finns även tillgänglig på 
kommunens hemsida. Till ansökan ska bifogas de handlingar som enligt anvisningarna i 
blankettens bilaga krävs av kommunstyrelsen. Ett tillståndsärende kan inte avgöras förrän 
ansökningshandlingarna är kompletta och ansökningsavgiften tillfullo är betald. Det är 
sökandens ansvar att se till att handlingama är fullständiga. Ansökningshandlingar skickas 
till: 

Karlshamns kommun 
Kommunkansliet 
Alkoholhandläggaren 
3 7 4 81 Karlshamn 
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TYP A V ANSOKAN HANDLAGGNINGsTID 
Ansökan om nytt serveringstillstånd 12 veckor 
Förändring av befintligt 
serveringstillstånd, till exempel utökad tid 
eller utvidgad yta 6 veckor 

Tillfålligt serveringstillstånd till 
allmänheten, exempelvis under festivaler, 
vid pausservering och vid provsmakning 6 veckor 

Ansökan om tillfålligt serveringstillstånd 
för slutet sällskap l O arbetsdagar 
Servering till allmänheten för gemensamt 
serveringutrymme 12 veckor 
Trafikservering 12 veckor 
Catering l O arbetsdagar 

2.4 Ansökningsavgift 

Enligt 8 kap. l O § alkohollagen ska en ansökan om 
serveringstillstånd görs skriftligen. Kommunen får ta ut avgift för 
prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 

Ansökningsavgiften faktureras sökande och ska betalas innan serveringstillstånd kan 
beviljas. Avgiften återbetalas inte i de fall då en ansökan avslås. Uppgifter om 
ansökningsavgifter går att hitta på kommunens hemsida eller hos kommunens 
alkoholhandläggare alternativt alkoholinspektör. 

2. 5 Hantering av ansökan 

l. Ansökan inkommer, diarieförs och blir en offentlig handling. 
2. Debiteringsunderlag för ansökningsavgiften upprättas och en faktura skickas till 

sökanden. 
3. Remisser upprättas och skickas till berörda instanser som normalt sett ska inkomrna 

med ett yttrande till kommunen inom 10 arbetsdagar. 
4. Kunskapsprov avläggs vid behov. 
5. Handläggningen startar med att alkoholhandläggare alternativt alkoholinspektör 

sammanställer yttranden, granskar handlingar, begär komplettering, besöker 
serveringslokalen och samtalar med sökande om olika frågor om detta behövs. 

6. Informationen sammanställs i en utredning som leder till ett beslut alternativt ett 
tillståndsbevis. Ett delegationsbeslut upprättas också, vilket redovisas för 
kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Detta eftersom det i 
kommunstyrelsens delegationsordning, fastställd 2004-08-24 § 174, bland annat 
framgår att: "Alkoholhandläggaren ges rätt att besluta om beviljande av 
serveringstillstånd såväl tillfålligt som permanent tillstånd för servering till 
allmänheten." 

7. Alkoholhandläggaren skickar tillståndsbevis och beslutshandlingar till sökande, Statens 
Folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen, polisen, miljöförbundet och räddningstjänsten. 
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2.5.1 Remissyttranden 

Vid ansökan om serveringstillstånd inhämtar tillståndsmyndigheten yttranden från olika 
instanser som är av vikt for tillståndsprövningen. 

Polismyndighetens yttrande ska enligt 8 kap 11 § alkohollagen inhämtas vid en 
prövning av stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som för slutet 
sällskap. Yttrande ska även inhämtas vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten, om det inte rör sig om ett arrangemang av endast obetydlig omfattning. 
Enligt 8 kap 16§ alkohollagen ska i motsvarande fall de lokaler som används for 
servering vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, med den skillnaden att något 
undantag for arrangemang av obetydlig omfattning inte görs. Ä ven vid prövning av 
tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap kan remissyttrande inhämtas. 

Polismyndigheten 

I alkohollagen föreskrivs att polismyndighetens yttrande ska inhämtas och väger därfor 
tungt vid kommunens bedömning av villkoren for serveringstillståndet och vilka 
bestämmelser som ska gälla. Polismyndigheten yttrar sig i frågor om; 

l. Vandel 
2. Sökt serveringstid 
3. Ordningsstörningar vid serveringsstället 
4. Krav på forordnade ordningsvakter 
5. Tillstånd till offentlig tillställning (dans tillstånd) 

Vid användning av mark till uteservering eller vid annat nyttjande av allmän mark ska 
polismyndighetens tillstånd sökas. När detta har erhållits ska det skickas in till kommunens 
tillståndsmyndighet innan serveringstillstånd medges. 

Räddningstjänsten 

Prövning av brandsäkerhet görs av Räddningstjänsten. Lokaler där serveringstillstånd 
gäller ska vara lämpliga för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt Brandskyddskravet, 
som tidigare bara gällde lokaler med stadigvarande tillstånd till allmänheten, innefattar nu 
även lokaler med stadigvarande servering till slutna sällskap (8 kap 16§ alkohollagen). 
Räddningstjänsten gör också en personantalsbedömning utifrån den ritning som visar 
serveringslokalen i färdigt skick avseende bordsavdelning, eventuell scen och antal platser 
vid bord. Det är därfor av stor vikt att inlämna en skalenlig och riktig ritning i varje ärende 
så att underlag finns för brandskyddskonsult och räddningstjänst att göra en regelrätt 
uppskattning. Eftersom matkravet finns i alkohollagen ska serveringsstället vara forsett 
med ett i forhållande tilllokalens storlek lämpligt antal sittplatser for matservering. 

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd där samlingstält ska nyttjas, exempelvis under 
festivaler ska sökande inkomma med en ifylld anmälningsblankett for samlingstält och 
även uppvisa ett aktuellt godkännandebevis for tältduken. I det fall sökande ska använda 
sig av gasol ska även en anmälningsblankett for detta ändamål upprättas och skickas till 
Räddningstj ärrsten innan serveringstillstånd kan beviljas. 
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Miljöförbundet 

Miljöförbundet är ytterligare en remissinstans som kommunen hämtar yttrande ifrån bland 
annat för att tillförsäkra att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning. Kommunen 
får då bland annat uppgifter om vilken typ av verksamhet anläggningen är registrerad för. 
Vid varje granskning av ett nytt serveringstillstånd och vid en avgörande expansion av 
verksamheten i en existerande restaurang ska tillståndsmyndigheten ta hänsyn till om 
ansökan kan befaras orsaka missförhållanden i fråga om ordning och nykterhet eller 
särskild risk för människors hälsa. För att kunna göra en tillfredsställande prövning av 
dessa faktorer skickas bland annat remiss till miljöförbundet som ombeds ta ställning till 
risk för missförhållanden i samband med den sökta verksamheten, en åsikt kring den sökta 
serveringstiden samt eventuellt andra hinder som skulle kunna förorsaka särskild risk för 
människors hälsa, exempelvis bullerstörning. 

skatteverket 

För att kontrollera sökandes ekonomiska förhållanden inhämtar tillståndsmyndigheten 
information från skatteverket som yttrar sig i frågor om; 

l. Restföringar 
2. Betalningsuppmaningar 
3. Beslut om kontrollavgift 
4. Inkomst av kapital, över- och underskott av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, 

förekomst av F -skattsedel samt huruvida företrädare för bolaget har deklarerat eller 
inte. 

2.5.2 Kunskapsprov 

För att kunna bedöma sökandes personliga lämplighet för att inneha ett 
serveringstillstånd måste ett kunskapsprov avläggas. Kunskapsprov för 
serveringstillstånd, med undantag för paus- och provsmakningsservering, innefattar 
fyra delmoment Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering 
till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap består 
av 60 frågor. Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till 
allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap ska bestå av 44 
frågor. Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutna 
sällskap ska bestå av 28 frågor. Kunskapsprov för pausservering och för 
provsmakning av alkoholdrycker omfattar tre delmoment Provet består av 28 
frågor. 

Karlshamns kommun ska använda sig av prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut för 
prövning av sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen. 
Kunskapsprovet kan utföras muntligen om sökande inte behärskar något av de språk som 
provet erbjuds på eller om sökande har påtagliga läs- eller skrivsvårigheter som kan 
styrkas. Karlshamns kommun erbjuder också auktoriserad tolk vid genomförande av 
kunskapsprov om detta krävs. Sökande har sammanlagt tre tillfållen på sig att klara provet 
därefter avskrivs ansökan. Sökanden har i detta fall möjlighet att inkomma med ny ansökan 
för att få göra provet ytterligare tre gånger, om så önskas. 
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Kunskapsprovet finns tillgängligt på tre språk, svenska, engelska och franska och är 
uppdelat i fyra delmoment 

l. Alkoholpolitik 
2. Bestämmelser om servering 
3. Bestämmelser om tillsyn 
4. Bestämmelser om mat och utrustning 

För ett godkänt reslutat måste sökande ha minst 75% rätt svar i varje delmoment 

Samtlig personal som anmäls som serveringsansvarig av sökanden ska vara minst 20 år 
fyllda och ha genomgått utbildningen Ansvarsfull alkoholservering eller motsvarande 
innan serveringstillstånd kan meddelas. I samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge län 
erbjuder Karlshamns kommun utbildning i Ansvarsfull alkoholservering (AAS). 
Utbildningen vänder sig till tillståndshavare och serveringspersonal på restauranger i hela 
Blekinge. Målsättningen är att all serveringspersonal ska genomgå denna utbildning som 
erbjuds vid två tillfållen varje år. 

2.6 Serveringstider 

Bestämmelserna i 8 kap. 19 § alkohollagen om serveringstider syftar till att motverka 
olägenheter som onykterhet och oordning. 

Normal serveringstid i Karlshamns kommun är mellan klockan 11.00- 01.00. Efter 
särskild prövning kan serveringstid till klockan 02.00 medges i de fall Polismyndigheten i 
Blekinge län beviljar tillstånd för offentlig tillställning. När det gäller ansökan om tillfällig 
utökning av serveringstiden är det en förutsättning att tillståndshavaren bedriver 
stadigvarande serveringsverksamhet för att kunna beviljas en tillfällig utökning. Det ska 
alltså vara fråga om enstaka tillfållen och inte regelbundet återkommande verksamhet varje 
vecka eller månad. Söker tillståndshavare tillfällig utökad serveringstid fler än l O gånger 
per år bör ansökan om stadigvarande senare tid inkomma för prövning. 

För restauranger som ansöker om senare serveringstid än klockan 01.00 gäller att all 
serveringsansvarig personal som arbetar med servering av alkoholdrycker ska ha 
genomgått kursen Ansvarsfull alkoholservering eller motsvarande. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

2. 7 Alkoholpolitiska olägenheter 

Enligt alkohollagens 8 kap 17 § kan serveringstillstånd vägras om serveringen kan befaras 
medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synvinkel. Med alkoholpolitiska olägenheter avses 
att en etablering av en restaurang med serveringstillstånd eller utökad rätt till servering för 
en befintlig restaurang riskerar att medföra problem för samhället. Problemen kan vara av 
social, alkoholpolitisk eller ordningsmässig art. Kommunen måste alltid bedöma om 
serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 
särskild risk för människors hälsa. Exempel på alkoholpolitiska olägenheter kan vara: 
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l. De fall där polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem 
på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. 

2. De fall där miljöfårbundet avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende 
utsätts eller riskerar att utsättas får bullerstörningar från serveringsstället 

3. De fall där kommunen har kännedom om miss fårhållanden på serveringsstället eller 
angående sökandens lämplighet. 

4. Serveringstillstånd ska inte heller medges till sexklubbar eller uttalat drogliberala 
rörelser. 

5. Ansökningar i områden där nya/ytterligare serveringstillstånd kan befaras orsaka 
alkoholpolitiska olägenheter. Kommunen ska särskilt beakta närhet till idrottsplatser, 
skolor och annan verksamhet som berör barn och ungdom. 

Om en eller flera av ovanstående faktorer fåreligger kan serveringstillstånd vägras även om 
alkohollagens övriga krav är uppfyllda. 

2.8 Kökskrav och matutbud 

I 8 kap. 15 § alkohollagen finns bestämmelser om vilka krav som 
ställs på serveringsställets kök och matutbud. Det finns olika krav 
beroende på vilken typ av serveringstillstånd det är fråga om. 

Matservering är ett elementärt krav får att kunna erhålla och behålla ett serveringstillstånd. 
Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten får endast beviljas om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt erbjuder lagad 
eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett 
varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet inskränkas till ett mindre 
antal enklare rätter, exempelvis en pubmeny. 

En cateringverksamhet måste också ha tillgång till ett eget kök får tillredning av mat får att 
få ett stadigvarande serveringstillstånd. Köket måste dock inte vara beläget i den kommun 
ansökan avser. Vid tillfällig servering och vid servering till slutna sällskap finns inget 
kökskrav, serveringsstället ska dock kutma tillhandahålla sina gäster tillredd mat. 
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Diagrammet visar den stora 
skillnaden mellan att dricka 
på tom mage och 
tillsammans med mat. 
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2.9 Uteservering 

Serveringstillstånd kan beviljas för uteservering då den är anlagd i direkt anslutning till 
befintligt serveringsställe med serveringstillstånd. Uteserveringen ska vara ett klart 
avgränsat område och serveringsansvarig personal ska kunna överblicka området för att 
kunna upprätthålla en tillfredsställande tillsyn över serveringsytan. Avgränsningen ska vara 
utformad i enighet med Karlshamns kommuns "Råd och anvisningar för uteserveringar" 
som går att finna på kommunens hemsida. Serveringstillstånd kan beviljas med villkor om 
bordsservering i de fall det anses nödvändigt med hänsyn tagen till överblickbarheten på 
serveringsområdet Serveringsytan på en uteservering ska bestå av sittplatser vid bord. 
Inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas enligt tobakslagen av rökförbud. 

Markupplåtelse ska ha beviljats av kommunen eller privat värd, för gatumark krävs även 
polismyndighetens tillstånd. Kommunen ska även ha meddelat bygglov för uteserveringen. 
Uteserveringen ska uppfylla miljöförbundets krav på livsmedelshantering. Lagad mat ska 
tillhandahållas under hela serveringstiden. 

Serveringstiden på uteserveringar följer den serveringstid som gäller inomhus. Om 
alkoholpolitiska olägenheter i form av ordningsstörningar uppstår kan serveringstiden för 
uteserveringen begränsas. I de fall restaurangen har en uteservering med permanent 
bygglov kan serveringstillstånd för uteserveringen medges året runt efter särskild prövning. 
Särskild hänsyn ska då tas till polismyndighetens, räddningstjänstens och miljöförbundets 
yttranden. 

2.1 O Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas 
för servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan 
vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka 
tillfälle. Kravet på matutbud för tillfälligt tillstånd och för servering 
i slutet sällskap framgår av 8 kap. 15 §tredje stycket. 

2.1 O .l Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan beviljas för servering vid evenemang som 
vänder sig till allmänheten, vid pausservering och provsmakning. 

Det är en förutsättning för tillfällig servering att det inte är fråga om regelbundet 
återkommande verksamhet. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan 
gälla allt från stora till små festivaler och även enstaka evenemang. Precis som för ett 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska sökande vara såväl personligt som 
ekonomiskt lämplig i enlighet med vad som framgår i alkohollagens 8 kap. 12 §.Detta 
innebär att tillståndsmyndigheten skickar ut remisser och dessutom kallar sökande till ett 
kunskapsprov om detta krävs. Nedan följande punkter ska vara uppfyllda för att 
tillståndsmyndigheten ska kunna bevilja ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: 
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l. Sökande ska ha medgetts markupplåtelse alternativt rätt att förfoga över 
markytan/lokal en. 

2. Miljöförbundets bestämmelser vad gäller livsmedelshantering ska vara uppfyllda. 
3. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna erbjudas. 
4. Serveringen ska utövas inom en avgränsad serveringsyta, med ett tillräckligt antal 

sittplatser. 
5. Servering av alkoholhaltiga drycker ska avslutas senast klockan 01.00. 
6. Tillfredsställande tillsyn över serveringen måste säkerställas. 
7. Servering av spritdryck bör inte beviljas i samband med festivaler och liknande 

tillställningar med undantag av servering till slutna sällskap inom ramen för 
arrangemanget. 

Informationen sammanställs i en utredning som leder till ett beslut. Ett delegationsbeslut 
upprättas också, vilket redovisas för Karlshamns kommunstyrelse. Detta eftersom det i 
kommunstyrelsens delegationsordning, fastställdes 2004-08-24 § 174, bland annat framgår 
att:" Alkoholhandläggaren ges rätt att besluta om beviljande av serveringstillstånd såväl 
tillfälligt som permanent tillstånd för servering till allmänheten." 
Alkoholhandläggaren skickar beslutet till sökande, Länsstyrelsen, polisen, miljöförbundet 
och räddningstjänsten. 

Vid tillfällig servering till allmänheten ställs vanligen villkor om särredovisning av all 
försäljning av mat, dryck samt försåld volym av alkoholdrycker. Denna redovisning ska 
inkomma till tillståndsmyndigheten senast en månad efter arrangemanget. 

2.1 0.2 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

Ett slutet sällskap är en begränsad grupp av personer med någon form av ömsesidigt 
intresse, exempelvis föreningar, företag eller liknande, där personerna som ska delta är 
kända på förhand. Dessa personer ska innan tillställningen börjar finnas noterade på en 
gästlista som kan visas upp för tillståndsmyndigheten. Det ska med andra ord inte gå att 
lösa medlemskap i entren till ett slutet evenemang. För servering till slutet sällskap får det 
inte vara ett arrangemang som uppfattas som offentlig enligt ordningslagen. Sökande får 
med andra ord inte annonsera om dessa evenemang till allmänheten i tidning eller i andra 
sociala medier utan endast direkt till de personer som berörs. Flera slutna sällskap 
tillsammans kan aldrig utgöra ett slutet sällskap. 

Tillredd mat måste kunna tillhandahållas, i ansökan ska sökande ange vilken typ av mat 
som kommer att serveras. Ett skäligt påslag ska göras på inköpspriset av alkoholdryckerna. 
Sökande av tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap måste också kunna uppvisa 
kunskaper i alkohollagen genom att avlägga ett kunskapsprov om detta krävs. Remiss till 
polismyndigheten och miljöförbundet kan skickas om ansökan avser serveringstid efter kl. 
O 1.00 eller om tveksamheter i övrigt foreligger. 

2.11 Gemensamt serveringsutrymme 

I alkohollagens 8 kap. 14 §andra stycket alkohollagen finns det 
möjlighet for flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt 
serveringsutrymme, det vill säg att tillståndshavarna kan få tillstånd 
att servera på samma yta. 
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Gemensamt serveringsutrymme kan exempelvis förekomma vid festivaler och i köpcentra 
på så kallade mattorg. Vid en ansökan gäller det då att: 

• Varje restaurang ska ha ett eget serveringstillstånd med den sökta serveringstiden, det 
är dock möjligt att ansöka om eget serveringstillstånd samtidigt med en gemensam 
ansökan. 

• Alla tillståndshavare ska tillsammans ansöka om gemensamt serveringsutrymme. 
• Serveringsutrymmet ska vara klart avgränsat från omgivningen med staket eller 

liknande avskärmning. 
• Den serveringstid som samtliga deltagande tillståndshavare har är vanligen den som 

beviljas för det gemensamma serveringsutrymmet 
• Kommunen kan komma att förordna om ordningsvakter och/eller bordsservering om 

det bedöms att behov för detta föreligger. 
• Tillståndshavarna ansvarar gemensamt för att ordning och nykterhet råder. 
• Mat ska finnas tillgängligt under hela serveringstiden. 

2.12 Trafikservering till allmänheten 

Enligt 8 kap. l § alkohollagen ska serveringstillstånd som avser 
servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg eller järnvägståg 
(trafikservering), meddelas den kommun där det företag som vill 
bedriva serveringen har sitt säte, eller där den person som vill 
bedriva serveringen har sitt hemvist. Har företaget inte säte inom 
landet eller personen inte hemvist inom landet, meddelas tillstånd 
av Stockholms kommun. 

2.13 Paus- och provsmakningstillstånd 

För ett pausserveringstillstånd krävs det inte någon lagad mat. Alkoholserveringen får dock 
bara ske under pauser i föreställningen i foaje till teater eller konstlokal och utbudet får 
endast bestå av öl och vin. Restriktivitet för beviljande av pausserveringstillstånd ska gälla 
vid ungdomsarrangemang. 

Vin- och whiskymässor eller liknande arrangemang där det förekommer provsmakning av 
alkohol är företeelser som har kommit att bli allt vanligare i takt med ett ökat intresse för 
kvaliteten på olika alkoholdrycker. Vid provsmakning av alkoholhaltig dryck ges normalt 
en mycket liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Enligt 8 kap. 6 § 
alkohollagen får anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker vid tillställningar riktade till allmänheten beviljas under förutsättning att: 

l. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som inkluderar de drycker som 
provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum. 

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett 
tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 
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2.14 Serveringstillstånd för cateringföretag 

Enligt 8 kap. 4 § alkohollagen ska den som bedriver 
cateringverksamhet får slutna sällskap meddelas stadigvarande 
serveringstillstånd under fårutsättning att den lokal där serveringen 
äger rum får varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. 
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök får 
tillredning av mat får att få stadigvarande serveringstillstånd. 

När ett bolag ansöker om cateringtillstånd görs en fullständig prövning av sökandes vandel 
och ekonomi. Vid denna typ av ansökan krävs inte att bolagets cateringkök är beläget i 
samma kommun som ansökan avser. Bolaget kan efter meddelat tillstånd anmäla catering 
till tillståndsmyndigheten som då endast kontrollerar att lokalen uppfyller 
räddningstjänstens krav på brandsäkerhet får den sökta verksamheten. 

3. Övrigt 

3 .l Marknadsföring 

Enligt alkohollagens 7 kap. l § ska särskild måttfullhet iakttas vid 
marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter. Reklam- eller 
annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, 
uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. 
Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller 
ungdomar som inte har fyllt 25 år. 

Det förekommer på många serveringsställen så kallad Happy Hour, vilket enligt 
Folkhälsoinstitutet är en acceptabel marknadsföring i de fall då serveringsstället 
marknadsfår att happy hour även inkluderar mat och alkoholfria drycker. 
För mer detaljerad information kring marknadsföring av alkoholdrycker besök gärna 
Konsumentverkets hemsida. 

3.2 Alkohol- och drogpolicy på restaurangen 

För att underlätta det praktiska och vardagliga arbetet med alkoholservering på en 
restaurang kan restaurangägare tillsammans med sin personal utforma en alkohol- och 
drogpolicy. I policyn kan riktlinjer skrivas ner får att få en trivsam miljö på restaurangen. 
Dessa riktlinjer kan gälla gentemot gästerna, de anställda och i fårhållande till gäster. 

När policyn är antagen kan den sättas upp i till exempel entren, baren, garderoben och på 
toaletten får att tydliggöra får gästen vilka regler som gäller på restaurangen. En tydlig 
policy underlättar får den anställde i det fall diskussioner med gäster uppstår, den anställde 
kan hänvisa till policyn som stöd får det han eller hon säger. Exempel på riktlinjer kan vara 
följande: onyktra gäster avvisas, vi serverar ej underåriga, hot och våld mot personal och 
gäster medfår avvisning och/eller polisanmälan. 
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När det gäller anställda kan policyn innebära riktlinjer får hur man ska uppträda gentemot 
gäster, vilka skyldigheter man har som anställd, vilka krav arbetsgivaren kan ställa på de 
anställda. Vidare kan policyn innehålla ett fårtydligande av vilka skyldigheter som ligger 
på den anställde och vilka som ligger på arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan ställa kravet att 
om den anställde bryter mot policyn kan detta ytterst leda till att anställningen ifrågasätts. 
Exempel på riktlinjer kan vara följande: den anställde rar inte fårtära alkohol under 
arbetstid, den anställde ska avstå från användning av narkotika, efterfester i 
serveringslokaler är inte tillåtna. 

Kommunens alkoholhandläggare eller alkoholinspektör kan vara en samtalspartner när 
restaurangägare utformar en alkohol- och drogpolicy får sin restaurang. 

4. Kommunens tillsynsverksamhet 

Statens Folkhälsoinstitut bedriver enligt 9 kap. l § alkohollagen den centrala tillsynen över 
efterlevnaden av alkohollagen som ska stödja den tillsyn som utövas av länsstyrelsen och 
kommunerna genom upplysning, utbildning och underrättelse. Länsstyrelsen är i sin tur 
regional tillsynsmyndighet som bland annat har till uppgift att bistå kommunerna med råd 
och stöd i deras verksamhet samt utöva tillsyn över kommunernas tillståndsgivning och 
tillsyn. 

Kommunen har enligt alkohollagen 9 kapitel2,3 §§tillsynsansvar får de ytor där servering 
samt marknadsföring av alkoholhaltiga drycker förekommer. För att tillämpa denna 
bestämmelse arbetar Karlshamns kommun med tre tillsynsformer: 

Förebyggande tillsyn är inriktat på upplysning och utbildning, exempelvis undervisning i 
Ansvarsfull alkoholservering som kommunen erbjuder vid två tillfållen varje år. 
Karlshamns kommun ingår dessutom i nätverksgruppen Glasklart som är en samverkan 
mellan Blekinges krogar och myndigheter. I detta forum strävar samtliga parter mot att få 
ett väl fungerande samarbete i frågor som rör servering och tillstånd. 

Karlshamns kommun genomfår dessutom en inre tillsyn vid ansökan om 
serveringstillstånd. Detta sker på ett administrativt plan i form av remisser och 
underrättelser från myndigheter som polisen, räddningstjänsten, miljöfårbundet och 
skatteverket. Detta är en granskning som genomfårs får att kontrollera om den sökande 
uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Kraven på personlig 
och ekonomisk lämplighet kvarstår även efter det att tillstånd har beviljats, vilket gör att 
tillståndsmyndigheten vid behov även kan granska befintliga tillståndshavare. 

När kommunens alkoholhandläggare och alkoholinspektör kommer på besök får att 
kontrollera att serveringsställenas verksamhet bedrivs i enighet med alkohollagens 
bestämmelser genomfårs en yttre tillsyn. Vid vart yttre tillsynstillfåll e upprättar inspektör 
eller handläggare en skriftlig dokumentation, en tillsynsrapport, som sammanfattar besöket 
vilken diarieförs och sedan skickas till tillståndshavaren. 

Tillsyn kan även ske genom en samordnad tillsyn, vilket innebär att kommunen 
tillsammans med andra myndigheter som polisen, skatteverket och/eller räddningstjänsten 
gör en gemensam tillsyn på serveringsställ et. Antalet tillsynsbesök varierar beroende på 
vilken verksamhet restaurangen bedriver. Ett nöjesställe rar fler besök än vad en mer 
renodlad restaurang rar. 
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Alkoholhandläggaren och alkoholinspektören upprättar i början av varje år en tillsynsplan 
som omfattar kommunens samtliga serveringstillstånd till allmänheten. Efter upprättandet 
fastställs planen av kommunstyrelsen som också vid varje årsskifte delges uppgift om 
utförd tillsyn. 

4.1 Tillsynsavgift 

Enligt 8 kapitel l O § alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter får tillsyn av den 
som har serverings- eller provsmakningstillstånd. Detta är en taxa som har fastställts av 
kommunfullmäktige och som betalas årligen. Utöver den fasta avgiften ska den som 
innehar ett serveringstillstånd varje år betala en rörlig avgift som baseras på försäljningen 
av alkohol. Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport som går att hämta på 
kommunens hemsida eller hos alkoholhandläggaren. 

Information om de olika avgifterna finns att tillgå på kommunens hemsida eller hos 
kommunens alkoholhandläggare alternativt alkoholinspektör. 
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5. Karlshamns kommuns riktlinjer för detaljhandel med tobak, 
folköl och receptfria läkemedel 

5 .l Inledning 

Alkohol- och tobakslagen är i första hand sociala skyddslagstiftningar och dess 
huvudsakliga syfte och mål är att begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar. Som 
grund för bedömning och tolkning av alkohol- samt tobakslagen följer Karlshamns 
kommun statens Folkhälsoinstituts rekommendationer om hur de olika bestämmelserna 
ska tillämpas. Detaljhandeln med receptfria läkemedel ska enligt Lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar 
människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras. 

Vad är folköl? 
Folköl är detsamma som öl klass IL Folköl är en matdryck med en alkoholhalt mellan 
2,25- 3,5 % (öl med högre volymprocent kallas för starköl). 

Vad är en tobaksvara? 
En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, 
sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och 
rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. 

Vad är receptfria läkemedel? 
Ett receptfritt läkemedel är ett medikament som får utanordnas från apotek utan att det 
förskrivs på recept eller att rekvisition föreligger. Innan ett läkemedel kan bli receptfritt 
måste läkemedlets användningsområde, dosering och sättet som läkemedlet ska ges på vara 
godkänt av Läkemedelsverket Sedan den l november år 2009 får även vissa receptfria 
läkemedel säljas utanför apoteket, exempelvis i mataffärer och på bensinstationer. 

5.2 Regler vid försäljning av tobak, folköl samt receptfria läkemedel 

5 .2.1 Anmälningsskyldighet 

Det finns inte något särskilt tillstånd att söka för den som vill utöva försäljning av tobak, 
folköl och/eller receptfria läkemedel. Däremot ska en anmälan om verksamheten göras 
till den kommun där försäljningen sker. Anmälan görs på särskild utformad blankett 
som går att hämta hos alkoholinspektören alternativt på kommunens hemsida. 

5 .2.2 Egentillsyn 

Den som bedriver detaljhandel av tobak, folköl och/eller receptfria läkemedel ska enligt 
lag utföra särskild tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett lämpligt 
program utformat för verksamheten, ett egentillsynsprogram. Programmet ska arbetas fram 
av den som är ansvarig för butiken/serveringsstället där det tydligt framgår hur denne 
tillsammans med övrig personal ska arbeta för att rättsreglerna följs. Anmälningsblankett 
tillsammans med egenkontrollsprogram ska skickas in till kommunen innan 
försäljning påbörjas. 
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5 .2.3 Åldersgräns 

Tobak, folköl och receptfria läkemedel får inte säljas till någon som är under 18 år eller till 
någon som man misstänker ska överlämna varan till en annan person som ännu inte fyllt 18 
år (langning). Det är den som lämnar ut tobaken, folkölen och/eller det receptfria 
läkemedlet som ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder. Varje 
försäljningsställe ska ha minst en tydlig skylt om åldersgränsen 18 år i anslutning till 
kassan. 

5.2.4 Märkning och marknadsföring 

Marknadsföring av folköl och tobak får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana 
till bruk. I Sverige finns dessutom särskilda krav på märkning av tobaksvaror. 
Varningstexter som upplyser om de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak och 
om rökavvänjning ska finnas på förpackning till tobaksvaror. Dessa texter ska vara på 
svenska och ha en viss storlek och form. Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med 
utländsk varningstext eller utan märkning. Innehållsdeklaration ska också kunna utläsas på 
tobaksvarans förpackning som upplyser om de skadliga ämnen som tobaken innehåller. 
Text eller märkning som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra 
får inte användas. 

5.2.5 styckförsäljning 

En tobaksvara som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter 
eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter. Förbudet gäller dock inte andra tobaksvaror 
än cigaretter. 

5.2.6 Automatförsäljning 

Tobaksvaror som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att 
kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via 
postorder eller liknande. Den som säljer tobak via automat har därmed ansvaret för att se 
till att försäljningsförbudet till minderåriga upprätthålls. En tobaksautomat ska bevakas 
kontinuerligt av näringsidkaren eller dennes personal. Om åldersgränsen inte kan 
kontrolleras på samma sätt vid automatförsäljning som vid annan försäljning får 
försäljningen inte äga rum. 

5 .2. 7 Krav på mat vid försäljning av folköl 

För att försäljning samt servering av folköl ska vara tillåten är det en förutsättning att ett 
tillräckligt brett matutbud finns tillgängligt. En butik ska kunna erbjuda ett flertal olika 
livsmedelsprodukter som tillexempel, mejerier, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, 
konserver och djupfrysta varor. Som livsmedel räknas även pizzor, piroger, smörgåsar 
samt portioner av hämtmat. Övriga produkter som kan finnas i en butik som exempelvis 
godis, glass, lättdrycker och kex anses inte vara matvaror. 
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6. Sanktioner 

Den som uppsåtligen bryter mot tobakslagens bestämmelse när det gäller varningstext och 
innehållsdeklaration eller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
bestämmelsen om 18 årsgräns döms får olovlig tobaksförsäljning till böter eller fångelse i 
högst sex månader. 

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller delge en varning 
om reglerna inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolvmånader, beroende 
på om lagöverträdelsen upprepas eller anses som en allvarlig underlåtelse. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i Lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel beträffande åldersgränsen 18 år döms till böter eller 
fångelse i högst sex månader. 

7. Tillsyn 

I Karlshamns kommun är det Kommunstyrelsen som ansvara för den omedelbara tillsynen 
över bestämmelserna om försäljning av tobak, folköl samt receptfria läkemedel. Tillsynen 
utövas av kommunens alkoholinspektör. Alkoholinspektören ska hålla register över 
försäljningsställen uppdaterade, ta emot anmälningar samt handlägga sanktionsärenden. 
Kommunens tillsyn över detaljhandeln med tobak, folköl och receptfria läkemedel ska så 
långt möjligt samordnas. Varje anmält försäljningsställe ska få ett årligt tillsynsbesök 
Alkoholinspektören ska årligen upprätta en tillsynsplan som beskriver det planerade 
tillsynsarbetet Denna tillsynsplan ska halvårsvis återrapporteras till Kommunstyrelsen för 
redogörelse av det utförda tillsynsarbetet Varje tillsynsbesök ska dokumenteras i form av 
en tillsynsrapport som diarieförs och skickas till försäljningsställets ägare. 

7 .l Tillsynsavgift 

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av tobak, 
folköl och/eller receptfria läkemedel. Detta är en taxa som har fastställts av 
kommunfullmäktige och som betalas årligen. Information om de olika avgifterna finns att 
tillgå på kommunens hemsida eller hos kommunens alkoholhandläggare alternativt 
alkoholinspektör. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 385 

Kommunstyrelsen 2012-12-18 

§ 322 2012/300 

Motion om möjlighet till återanvändning vid återvinningscentralerna i Mörrum 
och Tubbaryd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige 

att bifalla motionen och att dess intentioner beaktas av VMAB och tekniska nämnden i 
det fortsatta arbetet med att utveckla forutsättningarna for ökad återanvändning. 

Sammanfattning 

Miljöpartiet de Gröna föreslår i en motion att kommunen tar initiativ till att 
återvinningscentralerna i Mörrum och Tubbaryd skapar möjligheter för att lämna 
fungerande saker till återanvändning. Det föreslås att kommunen sätter ut en container 
vid återvinningscentralerna med en sista uppmaning att skänka fungerande saker istället 
för att slänga dem och på så vis bidra till en viktig miljöinsats. 

Motionen har remitterats vidare till tekniska nämnden samt Västblekinge Miljö AB for 
yttrande. Både tekniska nämnden och Västblekinge Miljö AB anser i sina yttranden att 
förslaget om ytterligare återanvändning bör utredas. Kommunledningsforvaltningen gör 
därefter bedömningen att motionens intentioner bör beaktas i det fortsatta arbetet med 
att utveckla förutsättningarna för ökad återanvändning. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 
• Kommunledningshandläggarens tjänsteskrivelse 2012-11-07 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2012-11-27 § 241. 
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Motion 2 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun . c2oJ g[f:t)O _ 

Angående återanvändning 

Att minska våra sopor är en viktig miljöinsats, liksom att uppmuntra till återanvändning. 
Trots 34:ans, Röda Korsets och Pilens populära andrahandsmarknader åker många människor 
fortfarande till tippen och slänger fullt användbara saker. Är det väl kastat f'ar ingen ta tillvara 
det längre. 

För att ytterligare minska det slöseri som det innebär att förstöra användbara saker skulle 
kommunen t ex kunna sätta ut en container vid återvinningscventralerna i Mörrum och 
Tubbaryd med en sista uppmaning att skänka fungerande saker istället för att slänga dom. 
Sedan kan eventuellt 34:an, Röda korset och Pilen erbjudas att turas om att ta hand om 
sakerna. 

Mot dem1a bakgrund yrkar vi 
Att kommunen tar intiativ till att i anslutning till återvinningscentralerna i Mörrum 
och Tubbaryd skapa möjligheter att lämna fungerande saker till återanvändning. 

Karlshamn 2012-06-12 

lirn!Jftt IHrrwnAA 
Anders Englesson Anna Atmander 

Ingrid Ågård 

Tomas Qvarnström 

:P~a~~ 



KARLSHAMN 

2012-11-07 2012/300 

Kommunstyrelsen 

Möjlighet till återanvändning vid 
återvinningscentralerna i Mörrum och Tubbaryd 

Bakgrund 

Miljöpartiet de Gröna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion den 15 juni 
2012 angående återanvändning. Miljöpartiet vill att kommunen tar initiativ till att 
återvinningscentralerna i Mörrum och Tubbaryd skapar möjligheter för att lämna 
fungerande saker till återanvändning. För att minska slöseriet med att det slängs fullt 
användbara saker föreslås det i motionen att kommunen sätter ut en container vid 
återvinningscentralerna med en sista uppmaning att skänka fungerande saker istället 
för att slänga dem och på så vis bidra till en viktig miljöinsats. 

Motionen har remitterats vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
Västblekinge Miljö AB för yttrande. 

FörvaltningschefPeter Perssons yttrande har antagits av tekniska nämnden 2012-09-
26. I sitt yttrande konstaterar tekniska nämnden att VMAB driver de bemannade 
återvinningscentralerna i Mörrum och Tubbaryd. Återvinningscentralerna fungerar 
som kompletterande service till sophämtning. VMAB har framgångsrikt utvecklat 
och intensifierat arbetet kring hållbar avfallshantering genom bl.a. ett nytt 
insamlingssystem vilket har haft direkt effekt genom minskad mängd hushållsavfall 
och ökad mängd återvinningsmateriaL Detta är helt i linje med kommunens tänk 
kring hållbar utveckling. Tekniska nämnden resonerar vidare att möjligheten att ta 
ytterligare ett steg mot hållbar utveckling i Karlshamn kan vara att införa funktionen 
"återanvändning" som motionen innebär men anser att VMAB, som huvudman för 
återvinningscentralerna, är mest lämplig att utreda frågan vidare. 

I yttrandet från VMAB konstaterar bolagets VD Göran Sternsen att det finns en liten 
del material som mycket väl skulle kunna vara omhändertagen av någon annan för att 
återanvändas, med betoning på att mängden är liten. Materialet skulle dock kunna 
placeras av avfallslämnaren i särskilda containers från olika organisationer som 
verkar inom secondhandmarknaden. VMAB har emellertid under flera år påpekat till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att trafiksituationen och utrymmena samt ytorna är 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



mycket bristfälliga på Tubbaryd. Genom att tillfåra verksamheter som motionen 
avser kommer situationen fårsvåras ytterligare. Därfår bör en genomgång av detta 
påskyndas och VMAB anser att möjligheten till ytterligare återanvändning bör 
utredas mer med berörda parter. VMAB föreslår i sitt yttrande att bolaget får i 
uppdrag att utreda detta vidare tillsammans med samhällsbyggnadsfårvaltningen. 

Överväganden 

Det lämnas in en liten mängd material till återvinning på återvinningscentralerna i 
Mörrum och Tubbaryd som istället skulle kunna återanvändas. Kontakt och 
samordning med organisationer som verkar på secondhandmarknaden behöver 
upprättas och trafiksituationen, utrymmen samt ytor på återvinningscentralerna 
behöver en genomgång. Kommunledningsförvaltningen gör därfår bedömningen att 
motionens intentioner bör beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla 
fårutsättningarna får ökad återanvändning av VMAB och 
samhällsbyggnadsfårvaltningen. 

ställningstagande 

Med hänvisning till ovanstående föreligger erforderligt beslutsunderlag. 

I tjänsten 

J ens Odevall 
Administrativ chef 

Ameli Hultman 
Kommunledningshandläggare 

2 
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l 

Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående äldreomsorg 

Karlshamn har till stora delar en bra äldreomsorg, men det finns inget som är så bra att det 
inte kan bli bättre. 
Det stora problemet med kommunens omsorg upplever vi idag vara vissa äldres ensamhet och 
därtill hörande aptitlöshet på såväl mat som livet. 

Kommunens omsorgsnämnd anger att "Målen för äldreomsorgen i Karlshamns kommun 
bygger på respekt for den enskildes självbestämmanderätt och integritet." 
Men senare i samma text skriver nämnden "Huvudinriktningen är att den äldre ska kunna bo 
kvar i sitt hem med hjälp från hemtjänst." 

Därmed reducerar man den enskildes självbestämmande och integritet och tvingar många 
gamla till en ensamhet vid matbordet och TV -soffan som de inte önskar och som kan bli 
forödande. 

Idag finns inga kommunala insatser mellan SÄBO och kvarboende med hemtjänst. Glappet 
har man forsökt överbrygga med hjälp av "trygghetsboende" och "seniorboende". Båda dessa 
boendeformer innebär emellertid att kommunen sätter hoppet till marknaden. Dessa 
boendeformer bygger nämligen på att den enskilde pensionären själv ordnar sitt nya boende 
på bostadsmarknaden. 
Tyvärr har det visat sig att detta inte är fungerar fullt ut. I januari 2011 stod 400 personer i kö 
till "trygghetsboende" i Karlshamns kommun. 
En av anledningarna till att så många inte kan få det boende de önskar är att vår nuvarande 
regering har forändrat reglerna for bostadsbyggande så till den grad att det numera är mycket 
svårt att bygga hyresrätter till rimliga priser. Därmed byggs for få hyresrätter och behovet av 
"trygghetsboenden" kan inte tillgodoses. 

Detta ger kommunen två möjligheter. Antingen gör man ingenting utan fortsätter hoppas på 
att marknaden löser alla problem, eller tar man fasta på behovet hos många friska äldre som 
inte behöver SÄBO:s hela service, men väl ett boende utan ensamhet. 
Vi tycker att man ska gör det sistnämnda. 

Vi gör dessutom bedömningen att det i ett längre perspektiv inte kan betraktas som en 
ytterligare kostnad for omsorgen utan en forbilligande och forbättrande investering ur såväl 



ekonomisk som social synvinkel. Detta eftersom livskvaliteten ökar och en eventuell flytt till 

SÄBO fördröjs. 

Mot denna bakgrund föreslår vi: 

Att kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgsnämnden i uppdrag att upprätta en 
plan ror byggande av trygghetsboende i kommunal regi. 
Boendet ska ha gemensamma utrymmen med gemensam matplats samt värd/värdinna 
på dagtid. 
Boendet ska ingå i biståndsbedömningen. 

20 12 12 21 
M iljöpartiet i Karlshamn 

g. m. 

A.nder ' Englesson 

~~~ 
Sara Månsson Mö Uergren 



miljöpartiet de gröna Q 
Interpellation 

till kommunstyrelsens ordforande i Karlshamns kommun 

angående utbildning i hållbar utveckling (HUT) 

Som KS-ledamot genomgickjag nyligen en utbildning i rubricerat ämne. 
I diskussionerna framkom tydligt att de stora problemen som mänskligheten står inför har sin grund i 
det som kallas ekonomisk tillväxt mätt i BNP. Detta har i sin tur stimulerat en livsstil och ett 
konsumtionsmönster som medför ett slösaktigt beteende vad gäller jordens resurser. Vi har exempelvis 
skapat ett beroende av prylar som tillverkas på andra sidanjordklotet och som här köps i 
stormarknader och köpcentra. V i lever i ett överflöd som vi egentligen inte har råd med. 

Det har varit obligatoriskt för kommunens anställda att genomgå HUT-utbildningen. Av de ansvariga 
för utbildningen har vi fått veta att den har skapat både sorg och förtvivlan, men framför allt hopp. 
Den har gett insikten om att det går att gör något åt situationen. Detta har i sin tur resulterat i tusentals 
konkreta förslag om vad vi i Karlshamn kan göra HÄR för att dra vårt strå till stacken när det gäller att 
lindra klimatförändringen och återställa den ekologiska balansen. 

Denna vilja till förändring och denna uppsjö av förslag står i bjärt kontrast till agerandet från 
kommunens politiska ledning. På dess initiativ har kommunen dragit upp riktlinjer för att skapa ett helt 
nytt handelsområde i Karlshamn- Västerport. Uppemot tio miljoner ton berg ska sprängas bort och i 
stället för ett naturligt, vackert grönområde ska mark tillskapas för handel. 

I detaljplanen uppges att syftet med plansprängningen är "att möjliggöra uppförandet av en ny stadsdel 
för handel och verksamheter". Det uppges att området ska möjliggöra handel med stora volymer och 
att området ska komma att innehålla "butiker för storköp". 

Västerport ett utmärkt exempel på ICKE hållbar utveckling om jag ska referera till HUT-utbildningen. 
Men trots att såväl kommunstyrelsens ordförande som byggnadsnämndens ordförande tillsammans 
med andra personer i kommunens ledning deltog på utbildningen har ingen i koalitionen sagt något 
negativt om Västerport Tvärtom- hoppas de att entreprenören, som hitintills visat sig vara 
inkompetent vad gäller miljöfrågor, ska sätta igång sprängningarna så fort som möjligt. 

Mot denna bakgrund undrar jag: 

Hur kan den styrande konstellationen anse att Västerport är i linje med en hållbar utveckling av 
Karlshamns kommun? 

Asarum 2013 0114 

Anders Englesson, 
Miljöpartiet, Karlshamn 



KARLSHAMN 

Antal 

l. 

2. 

3 

4 

5 

6 

7. 

. ()lc2jl19 
2013-01-14 

Kommunfullmäktige 

statistikrapport enligt 16 kap 6 h) § i Socialtjänstlagen och 28 f-g §§ Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal4 år 2012 

I nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § i 
socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som _ri verkställts inom 3 månader från beslutsdagen 
samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Per kvartal4 2012 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, sex gynnande beslut som ej 
verkställts inom 3 månader. 

Under samma period finns, inom Socialnämndens verksamhet, fyra gynnande beslut enligt 
4 kap. l § SoL som ej verkställts inom 3 månader. 
Besluten har inrapporterats till Socialstyrelsen och till Revisionsnämnden. 

Typ av bistånd Beslut Man K vinn Verkställt datum l 
datum a Annan kommentar 

Permanent bostadjml 5 kap 120330 x Den enskilde har 120504, 
5 § eller 5 kap 7 § SoL 120711 och 121108 tackat 

nej till erbjudande om 
särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

Permanent bostad jml 5 kap 120921 x Den enskilde har 1211 09 
5 § eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande 

om särskilt boende men 
valt att stå kvar i kön 

Permanent bostad jml 5 kap 120829 x Den enskilde har 121 O 16 
5 § eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande 

om särskilt boende men 
valt att stå kvar i kön 

Biträde av kontaktperson enl 120930 x Resursbrist, lämplig 
9.4 LSS personal/uppdragstagare 

saknas 
Korttidsvistelse utanför det 110801 x Resursbrist, lämplig 
egna hemmet enl9.6 LSS personal/uppdragstagare 

saknas 
Korttidsvistelse utanför det 120615 x Resursbrist, lämplig 
egna hemmet enl9.6 LSS personal/uppdragstagare 
Kontaktperson 120706 x Beslutet har ej verkställts 

p g a resursbrist, avsaknad 

Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset· Besöksadress: Kungsgatan 27 · 374 81 Karlshamn ·Tel 0454-81700 · Fax 0454-81760 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
postgiro 1 03 94-5 · Bankgiro 991-1777 



2 
av lämplig personal/ 
uppdragstagare 

8. Oppenvårdsverksamhet. 120412 x Den enskilde ska forst 
Samtal i resurs Trappan avsluta annan 

gruppverksamhet därefter 
skall Trappan-samtal vidta. 

9 Kontaktfamilj 120516 x Beslutet har ej verkställts 
p g a resursbrist, avsaknad 
av lämplig uppdragstagare. 
Den enskilde har beviljats 
kontaktperson i avvaktan 
på kontaktfamilj_. 

10. Kontaktperson 120619 x Den enskilde har ej lämnat 
besked om föreslagen 
kontaktperson. Ärendet 
avslutades därfor 121101 
då behovet av 
kontaktperson inte längre 
bedöms föreligga. 

Kommunfullmäktige föreslås 

att ta rapporten till protokollet 

Enligt Omsorgsnämndens och Socialnämndens uppdrag: 

~-0-,?., ~c:::><:;; . a_ 

Inger Lilja/Nämndssekr erare 



stiftelsen för skottsbergska gårdens 
i Karlshamn bevarande Karlshamn den 30 nov 2012 

Karlshamns kommun 
Kommunkansliet 
37 4 81 Karlshamn 

Ändrade stadgar för Stiftelsen skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande 
Härmedes översänds stiftelsens stadgar såsom dessa numera är avfattade efter Kammarkollegiets 
och Länsstyrelsens ändringsbeslut innevarande november. 

På Skottsbergska siftelsens vägnar 

Stifelsen Skottsbergska gårdens i Karlhanm bevarande 
c/o Föreningen Karlshanms museum 
Vinkelgatan 8 
374 38 Karlsbarn 
hemsida:www .karl s hamnsmuseum .se 
email:karlshamnsmuseum@telia.com 

Org-nr: 836200-1748 
Telefon 
0454/148 68 

Plusgiro 
38 3153-4 

Bankgiro 
5171-6231 



STADGARFÖR 
o 

STIFTELSEN SKOTTSBERGSKA GARDENS I KARLSHAMNS BEVARANDE 

§l. 

(Antagna och fastställda 1977, ändrade på stiftelsens begäran av Kammarkollegiet den l nov 2012 
och Länsstyrelsen i Skåne den 28 nov 2012.) 

Stiftelsen som förvärvat äganderätten till fastigheten N: o 2 i kv Triangeln i Karlshamn, den s.k. Skotts
bergska gården, har till ändamål att förvalta denna fastighet med hänsyn särskilt till de å fastigheten befint
liga gamla byggnadernas och inventariernas bevarande för framtiden såsom kulturminnesmärke, ävensom 
att mottaga och förvalta gåvor och medel, som inflyter till dessa ändamål. Fastigheten skall under veder
börlig tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten vid tidpunkt då styrelsen finner lämpligt samt i den omfatt
ning som med husens karaktär av museum kan anses skäligt. 

§ 2. 
stiftelsen angelägenheter handhaves av stiftelsens styrelse, vars säte är Karlshamn, bestående av åtta le
damöter, valda på fyra år. Fyra ledamöter jämte suppleanter utses av kommunfullmäktige i Karlshamn, en 
av Föreningen Karlshamns museum och en av Stiftelsen Blekinge museum, övriga två utses av stiftelsens 
styrelse. 

Skulle nämnda två korporationer, en eller båda upphöra med sin verksamhet, skola den eller de sty
relseledamöter, som bort av den upplösta korporationen utses, väljas av kommunfullmäktige i Karlshamn. 
För varje ledamot skall på enahanda sätt och för samma tid utses en suppleant. 

Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, utses ny ledamot 
eller suppleant för återstoden av mandattiden. 

Kommunfullmäktige i Karlshamn utser ordförande i styrelsen. styrelsen åligger att hos vederbö
rande göra framställning om utseende av nya ledamöter och suppleanter, när sådana erfordras. Nordiska 
Museets styresman äger, när denne så önskar, att själv eller genom förordnad ställföreträdare med ledamots 
befogenhet deltaga i styrelsens förhandlingar och beslut. 

§ 3. 

styrelsen väljer inom sig vice ordförande, ävensom sekreterare och verkställande ledamot, om sådant 
erfordras, och sammanträder i Karlshamn, så ofta ordföranden anser det behövligt eller sådant begäras av 
minst två ledamöter eller Nordiska Museets styresman. styrelsen är beslutför, när minst tre ledamöter eller 
suppleanter är tillstädes. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

§ 4. 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, upptagande i korthet de fattade besluten; skolande pro
tokollen av ordföranden jämte en ledamot justeras. 

Från styrelsen utgående skrivelser och andra expeditioner samt för stiftelsen ingångna avtal m.m. 
skall undertecknas å stiftelsens vägnar av ordföranden i styrelsen eller annan person, som av styrelsen 
utses. 

§ 5. 
Det åligger styrelsen tillse, att stiftelsens fastighet och övriga tillhörigheter väl vårdas och underhålles samt 
hålles brandförsäkrade i erforderlig utsträckning. 

Till grund för vård- och underhållsarbeten gäller de föreskrifter, som Riksantikvarieämbetet utfär
dat och fastställt för byggnadsminnet skottsbergska gården. 

Alla mera betydande reparations- och omändringsarbeten, skall efter godkännande av berörda par
ter, utföras i samråd med Nordiska Museet. 



§ 6. 
Kommunen ansvarar för stiftelsens räkenskaper och kommunens revisorer skola granska alla utbetalningar, 
och tillkommer det kommunfullmäktige i Karlshamn att besluta om ansvarsfrihet. 

Budget skall varje år uppgöras och inlämnas till kommunstyrelsen senast augusti månad. 

§ 7. 
stiftelsens fasta egendom får icke av styrelsen avyttras förrän tillstånd meddelats av länsstyrelsen i Blekinge 
län och kommunfullmäktige i Karlshamn. Riksantikvarieämbetet och Nordiska Museet skall höras. 

§8. 
styrelsen står under inspektion av Riksantikvarieämbetet. 

§ 9. 
stiftelsen må icke upplösas med mindre betryggande åtgärder vidtagits för gårdens och samlingamas vård 
och fortbestånd. Samtliga styrelseledamöter och Karlshamns kommun skall biträda sådant beslut. Vid 
upplösning skall behållna tillgångar efter Riksantikvarieämbetets medgivande användas för kulturhistoriskt 
ändamål inom Blekinge län. 

§ 10 
Upphävd genom beslut av Kammarkollegiet den l nov 2012. 

§ 11. 
Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn av stiftelser. 

§ 12. 
Upphävd genom beslut av Kammarkollegiet den l nov 2012. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 26(35) 

Tekniska nämnden 2012-12-05 

7,:1'1 n 
l L 

TN § 218 t),, "®/l/! Sf_ J 2011.592.315 

Motion om veckoparkering Laila Johansson (KD) 

Tekniska nämndens beslut 

att stödja trafikenhetens fårslag att ta b01t veckaparkeringsplatser vid Vägga IP 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden gav 2012-03-22 § 63 trafikingenjör Per Ingströmer i uppdrag att ta fram 
ett fårslag att anlägga l O stycken sjudygnsparkeringsplatser söder om Vägga idrottsplats. 
sjudygnsparkeringen infordes liDder en forsöksperiod av 6 månader. 

Under försöksperioden har parkeringsplatsen aldrig använts for veckoparke1ing och 
fåreslås därfor tas bort. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2012-11-14 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Traflkingel1jör Pertngströmer 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 



KARLSHAMN 

l (l) 

2012-11-14 Dnr: 2011/592 315 

Till Tekniska nämnden 

Motion om veckoparkering, Laila Johansson (KD) 

Sammanfattning 

Parkeringsplatsen har inte använts fcir veckoparkering. 

Underlag 

Under forsöksperioden har parkeringsplatsen aldrig använts for 
veckaparkering och fareslås därför tas bort. 

Tekniska nämnden föreslås besluta 

Tekniska nämnden föresläs stödja trafikenhetens förslag att ta bort 
veckaparkeringsplatsen vid Vägga IP. 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Trafikenheten 
Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen· ·374 81 Karlshamn· ·Tfn 0454-81000 (vx)· ·Fax 0454-81403 

E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se· ·Hemsida: vvww.karlshamn.se 



Område Sta rttid sluttid Avgift 

Vägga lP 2012-09-14 17:08:41 2012-09-15 13:52:06 20,73 

VäggalP 2012-08-10 16:31:22 2012-08-1113:39:09 21,13 
VäggalP 2012-08-02 14:12:48 2012-08-02 16:32:10 2,33 
VäggalP 2012-07-27 13:54:32 2012-07-27 16:54:15 2,99 

VäggalP 2012-07-27 13:52:37 2012-07-27 16:53:26 3,01 
VäggalP 2012-07-25 12:33:33 2012-07-25 17:52:21 5,31 
VäggalP 2012-07-2413:02:58 2012-07-24 14:44:37 1,69 
VäggalP 2012-07-24 13:02:07 2012-07-2415:20:50 2,31 
VäggalP 2012-07-24 12:14:57 2012-07-2414:59:43 2,75 
VäggalP 2012-07-24 11:33:42 2012-07-24 15:22:22 3,81 
VäggalP 2012-07-04 11:00:37 2012-07-04 14:04:56 3,07 
VäggalP 2012-07-04 10:59:38 2012-07-04 14:04:04 3,08 
VäggalP 2012-06-27 18:36:26 2012-06-27 21:16:36 2,67 
VäggalP 2012-06-27 18:34:34 2012-06-27 21:22:10 2,79 
VäggalP 2012-06-27 18:33:25 2012-06-27 21:24:03 2,84 
VäggalP 2012-06-27 18:33:18 2012-06-27 21:25:41 2,88 
VäggatP 2012-06-27 18:17:54 2012-06-27 21:21:51 3,06 
Vägga lP 2012-06-27 18:16:53 2012~06-27 21:21:31 3,08 



Tekniska nämnden 

T §219 

2012 -12- : 

r···llt26Jo/~a -
- J 

PROTOKOLL 

2012-12-05 

Motion från San Måns on (Miljöpartiet) om 
Karlshamn 

Tekniska nämndens beslut 

2011.226.311 

att stödja trafikenhetens forslag att ta bort veckoparkeringsplatser vid Vägga IP 

Sammanfattning 

27(35) 

Tekniskanämnden gav 2012-03-22 § 63 trafikingenjör Per Ingströmer i uppdrag att ta fram 
ett förslag att anlägga lO stycken sjndygnsparkeringsplatser söder om Vägga idrottsplats. 
sjudygnsparkeringen infördes under en fårsöksperiod av 6 månader. 

Under forsöksperioden har parkeringsplatsen aldrig använts för veckoparkering och 
föreslås därfOr tas bort. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2012-11-14 

Protokollet ska sldcl<as till 



l (l) 

2012-11-14 Dnr: 2011/226 311 

Till Tekniska nämnden 

Motion från Sara Månsson (Miljöpartiet) om 
sjudagarsparkering i Centrala Karlshamn 

Sammanfattning 

Parkeringsplatsen har inte använts for veckoparkering. 

Underlag 

Under fårsöksperioden har parkeringsplatsen aldrig använts får 
veckaparkering och fareslås därfår tas bort. 

Tekniska nämnden föreslås besluta 

Tekniska nämnden föreslås stödja trafikenhetens forslag att ta bort 
veckaparkeringsplatsen vid Vägga lP. 

I tjänsten 

L .. ,~ 
Trafikingenjör 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Trafikenheten 
Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningan· ·374 81 Karlshamn· ·Tfn 0454-81000 (vx)· ·Fax 0454-81403 

E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se· ·Hemsida: www.karlshamn.se 
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Vägga lP 2012-07-27 13:54:32 2012-07-27 16:54:15 2,99 
Vägga lP 2012-07-27 13:52:37 2012-07-27 16:53:26 3,01 

Vägga lP 2012-07-25 12:33:33 2012-07-25 17:52:21 5,31 
VäggalP 2012-07-24 13:02:58 2012-07-24 14:44:37 1,69 
Vägga lP 2012-07-24 13:02:07 2012-07-24 15;20:50 2,31 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(35) 

Tekniska nämnden 2012-12-05 

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN 

Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kll3:15-16:10. Åjoumering kl14:30-14:45. 

Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare 
tjänstgörande som ordinarie xx 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Ledamöter 

Leif Håkansson, ordforande (S) 
Mats Dahlbom, l v ordforande (C) 
Blitt Kilsäter, 2 v ordf (M) 
Anita Martinsson (S) 
Per Atmander (MP) 
Stig Johansson (S 
S tig Nygren (M) 

Tjänstemän 

Ersättare 

x Jan-Erik Abrahamsson (S) 
Katrin Johansson (S) 

x Carl-Magnus Kälvestam (M) 
Anders Börjelid (FP) 

x Sten Hedlund (MP) 
x Roy J chansson © 
x Jimmie Andersson (M) 

x Peter Persson, fcirvaltningschef, §§ 197-227 
x Susanne Andersen, ekonom,§§ 197-201, 226 
x Patrik Hellsberg, VA-chef,§§ 197-209, 226 
x Per Ingströmer, trafikingenjör,§§ 214-220 
x Lisa Jönsson, ekonom,§§ 197-201, 226 
x Caisa Leo-Malmberg, ekonom,§§ 197-205, 226 
x Lars Persson, fastighetsingenjör, §§ 210-211 
x Marie Louise Svensson Wickström, §§ 197-204, 226 
x Marilca Wem1berg, utredningsingen j ör, § § 197-207, 226 
x Gertrud Persson, sekreterare, §§ 197-227 

Tid för justering: 2012-12-05 och 2012-12-11 

Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2012-
12-11 

... "; ) 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 180 

Omsorgsnämnden 2012-11-28 

§ 159 2012/396 
flbtf2/or? 

Utvidgad parbogaranti-Rätten att åldr·as tillsammans 

Omsorgsnämndens beslut 

att anta tillämpningsanvisningarna Rätten att åldras tillsammans - en fråga om 
skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen, med följande ändring 
på sidan 3 i Tillämpningsanvisningarna: 

Avslag kan ges till den biståndsberättigade som vill att partnern skaflytta med 
till det särskilda boendet, om bedömningen är att det inte är nödvändigt för att 
skälig levnadsnivå ska uppnås. Då handläggaren bedömer att ett avslag 
förordas, hänskjuts alltid ärendet till arbetsutskottet för beslut. 

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade 2012-09-19 om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453): 
• Att det ska ingå i skälig levnadsnivå för den som beviljats särskilt 

boende att kunna sammanbo med sin make eller sambo om de 
dessförinnan har bott ihop varaktigt. 

• Ändringen sammanfattas i en ny paragraf, 4 kap. l b§. 
• Lagen träder i kraft 2012-11-0 l. 

Den nya bestämmelsen är endast avsedd att tillämpas i situationer när enbart 
den ena personen bedömts ha rätt till insatsen särskilt boende enligt 5 kap 5 § 
socialtjänstlagen. 

Lagändringen innebär att det finns ett behov av vägledning gällande 
möjligheten att kunna sammanbo i ett särskilt boende oavsett omsorgsbehov. 
Frågorna gäller t ex avgifter, hyror, utformning av besluten och förhållande till 
hyreslagens bestämmelser. Socialstyrelsen kommer under hösten 2013 att 
presentera en vägledning för tillämpning av den nya bestämmelsen. I väntan på 
Socialstyrelsens vägledning finns behov av politiskt fastställda 
tillämpningsanvisningar då det finns många ställningstaganden i hela processen 
- från aktualisering hos biståndshandläggare fram till dess sammanboende 
verkställs. 

Utifrån propositionen 2011:12114 7 har utsedd arbetsgrupp inom 
omsorgsförvaltningen arbetat fram tillämpningsanvisningar. 

Förvaltningen har förutom tillämpningsanvisningarna även tagit fram förslag 
till taxa för helkost för den som är medboende i särskilt boende samt förslag på 
ändring i delegationsordningen för omsorgsnämnden. 

AM
Överstruket

AM
Överstruket



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 181 

Omsorgsnämnden 2012-11-28 

Forts§ 159 2012/396 

Utvidgad parbogaranti-Rätten att åldras tillsammans 

Omsorgsnämndens protokollsanteckningar 
Utifrån tillämpningsanvisningarna sid 3, Avgränsning mot andra par som 
inte uppfyller villkoren och texten under Vägledning, är arbetsutskottets 
ledamöter eniga om att föreslå Omsorgsnämnden besluta om följande ändring: 

A vs lag kan ges till den biståndsberättigade som vill att partnem ska flytta med 
till det särskilda boendet, om bedömningen är att det inte är nödvändigt får att 
skälig levnadsnivå ska uppnås. Då handläggaren bedömer att ett avslag 
förordas, hänskjuts alltid ärendet till arbetsutskottet får beslut. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Utvidgad parbogaranti-Rätten att åldras tillsammans, 
2013-11-07. 
Tillämpningsanvisningar: Rätten att åldras tillsammans - en fråga om skälighet, 
värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen, samt tillhörande bilagor (Ansökan om 
bistånd, Hyreskontrakt får bostad, Bilaga till hyreskontrakt l a och Bilaga till 
hyreskontrakt l b). 

Protokollsutdrag omsorgsnämndens arbetsutskott § 31. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschefen Myndighetsfrågor 
Biståndshandläggarna 



Tillämpningsanvisningar parboende 

Antagna av omsorgsnämnden 2012-11-28 § 159 

Rätten att få åldras tillsammans- en fråga om skälighet, värdighet och 
välbefinnande i äldreomsorgen (prop. 2011/12:147) 

Riksdagen beslutade 2012-09-19 om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453): 
• att det ska ingå i skälig levnadsnivå för den som beviljats särskilt boende att 

kunna sammanbo med sin make eller sambo om de dessförinnan har bott 
ihop varaktigt 

• ändringen sammanfattas i en ny paragraf, 4 kap. l b § 

• lagen träder i kraft 2012-11-01 

Paragraf 4 kap. l b § 

För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att 
kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att 
paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant 
boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. 

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i 
särskild boendeform. 

Inledning 
Lagändringen innebär att det finns ett behov av vägledning gällande möjligheten 
att kunna sammanbo i ett särskilt boende oavsett omsorgsbehov. Frågorna gäller 
t ex avgifter, hyror, utformning av besluten och förhållande till hyreslagens 
bestämmelser. Socialstyrelsen kommer under hösten 2013 att presentera en 
vägledning för tillämpning av den nya bestämmelsen. 

l väntan på Socialstyrelsens vägledning finns behov av politiskt fastställda 
tillämpningsanvisningar då det finns många ställningstaganden i hela processen
från aktualisering hos biståndshandläggare fram till dess sammanboende 
verkställs. 

Utifrån propositionen 2011:12/147 har utsedd arbetsgrupp inom 
omsorgsförvaltningen arbetat fram tillämpningsanvisningar. 

Begrepp i texten 
Den biståndsberättigade 
Medboende 

den som har beviljats särskilt boende 
make/maka/sambo som flyttat med 



Parternas olika ställning i biståndsprocessen 
Den nya bestämmelsen är endast avsedd att tillämpas i situationer när enbart den 
ena personen bedömts ha rätt till insatsen särskilt boende enligt 5 kap 5 § 
socialtjänstlagen. Utgångspunkten för bedömningen vad som ska ingå i en skälig 
levnadsnivå enligt 4 kap l § i det särskilda boendet ska därför alltid vara den 
person som beviljas insatsen och vad den personen har för önskemål gällande att 
maken eller sambon ska vara medboende. 

Då frågan om medboende aktualiseras har den maken eller sambon antingen 
inte bedömts ha rätt till insatsen särskilt boende alternativt inte själv önskat få ett 
sådant boende prövat och bedömt som en biståndsinsats. Det kan exempelvis röra 
sig om en relativt frisk person med inget eller litet behov av insatser från 
socialtjänsten. Om den personen inte ansökt om och beviljats några 
biståndsinsatser för egen räkning har han eller hon inte rätt till några sådana 
insatser i det särskilda boendet. Personen får klara sig på egen hand på samma 
sätt som gäller om personen skulle bo i ett eget boende. Det gäller såväl 
matlagning som tvätt, städning osv. 

Vägledning: 

• Det är alltid önskemålet från den som har som har beviljats/ska beviljas 
särskilt boende som avgör huruvida den andra parten kan bli medboende. 

• Den medboende måste informeras redan vid ansökningstillfället hur det 
förhåller sig med rätten till insatser i det särskilda boendet- att rätten till 
bistånd prövas på samma sätt som om personen bott i ordinärt boende. 

Samtycke och flexibla lösningar 
Det är givet att bestämmelsen endast är tillämplig i de fall båda makarna eller 
båda samborna vill fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende. Om endast den 
ena av parterna vill det, finns det inga förutsättningar för att en sådan begäran ska 
bifallas. 

Det är viktigt att handläggaren noga utreder båda parternas inställning och 
vilja. För den medboende parten kan en flytt till ett särskilt boende innebära stora 
förändringar och nya omständigheter där man inte kan förutse alla konsekvenser. 
Det gäller i dessa situationer att både vara öppen för önskemålen och att kunna 
informera om olika konsekvenser. Det är även angeläget att handläggaren klargör 
för den enskilde hur situationen bli om den biståndsberättigade avlider. 

De som beviljats särskilt boende förmår inte heller alltid att hävda sina egna 
intressen eller föra sin egen talan. Det kan vara äldre med demenssjukdomar eller 
äldre som behöver vård i livets slutskede. Det ställer särskilda krav på ansvariga 
handläggares lyhördhet. 

Eftersom det inte finns någon begränsning för vilka biståndsinsatser som kan 
begäras enligt socialtjänstlagen kan även den make eller sambo som inte beviljats 
insatsen särskilt boende ansöka om att få sammanbo med den part som beviljats 
denna insats. Om så sker måste den som har beviljats särskilt boende tillfrågas och 
att man så långt som möjligt försöker utreda den personens vilja. Vill den 
personen samma sak är det, enligt förslaget, den personens skäliga levnadsnivå i 
det särskilda boendet som ska prövas. 
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Att bo tillsammans i ett särskilt boende för äldre personer måste alltid vara ett 
frivilligt val. Man måste kunna provbo och ändra sig. Det kan därför vara en fördel 
att den som inte har behov av särskilt boende behåller sin ordinarie bostad så 
länge det är möjligt. Den medboende kan ansöka om ersättning för dubbla 
boendekostnader under max tre månader vilket innebär att omsorgsförvaltningen 
i efterhand ersätter för den bostad som haft de lägsta kostnaderna. 

Vägledning: 

• Båda parternas inställning och vilja måste noga utredas och dokumenteras i 
utredningen. 

• Handläggaren uppmuntrar den medboende att behålla den ordinarie 
bostaden och informerar om möjligheten att ansöka om ersättning för 
dubbla boendekostnader. 

Avgränsning mot andra par som inte uppfyller villkoren 
Lagändringen bygger på att det inte anses rimligt att äldre makar och sambor som 
varaktigt bott ihop, och i vissa fall under mycket lång tid bott tillsammans, nekas 
att få bo ihop när den ena parten på grund av ett stort omvårdnadsbehov måste 
flytta till ett särskilt boende. Bestämmelsen anger dock inte en exakt tidrymd eller 
vad som ska gälla för alla par och olika konstellationer av par när en av parterna 
behöver bo i ett särskilt boende. 

Det kan dock finnas andra personer och par som vill flytta samman i ett 
särskilt boende och som kan ha rätt till det. l dessa fall är det omsorgsnämnden 
som bedömer vad som i det individuella fallet ska ingå i en skälig levnadsnivå för 
den som behöver bo i ett särskilt boende. Vid avslag kan beslutet överklagas till 
och avgöras av förvaltningsdomstol. 

Vägledning: 

• Avslag kan ges till den biståndsberättigade som vill att partnern ska flytta 
med till det särskilda boendet, om bedömningen är att det inte är 
nödvändigt för att skälig levnadsnivå ska uppnås. Då handläggaren 
bedömer att ett avslag förordas, hänskjuts alltid ärendet till arbetsutskottet 
för beslut. 

Utformning av beslut 
l socialtjänstlagen finns möjlighet för kommunen att bevilja bistånd utöver det 
som är reglerat i lagen, beslutet fattas då enligt 4 kap. 2 §socialtjänstlagen. 
Beslutet kan då grunda sig på andra kriterier än att den enskilde har ett 
omvårdnadsbehov, t ex att den äldre vill bo med sin maka/make på ett särskilt 
boende. 

Ett beslut enligt denna paragraf kan inte överklagas genom förvaltnings
besvär, utan endast genom laglighetsprövning/kommunalbesvär. Beslutet kan 
formuleras med ett förbehåll som innebär att beslutet kan komma att omprövas 
vid väsentligt förändrade förhållanden, t ex att den biståndsberättigade inte längre 
bor på det aktuella boendet. 
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Vägledning: 

• l den biståndsberättigades utredning ska framkomma att han/hon vill att 
partnern ska flytta med och att en skälighetsprövning är gjord. Beslutet om 
särskilt boende fattas enligt socialtjänstlagen 4 kap. l §. 

• Bifall till den medboende ges enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2 §. Beslutet 
löper tillsvidare och är försett med förbehåll om omprövning vid ändrade 
förhållanden. 

• Den som vill flytta ihop med sin make/maka till det särskilda boendet 
ansöker på avsedd blankett om bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2 §. 

Kostnad för mat 
Den som har beviljats särskilt boende betalar en avgift för helkost. Helkost 
innefattar frukost, middag, mellanmål och kvällsmål och den som har beslut på 
särskilt boende har inte möjlighet att välja bort helkost. Den medboende erhåller 
helkost enligt fastställd taxa. 

Det skiljer sig mellan hur väl utrustade köken är i de särskilda boendena. Om 
den medboende bor i en lägenhet med fullvärdigt kök kan han/hon avstå från 
helkost och därmed avgiften och i de fall den medboende ansvarar för inköp och 
matlagning kan även den biståndsberättigade undantas från regeln att helkost 
ingår i särskilt boende. 

Vägledning: 

• Den medboende har fått beslut enligt socialtjänstlagen och finns då 
registrerad i verksamhetsstödet. Avgiftshandläggarna lägger då in avgift för 
helkosten såvida inte ansvarig chef på det särskilda boendet meddelar att 
personen är undantagen från helkosten. 

Den medboendes rätt till insatser i det särskilda boendet 
Om den medboende inte ansökt om och beviljats några biståndsinsatser för egen 
räkning har han eller hon inte rätt till några sådana insatser i det särskilda 
boendet. Personen får klara sig på egen hand på samma sätt som gäller om 
personen skulle bo i ett eget boende. Det gäller såväl matlagning som tvätt, 
städning osv. 

Den som är beviljad särskilt boende betalar omvårdnadsavgift som täcker alla 
de insatser som boendet tillhandahåller. Den medboende äger inte rätt till hjälp 
och stöd som inte är beviljat i form av hemtjänstinsatser. 

Vägledning: 

• Enhetschefen på det särskilda boendet skall ansvara för att endast 
biståndsberättigade erhåller insatser. 
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Om den medboende är i behov av hjälp och stöd 
Om den medboende är i behov av stöd- och serviceinsatser i det särskilda boendet 
prövas rätten till bistånd av handläggare i sedvanlig ordning enligt 
socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Den medboende kan redan vid inflyttningen till det 
särskilda boendet ha pågående beslut på hemtjänstinsatser och beslutet följer då 
med in i det särskilda boendet. 

Det kan också hända att den medboendes hälsotillstånd förändras och att 
frågan om särskilt boende för honom eller henne aktualiseras. Det är från 
rättssäkerhetssynpunkt viktigt att i detta sammanhang vara uppmärksam på att 
behov hela tiden kan förändras och behöva omprövas. 

Vägledning: 

• Om den medboende framför önskemål eller behov om att få hjälp och stöd 
i sin vardag är enhetschefen behjälplig med att förmedla kontakt till 
biståndshandläggare. 

• Ansökan om bistånd sker i sedvanlig ordning. Behoven utreds och bedöms 
utifrån samma förutsättningar som om personen haft ett ordinärt boende, 
och beslutet utformas som hemtjänstinsatser. Hjälpen utförs av personalen 
på det särskilda boendet och uppföljning av beslutet sker av 
biståndshandläggaren enligt gängse rutiner. 

• Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser i det särskilda boendet 
kommer han/hon att debiteras en omvårdnadsavgift på samma sätt som 
övriga kommunmedborgare som har hjälp och stöd i sin vardag. 

Hälso- och sjukvård för den medboende 
Av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) följer att varje kommun ska erbjuda en 
god hälso- och sjukvård åt dem som bor i ett av kommunen inrättat särskilt 
boende enligt 5 kap. 5 och 7 §§socialtjänstlagen. Ansvaret för hälso- och sjukvård i 
särskilda boendeformer omfattar dem som efter beslut av kommunen beviljats 
insatsen särskilt boende enligt 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen. 

Vägledning: 

• Då den medboende får ett beslut enligt 4 kap. 2 §socialtjänstlagen 
omfattas även den personen av boendets hälso- och sjukvård. 

Dokumentation och genomförandeplan 
Genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska enligt 11 kap. 
5 § socialtjänstlagen dokumenteras. 

Regler för dokumentation under genomförande av beslutade stödinsatser 
avser inte den medboende som enbart har beslut om medflyttning enligt 
socialtjänstlagen 4 kap. 2 §. Har personen beslut på hemtjänstinsatser i det 
särskilda boendet sker dokumentation enligt gällande rutiner. 

Den person som har beviljats särskilt boende förutsätts att få hjälp med det 
han eller hon behöver under dygnets alla timmar. Vad och på vilket sätt insatserna 
ska utföras ska framgå i genomförandeplanen. Finns det en medboende är det av 
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extra vikt att genomförandeplanen är korrekt och tydlig så att inte ansvaret för 
dessa insatser faller på den med boende. 

Vägledning: 

• Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser i det särskilda boendet ska 
genomförandeplan upprättas. 

• Den som har beslut på särskilt boende måste ha en aktuell genomförande
plan som visar vilka insatser som han eller hon är i behov av. 

Hyresavtal 
Eftersom alla särskilda boenden i Karlshamns kommun är förhyrda av 
omsorgsförvaltningen genom blockhyra så erhåller hyresgästerna besittningsskydd 
från första dagen som de flyttar in i boendet. När den som beviljats särskilt boende 
flyttar in tecknas ett hyresavtal med omsorgsförvaltningen. 

När det gäller ett par som flyttar in i en lägenhet tillsammans tecknas ett 
hyresavtal med den biståndsberättigade, båda parter som flyttar in i boendet görs 
medvetna om att hyresavtalet villkoras genom att det endast kommer att gälla så 
länge som den biståndsberättigade är i behov av insatsen särskilt boende. Den dag 
biståndsbehovet upphör kommer omsorgsförvaltningen att säga upp lägenheten 
enligt den uppsägningstid som gäller i avtalet, vilken kommer att vara tre 
månader. Om den medboende har avyttrat den tidigare bostaden ska 
omsorgsförvaltningen vara behjälplig med att hitta en alternativ bostad på den 
allmänna bostadsmarknaden. Omsorgsförvaltningen kommer att träffa en 
överenskommelse med Karlshamnsbostäder där Karlshamnsbostäder åtar sig att 
vara behjälplig med att hitta sådana bostäder. 

Skulle paret erbjudas och flytta in i varsin lägenhet vid samma boende måste 
ett hyresavtal tecknas för var och en av lägenheterna. Även i dessa avtal kommer 
villkor att ställas upp att hyresavtalet gäller under förutsättning att den 
biståndsberättigade är i behov av insatsen särskilt boende. 

När den biståndsberättigade inte längre har behov av insatsen särskilt boende 
ska lägenheten sägas upp. Hävdar då den medboende besittningsrätt och stannar 
kvar i lägenheten kan hyresvärden ( omsorgsförvaltningen l hänskjuta ärendet till 
hyresnämnden senast en månad efter hyrestidens utgång. Omsorgsförvaltningen 
hävdar då att den biståndsberättigade inte längre är föremål för den vård som 
bedrivs i boendet och hyresvärdens intresse av att få hyra ut bostaden till annan 
bättre behövande kan få väga tyngre än hyresgästens intresse av att få behålla 
lägenheten. 

Hyresnämnden torde i dessa fall meddela flyttningsåläggande för den 
medboende. 

Vägledning: 

• När ett par flyttar in samtidigt på det särskilda boendet skriver 
avgiftshandläggarna ett speciellt utformat hyresavtal. 

• Om den medboende ansöker om medflyttning, samt flyttar in, senare, 
skrivs nya hyresavtal. 
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Verkställighet av besluten 
Av propositionen framkommer att rätten att sammanbo i ett särskilt boende ska 
ses som en möjlighet att kunna välja hur man vill ha det. Möjligheten är givetvis 
nära förknippad med det utbud av särskilt boende som kommunerna kan erbjuda, 
flexibla lösningar och möjligheten för parterna att vara med och bestämma och 
välja den utformning som passar dem bäst. Regeringen anser därför att det är av 
stor betydelse att kommunerna ser över utbudet och så långt som det är möjligt 
anpassar det efter olika behov samt tänker nytt. Tekniken erbjuder t ex idag stora 
möjligheter att utnyttja och ta till vara ytor på olika sätt. 

Det är i vissa fall inte oproblematiskt att hitta en lösning som är bra för båda 
parter, särskilt om den ena har en demenssjukdom och redan bor i ett särskilt 
boende anpassat för personer med demenssjukdom. Men det är regeringens 
övertygelse att det även i dessa situationer går att hitta bra lösningar utan att för 
den skull flytta på den person som är sjuk, vilket många gånger kan vara direkt 
olämpligt. Dessa situationer kan dessutom redan uppstå i dag när en av makarna 
bor i särskilt boende på grund av en demenssjukdom och den andra maken 
beviljas särskilt boende på grund av tilltagande omvårdnadsbehov och upplevelse 
av otrygghet. l dessa situationer finns redan klargjort i socialtjänstförordningen att 
det ingår i en skälig levnadsnivå att få bo ihop i samma boende. 

Vägledning: 

• Det är boendesamordnaren, i samråd med verksamhetschefen för särskilt 
boende, som tillsammans försöker hitta en lösning utifrån varje ärendes art 
och personernas önskemål. 

Karlshamn 2012-10-26 

Camilla Gärdebring, verksamhetschef förvaltningsadministration 
Doris Zetterkvist, verksamhetschef särskilt boende 
Ida Åkesson, verksamhetschef myndighetsfrågor 
Johanna Arvidsson, förvaltningsjurist 
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KARLSHAMN 

Tillämpningsanvisningar parboende 

Antagna av omsorgsnämnden 2012-11-28 § 159 

Rätten att få åldras tillsammans- en fråga om skälighet, värdighet och 
välbefinnande i äldreomsorgen (prop. 2011/12:147} 

Riksdagen beslutade 2012-09-19 om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453): 
• att det ska ingå i skälig levnadsnivå för den som beviljats särskilt boende att 

kunna sammanbo med sin make eller sambo om de dessförinnan har bott 
ihop varaktigt 

• ändringen sammanfattas i en ny paragraf, 4 kap. 1 b§ 
• lagen träder i kraft 2012-11-01 

Paragraf 4 kap. 1 b § 
För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 

särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att 
kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att 
paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant 
boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. 

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i 
särskild boendeform. 

Inledning 
Lagändringen innebär att det finns ett behov av vägledning gällande möjligheten 
att kunna sammanbo i ett särskilt boende oavsett omsorgsbehov. Frågorna gäller 
t ex avgifter, hyror, utformning av besluten och förhållande till hyreslagens 
bestämmelser. Socialstyrelsen kommer under hösten 2013 att presentera en 
vägledning för tillämpning av den nya bestämmelsen. 

l väntan på Socialstyrelsens vägledning finns behov av politiskt fastställda 
tillämpningsanvisningar då det finns många ställningstaganden i hela processen
från aktualisering hos biståndshandläggare fram till dess sammanboende 
verkställs. 

Utifrån propositionen 2011:12/147 har utsedd arbetsgrupp inom 
omsorgsförvaltningen arbetat fram tillämpningsanvisningar. 

Begrepp i texten 
Den biståndsberättigade 
Medboende 

den som har beviljats särskilt boende 
make/maka/sambo som flyttat med 



Parternas olika ställning i biståndsprocessen 
Den nya bestämmelsen är endast avsedd att tillämpas i situationer när enbart den 
ena personen bedömts ha rätt till insatsen särskilt boende enligt S kap S § 
socialtjänstlagen. Utgångspunkten för bedömningen vad som ska ingå i en skälig 
levnadsnivå enligt 4 kap 1 § i det särskilda boendet ska därför alltid vara den 
person som beviljas insatsen och vad den personen har för önskemål gällande att 
maken eller sambon ska vara medboende. 

Då frågan om medboende aktualiseras har den maken eller sambon antingen 
inte bedömts ha rätt till insatsen särskilt boende alternativt inte själv önskat få ett 
sådant boende prövat och bedömt som en biståndsinsats. Det kan exempelvis röra 
sig om en relativt frisk person med inget eller litet behov av insatser från 
socialtjänsten. Om den personen inte ansökt om och beviljats några 
biståndsinsatser för egen räkning har han eller hon inte rätt till några sådana 
insatser i det särskilda boendet. Personen får klara sig på egen hand på samma 
sätt som gäller om personen skulle bo i ett eget boende. Det gäller såväl 
matlagning som tvätt, städning osv. 

Vägledning: 

• Det är alltid önskemålet från den som har som har beviljats/ska beviljas 
särskilt boende som avgör huruvida den andra parten kan bli medboende. 

• Den medboende måste informeras redan vid ansökningstillfället hur det 
förhåller sig med rätten till insatser i det särskilda boendet- att rätten till 
bistånd prövas på samma sätt som om personen bott i ordinärt boende. 

Samtycke och flexibla lösningar 
Det är givet att bestämmelsen endast är tillämplig i de fall båda makarna eller 
båda samborna vill fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende. Om endast den 
ena av parterna vill det, finns det inga förutsättningar för att en sådan begäran ska 
bifallas. 

Det är viktigt att handläggaren noga utreder båda parternas inställning och 
vilja. För den medboende parten kan en flytt till ett särskilt boende innebära stora 
förändringar och nya omständigheter där man inte kan förutse alla konsekvenser. 
Det gäller i dessa situationer att både vara öppen för önskemålen och att kunna 
informera om olika konsekvenser. Det är även angeläget att handläggaren klargör 
för den enskilde hur situationen bli om den biståndsberättigade avlider. 

De som beviljats särskilt boende förmår inte heller alltid att hävda sina egna 
intressen eller föra sin egen talan. Det kan vara äldre med demenssjukdomar eller 
äldre som behöver vård i livets slutskede. Det ställer särskilda krav på ansvariga 
handläggares lyhördhet. 

Eftersom det inte finns någon begränsning för vilka biståndsinsatser som kan 
begäras enligt socialtjänstlagen kan även den make eller sambo som inte beviljats 
insatsen särskilt boende ansöka om att få sammanbo med den part som beviljats 
denna insats. Om så sker måste den som har beviljats särskilt boende tillfrågas och 
att man så långt som möjligt försöker utreda den personens vilja. Vill den 
personen samma sak är det, enligt förslaget, den personens skäliga levnadsnivå i 
det särskilda boendet som ska prövas. 
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Att bo tillsammans i ett särskilt boende för äldre personer måste alltid vara ett 
frivilligt val. Man måste kunna provbo och ändra sig. Det kan därför vara en fördel 
att den som inte har behov av särskilt boende behåller sin ordinarie bostad så 
länge det är möjligt. Den medboende kan ansöka om ersättning för dubbla 
boendekostnader under max tre månader vilket innebär att omsorgsförvaltningen 
i efterhand ersätter för den bostad som haft de lägsta kostnaderna. 

Vägledning: 

• Båda parternas inställning och vilja måste noga utredas och dokumenteras i 
utredningen. 

• Handläggaren uppmuntrar den medboende att behålla den ordinarie 
bostaden och informerar om möjligheten att ansöka om ersättning för 
dubbla boendekostnader. 

Avgränsning mot andra par som inte uppfyller villkoren 
Lagändringen bygger på att det inte anses rimligt att äldre makar och sambor som 
varaktigt bott ihop, och i vissa fall under mycket lång tid bott tillsammans, nekas 
att få bo ihop när den ena parten på grund av ett stort omvårdnadsbehov måste 
flytta till ett särskilt boende. Bestämmelsen anger dock inte en exakt tidrymd eller 
vad som ska gälla för alla par och olika konstellationer av par när en av parterna 
behöver bo i ett särskilt boende. 

Det kan dock finnas andra personer och par som vill flytta samman i ett 
särskilt boende och som kan ha rätt till det. l dessa fall är det omsorgsnämnden 
som bedömer vad som i det individuella fallet ska ingå i en skälig levnadsnivå för 
den som behöver bo i ett särskilt boende. Vid avslag kan beslutet överklagas till 
och avgöras av förvaltningsdomstol. 

Vägledning: 

• Avslag kan ges till den biståndsberättigade som vill att partnern ska flytta 
med till det särskilda boendet, om bedömningen är att det inte är 
nödvändigt för att skälig levnadsnivå ska uppnås. Då handläggaren 
bedömer att ett avslag förordas, hänskjuts alltid ärendet till arbetsutskottet 
för beslut. 

Utformning av beslut 
l socialtjänstlagen finns möjlighet för kommunen att bevilja bistånd utöver det 
som är reglerat i lagen, beslutet fattas då enligt 4 kap. 2 §socialtjänstlagen. 
Beslutet kan då grunda sig på andra kriterier än att den enskilde har ett 
omvårdnadsbehov, t ex att den äldre vill bo med sin maka/make på ett särskilt 
boende. 

Ett beslut enligt denna paragraf kan inte överklagas genom förvaltnings
besvär, utan endast genom laglighetsprövning/kommunalbesvär. Beslutet kan 
formuleras med ett förbehåll som innebär att beslutet kan komma att omprövas 
vid väsentligt förändrade förhållanden, t ex att den biståndsberättigade inte längre 
bor på det aktuella boendet. 
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Vägledning: 

• l den biståndsberättigades utredning ska framkomma att han/hon vill att 
partnern ska flytta med och att en skälighetsprövning är gjord. Beslutet om 
särskilt boende fattas enligt socialtjänstlagen 4 kap. l §. 

• Bifall till den medboende ges enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2 §. Beslutet 
löper tillsvidare och är försett med förbehåll om omprövning vid ändrade 
förhållanden. 

• Den som vill flytta ihop med sin make/maka till det särskilda boendet 
ansöker på avsedd blankett om bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2 §. 

Kostnad för mat 
Den som har beviljats särskilt boende betalar en avgift för helkost. Helkost 
innefattar frukost, middag, mellanmål och kvällsmål och den som har beslut på 
särskilt boende har inte möjlighet att välja bort helkost. Den medboende erhåller 
helkost enligt fastställd taxa. 

Det skiljer sig mellan hur väl utrustade köken är i de särskilda boendena. Om 
den medboende bor i en lägenhet med fullvärdigt kök kan han/hon avstå från 
helkost och därmed avgiften och i de fall den medboende ansvarar för inköp och 
matlagning kan även den biståndsberättigade undantas från regeln att helkost 
ingår i särskilt boende. 

Vägledning: 

• Den medboende har fått beslut enligt socialtjänstlagen och finns då 
registrerad i verksamhetsstödet. Avgiftshandläggarna lägger då in avgift för 
helkosten såvida inte ansvarig chef på det särskilda boendet meddelar att 
personen är undantagen från helkosten. 

Den medboendes rätt till insatser i det särskilda boendet 
Om den medboende inte ansökt om och beviljats några biståndsinsatser för egen 
räkning har han eller hon inte rätt till några sådana insatser i det särskilda 
boendet. Personen får klara sig på egen hand på samma sätt som gäller om 
personen skulle bo i ett eget boende. Det gäller såväl matlagning som tvätt, 
städning osv. 

Den som är beviljad särskilt boende betalar omvårdnadsavgift som täcker alla 
de insatser som boendet tillhandahåller. Den medboende äger inte rätt till hjälp 
och stöd som inte är beviljat i form av hemtjänstinsatser. 

Vägledning: 

• Enhetschefen på det särskilda boendet skall ansvara för att endast 
biståndsberättigade erhåller insatser. 
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Om den medboende är i behov av hjälp och stöd 
Om den medboende är i behov av stöd- och serviceinsatser i det särskilda boendet 
prövas rätten till bistånd av handläggare i sedvanlig ordning enligt 
socialtjänstlagen 4 kap. l §. Den medboende kan redan vid inflyttningen till det 
särskilda boendet ha pågående beslut på hemtjänstinsatser och beslutet följer då 
med in i det särskilda boendet. 

Det kan också hända att den medboendes hälsotillstånd förändras och att 
frågan om särskilt boende för honom eller henne aktualiseras. Det är från 
rättssäkerhetssynpunkt viktigt att i detta sammanhang vara uppmärksam på att 
behov hela tiden kan förändras och behöva omprövas. 

Vägledning: 

• Om den medboende framför önskemål eller behov om att få hjälp och stöd 
i sin vardag är enhetschefen behjälplig med att förmedla kontakt till 
biståndshandlägga re. 

• Ansökan om bistånd sker i sedvanlig ordning. Behoven utreds och bedöms 
utifrån samma förutsättningar som om personen haft ett ordinärt boende, 
och beslutet utformas som hemtjänstinsatser. Hjälpen utförs av personalen 
på det särskilda boendet och uppföljning av beslutet sker av 
biståndshandläggaren enligt gängse rutiner. 

• Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser i det särskilda boendet 
kommer han/hon att debiteras en omvårdnadsavgift på samma sätt som 
övriga kommunmedborgare som har hjälp och stöd i sin vardag. 

Hälso- och sjukvård för den medboende 
Av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) följer att varje kommun ska erbjuda en 
god hälso- och sjukvård åt dem som bor i ett av kommunen inrättat särskilt 
boende enligt S kap. S och 7 §§ socialtjänstlagen. Ansvaret för hälso- och sjukvård i 
särskilda boendeformer omfattar dem som efter beslut av kommunen beviljats 
insatsen särskilt boende enligt 4 kap. l eller 2 § socialtjänstlagen. 

Vägledning: 

• Då den medboende får ett beslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen 
omfattas även den personen av boendets hälso- och sjukvård. 

Dokumentation och genomförandeplan 
Genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska enligt 11 kap. 
S § socialtjänstlagen dokumenteras. 

Regler för dokumentation under genomförande av beslutade stödinsatser 
avser inte den medboende som enbart har beslut om medflyttning enligt 
socialtjänstlagen 4 kap. 2 §. Har personen beslut på hemtjänstinsatser i det 
särskilda boendet sker dokumentation enligt gällande rutiner. 

Den person som har beviljats särskilt boende förutsätts att få hjälp med det 
han eller hon behöver under dygnets alla timmar. Vad och på vilket sätt insatserna 
ska utföras ska framgå i genomförandeplanen. Finns det en medboende är det av 
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extra vikt att genomförandeplanen är korrekt och tydlig så att inte ansvaret för 
dessa insatser faller på den med boende. 

Vägledning: 
• Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser i det särskilda boendet ska 

genomförandeplan upprättas. 
• Den som har beslut på särskilt boende måste ha en aktuell genomförande

plan som visar vilka insatser som han eller hon är i behov av. 

Hyresavtal 
Eftersom alla särskilda boenden i Karlshamns kommun är förhyrda av 
omsorgsförvaltningen genom blockhyra så erhåller hyresgästerna besittningsskydd 
från första dagen som de flyttar in i boendet. När den som beviljats särskilt boende 
flyttar in tecknas ett hyresavtal med omsorgsförvaltningen. 

När det gäller ett par som flyttar in i en lägenhet tillsammans tecknas ett 
hyresavtal med den biståndsberättigade, båda parter som flyttar in i boendet görs 
medvetna om att hyresavtalet villkoras genom att det endast kommer att gälla så 
länge som den biståndsberättigade är i behov av insatsen särskilt boende. Den dag 
biståndsbehovet upphör kommer omsorgsförvaltningen att säga upp lägenheten 
enligt den uppsägningstid som gäller i avtalet, vilken kommer att vara tre 
månader. Om den medboende har avyttrat den tidigare bostaden ska 
omsorgsförvaltningen vara behjälplig med att hitta en alternativ bostad på den 
allmänna bostadsmarknaden. Omsorgsförvaltningen kommer att träffa en 
överenskommelse med Karlshamnsbostäder där Karlshamnsbostäder åtar sig att 
vara behjälplig med att hitta sådana bostäder. 

skulle paret erbjudas och flytta in i varsin lägenhet vid samma boende måste 
ett hyresavtal tecknas för var och en av lägenheterna. Även i dessa avtal kommer 
villkor att ställas upp att hyresavtalet gäller under förutsättning att den 
biståndsberättigade är i behov av insatsen särskilt boende. 

När den biståndsberättigade inte längre har behov av insatsen särskilt boende 
ska lägenheten sägas upp. Hävdar då den medboende besittningsrätt och stannar 
kvar i lägenheten kan hyresvärden (omsorgsförvaltningen) hänskjuta ärendet till 
hyresnämnden senast en månad efter hyrestidens utgång. Omsorgsförvaltningen 
hävdar då att den biståndsberättigade inte längre är föremål för den vård som 
bedrivs i boendet och hyresvärdens intresse av att få hyra ut bostaden till annan 
bättre behövande kan få väga tyngre än hyresgästens intresse av att få behålla 
lägenheten. 

Hyresnämnden torde i dessa fall meddela flyttningsåläggande för den 
med boende. 

Vägledning: 
• När ett par flyttar in samtidigt på det särskilda boendet skriver 

avgiftshandläggarna ett speciellt utformat hyresavtal. 

• Om den medboende ansöker om medflyttning, samt flyttar in, senare, 
skrivs nya hyresavtal. 
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Verkställighet av besluten 
Av propositionen framkommer att rätten att sammanbo i ett särskilt boende ska 
ses som en möjlighet att kunna välja hur man vill ha det. Möjligheten är givetvis 
nära förknippad med det utbud av särskilt boende som kommunerna kan erbjuda, 
flexibla lösningar och möjligheten för parterna att vara med och bestämma och 
välja den utformning som passar dem bäst. Regeringen anser därför att det är av 
stor betydelse att kommunerna ser över utbudet och så långt som det är möjligt 
anpassar det efter olika behov samt tänker nytt. Tekniken erbjuder t ex idag stora 
möjligheter att utnyttja och ta till vara ytor på olika sätt. 

Det är i vissa fall inte oproblematiskt att hitta en lösning som är bra för båda 
parter, särskilt om den ena har en demenssjukdom och redan bor i ett särskilt 
boende anpassat för personer med demenssjukdom. Men det är regeringens 
övertygelse att det även i dessa situationer går att hitta bra lösningar utan att för 
den skull flytta på den person som är sjuk, vilket många gånger kan vara direkt 
olämpligt. Dessa situationer kan dessutom redan uppstå i dag när en av makarna 
bor i särskilt boende på grund av en demenssjukdom och den andra maken 
beviljas särskilt boende på grund av tilltagande omvårdnadsbehov och upplevelse 
av otrygghet. l dessa situationer finns redan klargjort i socialtjänstförordningen att 
det ingår i en skälig levnadsnivå att få bo ihop i samma boende. 

Vägledning: 
• Det är boendesamordnaren, i samråd med verksamhetschefen för särskilt 

boende, som tillsammans försöker hitta en lösning utifrån varje ärendes art 
och personernas önskemål. 

Karlshamn 2012-10-26 

Camilla Gärdebring, verksamhetschef förvaltningsadministration 
Doris Zetterkvist, verksamhetschef särskilt boende 
Ida Åkesson, verksamhetschef myndighetsfrågor 
Johanna Arvidsson, förvaltningsjurist 
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KARLSHAMN Bilaga lb 

Bilaga till hyreskontrakt avseende parboende 

Den enskilde hyr lägenhet av omsorgsförvaltningen som en del i beslutet om 
medboende i särskilt boende enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) med 
anledning av parboendegarantin enligt 4 kap. l b § SoL. 

Bostaden får endast innehas av person som erhållit beslut enligt 4 kap. 2 SoL 
om medboende i särskilt boende enligt parboendegarantin i 4 kap. l b § SoL. 

Om behovet av parboende inte längre föreligger och hyresgästen därmed inte 
längre tillhör rätt boendekategori, kan hyresavtalet komma att sägas upp. 

Hyresvärden åtar sig att erbjuda ersättningsbostad. 

Ort och datum Ort och datum 

Hyresvärden Hyresgästen 

Information: 
Bilaga till hyreskontrakt avseende parboendebostad i fall då sammanboende 
make/maka eller sambo hyr egen bostad, i anslutning till men skild från, 
makan/makens eller sambons bostad. 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 



Bilaga la 

Bilaga till hyreskontrakt avseende kategoriboende särskilt boende 
med parboendegaranti 

Den enskilde hyr lägenhet av omsorgsförvaltningen som en del i beslutet om 
särskilt boende enligt 4 kap. l § socialtjänstlagen (SoL). 

Bostaden får endast innehas av person som erhållit beslut om bistånd i form av 
särskilt boende enligt 4 kap. l § SoL. 

Då det särskilda behovet av särskilt boende inte längre föreligger, eller behovet 
av bostad för parboende inte länge föreligger, och hyres hyresgästen därmed 
inte längre tillhör rätt boendekategori, kan hyresavtalet komma att sägas upp. 

Hyresvärden åtar sig att erbjuda ersättningsbostad. 

Ort och datum Ort och datum 

Hyresvärden Hyresgästen 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-817 00 · Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 



Omsorgsförvaltningen 

ANSÖKAN 

om bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2 § 
gällande medboende i särskilt boende 

Enligt socialtjänstlagen 4 kap. l b§ ska det, för den som har beviljats särskilt boende, ingå i skälig levnadsnivå 
att få sammanbo med sin make eller sambo om de tidigare har bott ihop varaktigt. Den medboende 
maken/makan/sambon kan då beviljas bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap 2 §.Beslutet kommer att vara försett 

med förbehåll om omprövning vid ändrade förhållanden. 

Sökande 
Personnummer Namn 

Gatuadress 

Postnummer Postort Telefonnummer 

Sökandens beskrivning 
Relation till din partner, varför du vill bli medboende samt annan information som du vill förmedla : 

Karlshamns kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 · Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 



Person u 
Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26§ personuppgiftslagen 
(PuL). Den registrerade har rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka 
personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet med 
behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna lämnats ut. Enligt 28§ PuL har 
den re istrerade rätt att be ära rättelse beträffande ersonu ifter som behandlats i strid mot la en. 

Samtycke 
För att kunna bedöma din ansökan kan biståndshandläggaren behöva hämta upplysningar från exempelvis 
anhöriga, kontaktperson i hem~änsten, primärvård, landsting, kommun eller motsvarande. För att kunna ta 
dessa kontakter behöver vi ditt medgivande. 

D Ja. Jag lämnar medgivande. D Nej. Jag lämnar inte medgivande. 

Den som söker är: 

D Den sökande själv D God man/förvaltare 

Skicka med en kopia på ditt uppdrag om du är förvaltare eller god man. 

Underskrift av sökande 
Datum 

Den som hjälpt till med ansökan 
Namnteckning Relation 

N arunförtydligande 

Adress Telefonnummer 

Blanketten skickas till: 
Karlshamns kommun, omsorgsförvaltningen, verksamhet myndighetsfrågor, 374 81 KARLSHAMN 

Telefonnummer biståndshandläggare (den dag i månaden som du är född): 
datum 
1-5 
6-10 

0454-819 55 
0454-819 57 

datum 
11-15 
16-20 

0454-819 58 
0454-819 56 

Besöksadress biståndshandläggare: Drottninggatan 49, Karlshamn 

Karlshamns kommun • Omsorgsförvaltningen 

datum 
21-25 
26-31 

0454-819 52 
0454-810 36 

Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-817 00 · Fax 0454-817 60 
E-post: omsorg@karlshamn .se · Internet: www.karlshamn.se 



Hyresvärd HYRESKONTRAKT för bostad 
KARLSHAMNS KOMMUN 
Omsorgsförvaltningen Nr 

Text vid ruta som kryssa ls i gäller 
Hyresgäst (namn och adress) Hyresobjekt: Fastighetsbeteckning och adress 

Personnummer l Lägenhetsnummer 

Antal rum Yta, kvm 

~Kök D Kokvrå D Kokskåp o 
Andamål 

Laqenheten uthyrs för bostadsändamål 
Hyra per år, kronor 
(bokstäver) siffror) (per månad, kronor 

-
Förfallodag 
Hyran betalas i efterskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början 
Vid försenad hyresbetalning har hyresvärden rätt till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse 
Med belopp som vid varje tid gäller enligt lagen om inkassokostnader mm. 
Förhandlingsklausul 
D gäller ~ gäller ej 

Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig att utan föregående uppsägning av hyresavtalet följa 
bestämmelser om hyra eller annat hyresvillkor, lägenheternas och husets skick, gemensamma 
anordningar i husen samt övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemensamt 
varom överenskommelse träffats eller kan komma att träffas på grundval av förhandlingsordning 
mellan hyresvärden och hyresgästförening 
För lägenhetens uppvärmning och för varmvatten svarar 
~ hyresvärden D hyresgästen 
Uppvärmning och varmvatten 
~ ingår i hyran D betalas av hyresgästen efter individuell mätning 
Hushållsström (ej för uppvärmning) 
D Ingår l hyran o hyresgästen har eget abonnemang 
Vatten och avlopp 
1:8:1 ingår i hyran D betalas av hyresgästen efter individuell mätning 
Hyrestid alt 1 Hyrestid att 2 

D Fr o m den och tills vidare D Fr o m den t o m den 
Uppsägning Uppsägning 

Uppsägning kan ske tidigast till det månadsskifte som Uppsägning av detta avtal skall ske senast en dag/en vecka 
inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen Före hyrestidens utgång. 

l annat fall är avtalet förlängt med veckor/månader 
för vade går,!g 

Hyrestid t o m två veckor- uppsägningstid en dag 
Hyrestid från två veckor t o m tre månader- uppsägningstid en vecka 

"Övriga avtalsvillkor" och " Allmänna avtalsbestämmelser" på omstående sida gäller för hyresavtalet. 

Kontraktet är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt 

Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift 

Övriga avtalsvillkor 



Hyreskontraktet gäller tillsammans med undertecknad bilaga till hyreskontrakt avseende kategoriboende särskilt 
boende med parboendegaranti, 1 a. 

Alt. 

Hyreskontraktet gäller tillsammans med undertecknad bilaga till hyreskontrakt avseende parboende, 1 b. 

Allmänna avtalsbestämmelser 

1. Inskrivning m m 

Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd inskriva 
hyresrätten eller upplåta hela lägenheten i andra 
hand. 

2. Ändringsarbeten 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens medgivande 
företa ändringsarbeten i lägenheten. 

3. Skyltar m m 

Hyresgästen får inte utan tillstånd sätta upp skyltar, 
markiser eller utomhusantenner. 

4. Hyresgästens underhåll 

Hyresgästen skall väl vårda lägenheten och det som 
hör till den samt vid användningen iaktta sundhet, 
ordning och gott skick. 

Där trappstädning inte tillhandahålls av hyresvärden 
skall hyresgästen, i tur med övriga hyresgäster, 
ombesörja trappstädningen. 

Under kall årstid är hyresgästen skyldig att hålla 
lägenheten uppvärmd för undvikande av frostskador 
m m. Hyresgästen måste då även tillse att balkonger 
och altaner hålls fria från snö och is. 

Vid hyrestidens utgång skall hyresgästen lämna 
lägenheten väl rengjord. 

u Jppsagnmg 

5. sotning 

Hyresgästen skall hålla lägenheten tillgänglig för sotning. 

6. Nycklar 

Hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel till 
lägenheten. Vid avflyttning skall hyresgästen till 
hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, 
även om de anskaffats av hyresgästen. 

7. Hinder i hyresrätten 

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för 
hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att 
hyresvärden låter utföra arbete för sedvanligt underhåll av 
lägenheten eller fastigheten i övrigt. 

8. Force majeure 

Hyresvärden fritar sig från skyldigheten att fullgöra sin del 
av avtalet och från att erlägga skadestånd om hans 
åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad 
kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, 
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, ingrepp av offentlig 
myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som 
hyresvärden inte råder över och inte heller har kunnat 
förutse. 

Parterna överenskommer att detta avtal skall upphöra att gälla fr o m vidstående datum 
l Datum för upphörande 

Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift 

Hyresgästens nya adress Datum och hyresgästens makes/sambos underskrift 

-------------·----------- ~ - -- ----~ ·-· ·~· ····· ·-········---···----



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 185 

Omsorgsnämnden 2012-11-28 

§ 162 2012/167 

Fastställande av självkostnad för hemtjänsttimm~61r laftf~exering av 
övriga avgifter 

Omsorgsnämndens beslut 

att fastställa självkostnaden får en hemtjänsttimme till293 kr får 2013. 

att fastställa övriga taxor enligt framtaget förslag. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har att fastställa ny självkostnad får hemtjänsttimme (enl KF 2002-06-
17 § 112) avseende 2013. Självkostnaden får en hemtjänsttimme fastställs genom 
beräkning av vad en personaltimme kostar plus tillägg får administration. Självkostnaden 
får en hemtjänsttimme används får bland annat får de brukare som exempelvis har 
tillfälliga och korta insatser där det blir mer gynnsamt får brukaren att få betala 
självkostnad än att betala ordinarie avgift. 

För 2012 är självkostnaden fastställd till288 kr per timme. 

För 2013 fårslås att självkostnaden fastställs ti11293 kr per timme. 

Övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde justeras via indexering med stöd av 
KPI. Se framtaget underlag får aktuella taxor 2013. Taxan får helkost får medboende 
hanteras särskilt då denna ännu inte fastställts av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Missiv/Tjänsteskrivelse: Fastställande av självkostnad får hemtjänsttimme 2013 samt 
indexering av övriga avgifter, 2012-11-16. 
Måltidstaxa får omsorgsförvaltningen år 2013. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Myndighetsfrågor 
Verksamhetschef Förvaltningsadministration 



Måltidstaxa för omsorgsförvaltningen-antagen KF 2010-06-16 §c 11 

2010 2011 2012 2012 2013 l 
Taxa för brukare rev pga momssänk l 

Pensionärer matsal middag * 49,00 50,00 51,00 46,00 46,00 Uppräkning skillnad i KPI mellan sept fg år och sept årets dessförinnan 
Pensionärer matsal efterrätt * 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 " 
*Gäller även för personer som inom da~ lig verksamhet/sysselsättning intar lunch/middac i matsal. 
Matdistribution middag 52,00 53,00 55,00 55,00 55,00 " 
Matdistribution efterrätt 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 " 
Helkost 107,50 109,00 112,00 112,00 113,00 " 
(EJ Fastställd av KF se särskit ärende) 
Helkost Medboende. 112,00 113,00 " 
Avgift för dagverksamhet Dagvht (avgift 73,00 
l per dag för mat och transport} 74,00 76,00 76,00 76,00 " 
Fika (dvs dryck+ kaka/bulle ) 10,00 10,,00 11,00 11,00 11,00 " 

Korttidsvistelse (LSS) 
l (ko rtidsverksam het/korttidstam i Ii) 
0-6 år 

Frukost 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 Uppräkning skillnad i KPI mellan sept fg år och sept årets dessförinnan 
Middag 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 .. 
Mellanmål 10,00 10,00 11 ,00 11,00 11,00 " 
Kvällsmål 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 " 
Dygnsportion (helkost) 46,00 47,00 48,00 48,00 48,00 " 

7-15 år 
Frukost 10,00 10,00 11,00 11,00 11 ,00 Uppräkning skillnad i KPI mellan sept fg år och sept årets dessförinnan 
Middag 25,00 25,00 26,00 26,00 26,00 " 
Mellanmål 10,00 10,00 11,00 11 ,00 11,00 " 
Kvällsmål 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 " 
Dygnsportion (helkost} 60,00 61 ,00 63,00 63,00 63,00 " 

16 år och äldre 
Frukost 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 Uppräkning skillnad i KPI mellan sept fg år och sept årets dessförinnan 
Middag 35,00 36,00 37,00 37,00 37,00 " 
Mellanmål 10,00 10,00 11,00 11 ,00 11,00 " 
Kvällsmål 28,00 28,00 29,00 29,00 29,00 " 

Dygnsportion (helkost) 91,00 92,00 95,00 95,00 96,00 " 

Taxa för personal 
Pedagogisk måltid Lunch 30,00 33,00 29,00 Beräknas med 50% av kostenhetens fastställda måltidstaxa för personal 
Pedagogisk måltid Frukost 13~00 13,00 13,00 " 
Ped~gogisk måltid Kvällsmål 18,00 18,00 18,00 " 
Pedagogisk måltid Fika 5,00 5,00 5,00 " 
Personal Lunch- ej pedagogisk 60,00 65,00 58,00 Följer kostenhetens fastställda taxa för personalmåltider 
Personal Frukost - ej pedagogisk 25,00 25,00 25,00 

,, 
Personal Kvällsmål- ej pedagogisk 35,00 35,00 35,00 " 
Personal Fika - ej pedagogisk 10,00 10,00 10,00 " 



_l}_ 
REGERINGEN 

M i ljödepartementet 

Regeringsbeslut Il: l 

2012-12-20 ~2012/2943/~a/P 

Karlshamns kommun 
374 81 KARLSHA~N 

C:2CrJ"f/IGV 
Överklagande i fråga om detaljplan för del av Matvik 1:2 och 1:4 m.fl., 
Hällaryd, Karlshamns kommun- förnyad prövning efter beslut av Högsta 
förvaltningsdomstol en 

Regeringens beslut 

Regeringen upphäver Kommunfullmäktiges i Karlshamns kommun 
beslut den 6 april2009 att anta detaljplan för del av ~atvik l :2 och l :4 
m.fl., Hällaryd, i kommunen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 6 april 2009 
att anta detaljplan för del av ~atvik l :2 och l :4 m.fl., Hällaryd, i kom
munen. 

Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Blekinge län den 
2 juli 2010 att avslå överklagandena (dnr 403-3563-09 m.fl.). 

Länsstyrelsens beslut överklagades därefter hos regeringen som den 
8 september 2011 beslutade att avslå överklagandena (dnr 
M2010/3217/Ma/P). 

Per Hjalmarsson har ansökt om rättsprövning av regeringens beslut 
enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. 

Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom den 6 november 2012 
upphävt regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har därvid 
uttalat bl.a. följande. Detaljplanens syfte är bl.a. att säkerställa att 
stranden inom planområdet är tillgänglig för allmänheten. Av utred
ningen i målet framgår emellertid att detta syfte inte kan genomföras vad 
gäller Per Hjalmarssons fastighet utan att hans enskilda intressen åsido
sätts genom att allmänheten kommer att kunna uppehålla sig på tomt
mark inom fastigheten med följd att hans rätt till hemfrid träds för när. 
Med hänsyn härtill finner Högsta förvaltningsdomstolen att det avsedda 

Postadress 
l 03 33 stockhalm 

Bes6ksadress 
Tegelbacken 2 

Telefonväxel 
08-405 lO 00 

Telefax 
08-24 16 29 

E-post, m.regislrator@regeringskansliet.se 

Telex 
154 99 MINEN S 



2 

syftet med planen inte kan genomföras utan att enskilda intressen åsido
sätts på ett sätt som uppenbart inte motsvarar en rimlig avvägning enligt 
plan- och bygglagen (1987:10). Regeringens beslut ska därför upphävas. 

skälen för regeringens beslut 

Med hänsyn till Högsta förvaltningsdomstolens dom bör kommun
fullmäktiges beslut den 6 april2009 att anta detaljplan för del av Matvik 
1:2 och 1:4 m. fl., Hällaryd, Karlshamns kommun, upphävas. 

S tefan A ttefaU 

Kopia tiU 

Boverket 
Läns tyreisen i Blekinge län 
Per Hjalmarsson, c/o advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson, 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 4291,203 14 Malmö 



LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

BESLUT 

Postadress 
S-371 86 KARLSKRONA 

2012-11-22 404-3961-2012 

Samhälls byggnadsförvaltningen 
i Karlshamns kommun 
Plan- och byggenheten 
Rådhuset 
374 81 KARLSHAMN 

Detaljplan för fastigheterna Uppsala 3 och 12, Karlshamn i Karlshamns 
kommun 

Beslut om prövning enligt 11 kap 10 §plan- och bygglagen (PBL) 

Kommunfullmäktige har den 5 november 2012 antagit detaljplan för 
fastigheterna Uppsala 3 och 12, Karlshamn i Karlshamns kommun. 

Länsstyrelsen har den 22 november 2012 enligt 11 kap l O § PBL beslutat att 
inte pröva kommunens beslut. 

Enligt 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas. 

~cf)j;Q?;~-
Lars Olsson 

i)';:z~/d-L!#Il_ t»ta/Jt./J4flV?TZ-c/f... 

Elisabeth Manhammar 

Kopia t 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun ·-- _,., __ - --~ --·-- -~ 

Lantmäterimyndigheten, Box 510, 391 25 Kalmar 
Plan 
Centraldiariet 
Pressen 
Akten 

Besöksadress 
skeppsbrokajen 4 

Telefon 
01022/40 000 

Telefax Postgiro 



LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

BESLUT 

Postadress 
S-371 86 KARLSKRONA 

2012-12-18 404-4339-2012 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i Karlshamns kommun 
Plan- och byggenheten 
Rådhuset 
374 81 KARLSHAMN 

Detaljplan ior del av fastigheterna Stilleryd 2:49 och 
Karlshamn 7:1 m fl, Asarum i Karlshamns kommun 

Beslut om prövning enligt 12 kap l§ plan- och bygglagen (PBL 1987:10). 

Kommunfullmäktige har den 3 december 2012 antagit detaljplan för del av 
fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7:1 m fl, Asarum i Karlshamns 
kommun. 

Länsstyrelsen har den 18 december 2012 enligt 12 kap 2 § PBL beslutat att inte 
pröva kommunens beslut såvitt avser prövning enligt 12 kap l § PBL. 

Enligt 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas. 

Lars Olsson 
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Karlshamns Kommun 
Ansvariga för Alice Tegner Stipendiet 

Ville bara på detta sätt rikta ett stort tack för den fina utmärkelsen Alice 
Tegner stipendiet som vi fick i december. 
Vi känner oss stolta och hedrade av den fina utmärkelsen och den fina 
motiveringen och pengarna. 

Vänligen 
Elin & Mats Sandelius 
Sandelius Kultur & Nöje 
Dragvägen 9 
37131 Karlshamn 



Beslutslogg KF 2013-02-04 

Ärend~ (il).s.tåiisi:§;y;;' 
datum oclt i!ite\1<1~) ,; ~~I\·.·········.·· .. 
KF § 36/2012-04-02 20111516 
Motion om att 
återskapa ett 
vattenspel som en 
gång fanns i havet 
mellan Östra Piren 
och Villa Utsikten 

KF § 10112012-09-03 20111376 
Motion om 
renovering av 
Väggariuken 

KF§ 142/2012 2012/433 
Införande av 
bjärtstartare i 
Karlsharnu kommun 

B"'sbltfbesk.ri-:liipg av.·'up}Ydraget ··.• .. . ·.·. c Ansvarig·• ;Färdigdatum 
·.: ·: ... :;;.-.. /' ' ' .... ' .·. :: '·.· -' -· .• ·, .... ·:··· ~ :, ' . ' .· 

att motionen kan anses vara besvarad genom att motionens KS Juni2012 
intentioner beaktas i samband med den fortsatta 
utformningen av Östra Piren_ 

att ersätta den nuvarande anläggningen med en plastisbana KS Mars 2012 
och att medel för detta avsätts i kommande budget. 

att uppdra åt Räddningstjänsten Västra Blekinge KS Jan 2013 

att köpa in, placera ut och drifthålla 3 stycken 
hjärtstartare på roljande offentliga platser: 
Rådhuset i Karlshamn, Stadsteatem samt 
Lokstallarna 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
utreda behovet av hjärtstartare i kommunens 
verksamheter i övrigt och återkomma med förslag 
till kommunstyrelsen i januari 20 13 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-81100 · Fax +46 454-81040 

E-post kommunkansli@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 

status . · ... < .·. '•' 

'r~i~<lituin ·. · .. ·.-·,·r ' 
'. 

Arkitekttävling pågår 

Överlämnat till ekonomi 
Framskjutet 



att vidare uppdra åt Räddnings1jänsten Västra 
Blekinge att informera och aktivt verka får att fler 
privata verksamheter och fiireningar i kommunen 
köper in hjärtstartare 

att kostnaderna får inköp av bjärtstartare i 
Rådhuset, stadsteatern samt Lokstallama skall 
belasta förvaltningarna med vardera 25 % 

att ha som målsättning att all kommunal personal 
skall utbildas i hjärt- och lungräddning. 
Kostnaderna får denna utbildning skall respektive 
förvaltning svara får 

att uppdra åt BUS-nämnden att undersöka 
möjligheterna att införa skol-HLR som ett 
obligatorium i kommunens grundskolor. 



2012-12-11 

Till Kommunfullmäktige i Karlshamns kon1mun 

Nämndemannauppdrag i Blekinge Tingsrätt 

Jag, Ida-Christina Lindgren (M), flyttar till Olofströms kommun under första delen av 2013. 

Jag har med stort intresse och engagemang fullföljt mitt uppdrag vid Blekinge Tingsrätt. Jag har 

tjänstgjort mina ordinarie tider och även varit flexibel och varit Tingsrätten behjälplig som 

nämndeman vid extrainsatta mål med kort varsel. Jag arbetar nu och kommer även fortsätta att 

arbeta inom Socialtjänsten i Karlshamns kommun (i dagarna kommer jag påbörja ett arbete som 

projektledare inom kommunens kvalitetssäkring gällande Våld i nära relationer, tidigare har jag 

arbetat som fältsekreterare och socialsekreterare med barnavårdsutredningar). Jag kommer genom 

mitt arbete nära rättsväsendet och tycker mig ha en god kunskap om området, vilken jag anser vara 

av värde för mig i Tingsrätten. Jag vill mycket gärna även i fortsättningen vara nämndeman vid 

Blekinge Tingsrätt. 

Rättegångsbalken (RB) 4:8 ger mig dessutom den möjligheten; 

"Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig, upphör nämndemannens uppdrag. 

Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman, som till följd av ändrad folkbokföring inte längre är 

valbar, får ha kvar sitt uppdrag under resten av mandatperioden." 

Jag hemställer härmed att kommunfullmäktige beslutar att jag, Ida-Christina Lindgren (M), kvarstår 

som nämndeman vid Blekinge Tingsrätt under resterande mandatperiod med stöd av RB 4:8 

l~ i;,~ 
ida-christina@hotmail.com 

0735-377024 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 9 287 

Kommunfullmäktige 2012-12-03 

§ 185 2012/493 

Angående nämndemannauppdrag i Blekinge tingsrätt- Ida-Christina Lindgren 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

att låta ärendet utgå vid dagens sammanträde för att ge valberedningen möjlighet att 
slutföra beredningen av ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2013. 

Sammanfattning 

Ida-Christina Lindgren (M) har flyttat från Karlshamns till Olofströms kommun. 
Moderatema hemställer i skrivelse daterad 2012-11-06 att kommunfullmäktige beslutar 
att Ida-Christina Lindgren (M) kvarstår som nämndeman i Blekinge tingsrätt under 
mandatperioden med stöd av rättegångsbalken 4:8. 

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig, upphör nämndemannens uppdrag. 
Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman, som till följd av ändrad folkbokföring 
inte längre är valbar, får ha kvar sitt uppdrag under resten av mandatperioden. 
(Rättegångsbalken 4:8) 

Valberedningen konstaterar vidare att fullmäktige, enligt kommunallagen 4:8 får besluta 
att en förtroendevald som valts av fullmäktige (förtroendevalda i nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare) f'ar stanna kvar på sina 
uppdrag under återstoden av mandatperioden, trots att personen inte längre är 
folkbokförd i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Moderatemas gruppledare Marco Paulsson 2012-11-06 
• Valberedningens protokoll2012-12-03, § 40. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktiges valberedning 
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