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Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Kommunens årsredovisning 2017
Koalitionen föreslår beslut om årsredovisning 2017 i enlighet med följande
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och överlämna det till revisionen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2017
att kommunen avskriver skulden till stiftelsen Skottsbergska Gården
att kulturnämnden tillförs 200 tkr för ökning av föreningen Karlshamns Museum
bidrag för åren 2017 och 2018 med 100 tkr per år
att kulturnämnden tillförs 200 tkr till kulturnämndens konto till förfogande
att festivalkommitténs överskott för 2017 på 458 tkr överförs till festivalkommittén
2018 för att utveckla kulturkvarteren och förnya gatuscenerna med mera
att för revisorernas del överföra 158 tkr för genomförande av granskning i
samband med bokslut 2017
att 2 000 tkr avsätts av vilka idrottsföreningar kan söka medel för ökade kostnader
då deras utövare tävlar på elitnivå
att överföra 300 tkr inom kommunstyrelsen för utredning av företagsklimatet
Sammanfattning
Årsredovisning 2017 för Karlshamns kommun har upprättats med hänsyn taget till
beslut i kommunstyrelsen 2018-03-06 § 46 om bokslutsdispositioner. Årets resultat
uppgår till plus 27 miljoner kronor för kommunen, varav för VA plus 2 miljoner
kronor.
Till årsredovisningen finns två bilagor, dels nämnders och bolags samlade
resultatrapporter och dels personalekonomisk redovisning.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Årsredovisning 2017
Nämnders och bolags resultatrapporter 2017
Personalekonomisk redovisning 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg

Per-Ola Mattsson
Socialdemokraterna

Paul Hedlund
Liberalerna
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ÅRSREDOVISNING
2017

Till Kommunstyrelsen 2018-03-27
Till Kommunfullmäktige 2018-04-09
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Årsredovisningens struktur
Karlshamns kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.
Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare,
leverantörer och andra offentliga myndigheter.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i
årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar
av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras.
Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer, en beskrivning av kommunens
befolkningsutveckling, en framtidsbedömning och personalekonomisk redovisning med
personalnyckeltal. Därefter följer en uppföljning av måluppfyllelse och resultat av
kommunfullmäktiges fem inriktningsmål och redovisning av resultatet av KKiK, kommunens
kvalitet i korthet. I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation
utifrån perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning,
investeringsredovisning och avstämning av de finansiella målen.

Nämndredovisning
Kommunens 11 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån
kommunfullmäktiges inriktningsmål, årets resultat, ekonomiskt utfall samt förväntad
utveckling i framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna.

Redovisning av kommunala bolag och förbund
Kommunens fem helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen
beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges
inriktningsmål, årets resultat, ekonomiskt utfall samt gör en framtidsbedömning. För detta
avsnitt svarar respektive bolag/förbund.

Våra räkenskaper
”Våra räkenskaper” inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns
benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning,
kassaflödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper.
Avslutningsvis återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan
redovisningsmodellens olika delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i
årsredovisningen.
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Förvaltningsberättelse
Samhällsekonomisk utveckling och situation
Kommunsektorns utveckling och Karlshamns situation
Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling
Kommunens befolkning uppgick till 32 200 den 31 december 2017, vilket är en ökning
med 70 personer.
Framtidsbedömning
Utmaningar
Personalekonomisk redovisning och personalnyckeltal
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv
arbetsgivare. År 2017 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro, fortsatt anställning av
timavlönade samt en fortsatt hög personalomsättning för chefer.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2017

6
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18

Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen
av kommunfullmäktiges inriktningsmål men att det finns utvecklingsområden vad gäller
uppföljning och analys av resultat, mål och indikatorer.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

29

En jämförelse av kommunens kvalitet jämfört med drygt 250 andra kommuner i Sverige.
35

Finansiell analys
2017 års resultat på 27 mnkr utgör 1,5 % av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god
ekonomisk hushållning. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel
som verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Mellan 2016 och 2017 har verksamhetens nettokostnader ökat med 3 (6,5) procent.
Ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2016 och 2017 ökat med 3,9
procent. Kommunen klarar inte det finansiella målet att årets resultat som ett genomsnitt
de senaste fem åren är minst 1 % av skatteintäkter och bidrag. Resultatet för 2017 innebär
ett genomsnitt på 0,9 %.
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Driftredovisning
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 20 mnkr,
vilket fördelar sig med 13 mnkr för nämnderna och 7 mnkr för finansförvaltningen.
Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport.
Finansförvaltningens avvikelse beror huvudsakligen på något högre skatte- och
bidragsintäkter än budgeterat, bättre finansiellt netto och lägre förbrukning av anslagen till
förfogande.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2017
samt kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i
total budget. Årets investeringar uppgår till 116 miljoner kronor, budgeterad nivå 199
miljoner kronor.

Sammanställd redovisning
Ekonomichefens kommentarer
Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund

41
42
43

I detta avsnitt görs en kortfattad beskrivning av kommunens verksamhet samt den
verksamhet som sker i kommunens fem helägda bolag och fyra delägda
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kommunalförbund/ bolag. För mer detaljerad information hänvisas till bilaga med
resultatrapporter från respektive nämnd, bolag och kommunalförbund.

Nämnder
Kommunfullmäktige
Kommunrevision
Kommunstyrelsen
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Nämnden för barn, ungdom och skola
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
Tekniska nämnden inklusive VA-enheten
Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

43
44
46
48
50
53
56
59
61
63
64
66
67

Kommunala bolag, helägda
Karlshamnsfastigheter AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsbostäder AB
Kreativum i Blekinge AB

68
70
72
73
75

Kommunalförbund, delägda bolag
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Cura individutveckling
Miljöförbundet Blekinge Väst
Västblekinge Miljö AB

77
78
79
79

Våra räkenskaper
2017 års resultat är 27 miljoner kronor, varav vatten och avlopp står för 2, miljoner
kronor. Det egna kapitalet uppgår därmed till 1 152 miljoner kronor. Kommunens
låneskuld är 185 miljoner kronor vilket är en minskning med 28 miljoner kronor. Den
sammanställda redovisningen visar ett positivt resultat med 73 miljoner kronor 2017.

Sammanställd redovisning

80

Resultaträkning
Kassaflödesanalys
Balansräkning

80
80
82
83

Karlshamns kommun
Resultaträkning
Kassaflödesanalys
Balansräkning
Noter
VA Resultaträkning
VA Balansräkning
VA Noter
Redovisningsprinciper
Ord och yttryck
Revisionsberättelse

83
84
85
86
95
95
97
100
102

Bilagor till årsredovisningen
Nämnders, Bolags och Förbunds resultatrapporter 2017
Personalekonomisk Redovisning 2017

4

9

Organisation
Karlshamns kommun har 11 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision.
Kommunens verksamhet är sedan 1 januari 2017 indelad i fem förvaltningar. Den tidigare
omsorgsförvaltningen har delats två förvaltningar, en för arbete och välfärd samt en för
omsorg.

Stadsvapnet i Karlshamn AB är moderbolag i kommunkoncernen. De fem helägda bolagen
är Karlshamnsfastigheter AB, Karlshamn Energi AB, Karlshamns Hamn AB,
Karlshamnsbostäder AB samt Kreativum i Blekinge AB. Därutöver är Stadsvapnet i
Karlshamn AB delägare med 25 procent i Logistikposition Karlshamn AB.
Tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommun äger kommunen del i följande
bolag och förbund: Västblekinge Miljö AB, 50 procent, Räddningstjänsten Västra Blekinge
57,8 procent, Miljöförbundet Blekinge Väst 50,8 procent.
Samtliga fem blekingekommuner är delägare i Cura individutveckling. Karlshamns
ägarandel är 20 procent.
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Förvaltningsberättelse
Samhällsekonomisk utveckling och situation
Befolkningen i yngre och äldre åldrar ökar snabbare än antalet personer i yrkesverksam
ålder. Det innebär att efterfrågan på välfärdstjänster ökar mer än vad som kan finansieras
genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. För att rent praktiskt hantera
det ökande glappet mellan kostnader och intäkter behöver kommuner och landsting
förändra och utveckla sina verksamheter. Det ökade trycket på utbyggnad av verksamheter
inom kommun och landsting påverkar även behovet av investeringar i nya
verksamhetslokaler. Staten kan underlätta genom att statsbidragen i större utsträckning blir
mer generella och värdesäkrade.
Bättre tillväxt i omvärlden samt möjligheten att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda
talar för en fortsatt högkonjunktur. Samtidigt kan den internationella utvecklingen förändras
och försvagas. Även den inhemska utvecklingen är osäker. Bostadsbyggandet har starkt
bidragit till tillväxten men kan inte öka mycket mer. Hushållens höga belåning utgör också
en risk. Källa: SKL, Ekonomirapporten, oktober 2017

Kommunsektorns utveckling och Karlshamns situation
Kommunsektorn står inför starkt demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och en
avtagande skatteunderlagsutveckling som innebär att det krävs stora effektiviseringsåtgärder för att kunna klara verksamheten samt målen för god ekonomisk hushållning. Det
handlar om att bli bättre på att använda digitalisering, nya tekniker och nya arbetssätt.
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid och
bedöms öka även de närmaste åren. Kommunsektorns starka resultat de senaste åren har
bidragit till att ökningen av låneskulder ändå varit låg. Enligt SKL (Sveriges kommuner och
Landsting) svarar de kommunala bolagen för ungefär hälften av kommunernas
investeringar. I Karlshamn har vi höga investeringsnivåer de närmaste tre åren. De
planerade investeringarna i de kommunala bolagen överstiger dock kommunens planerade
investeringsnivå vilket innebär att vi tydligt skiljer oss ifrån det mönster SKL beskriver.
Källa: SKL, Ekonomirapporten, oktober 2017
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Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling
Karlshamns kommuns befolkning har under 2017 ökat med 70 invånare till 32 200
personer. Ökningen under 2017 beror främst på ett invandringsöverskott.

Januari -December
födelseöverskott
Invandringsöverskott
Inrikes flyttningsöverskott
Folkökning

2012
-81
191
-163
-53

2013
-50
267
-77
140

2014
-49
311
64
326

2015
-52
355
-55
248

2016
-87
518
-147
284

2017
-89
289
-130
70

Befolkningsförändringar 2012 - 2017
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Befolkningsutvecklingen i Blekinge 2014-2017

Blekinge
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg

2014

2015

2016

2017
159 371
32 200
66 666
13 482
29 568

Förändring
16 - 17
918
70
404
65
361

154 157
31 598
64 348
13 031
28 221

156 253
31 846
65 380
13 170
28 697

158 453
32 130
66 262
13 417
29 207

16 959

17 160

17 437

%
0,6 %
0,2 %
0,6 %
0,5 %
1,2 %

17 455

18

0,1 %

Andelen personer med utländsk bakgrund var 16,4 procent i Karlshamn 2017 jämfört med
24,1 procent för riket. Sett till totalbefolkningen var Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats
i landet (oförändrat sedan 2012).
Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,5 procent kvinnor och 50,5 procent män.
För Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män.
Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,1 år jämfört med Blekinge 43,1 år och 41,2 år för
riket totalt. I Blekinge ligger Olofström högst med 44,9 år och Karlskrona lägst med 41,7 år.

Förändring befolkning 2017 jämfört med 2016
100
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-20
-40
0-5 år

6-15 år

16-18 år

19-64 år

65-79 år

80-- år

Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (25 procent mot 20
procent), medan antalet barn och ungdomar 0-17 år är lägre (19 procent mot 21 procent.
Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (56 procent mot 59 procent).
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Åldersfördelning Riket
2017-12-31

Åldersfördelning Karlshamn
2017-12-31
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Framtidsbedömning
Befolkningstillväxten bedöms bli under en halv procent per år. Demografin kommer att bli
en stor utmaning då allt fler blir äldre men även andelen unga inom förskola och grundskola
ökar. De åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst
utsträckning. Dessutom finns det en stor osäkerhet kring antalet nyanlända.
Förslaget om ändrad redovisning av pensioner har skjutits fram och finns inte med i det nya
lagförslaget till kommunal redovisningslag som sannolikt träder i kraft 1 januari 2019.
I SKLs prognos, februari 2018, som avser perioden 2017-2020, har skatteunderlaget
reviderats ned alla år utom 2019, jämfört med prognosen i december 2017. Det beror främst
på att 2017 års lönesumma överskattades och löneökningstakten har reviderats ned för
hela avtalsperioden 2017-2019. Sysselsättningsutvecklingen bedöms bli fortsatt stark och
högkonjunkturen väntas bestå 2019 ut. För vår kommun innebär den förändrade prognosen
ca 11 mnkr i minskade skatteintäkter 2018.
Skatteunderlaget beräknas nominellt öka med 3,3 procent under 2018. Prognosen för 2019
är en ökning med 3,2 procent och för åren 2020-2021 en ökning med 3,1 procent respektive
3,6 procent.

Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Skatter och bidrag enligt budget för 2018 och flerårsplanen för 2019 och 2020 beslutad av KF 170918 § 142

1 898

1 940

1 987

Skatter och bidrag enligt SKLs prognos februari 2018

1 887

1 932

1 981

-11

-8

-6

Skillnad

Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar
utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och
kostnaderna utifrån antalet invånare och åldersstruktur bidrar till detta.
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Kommunen arbetar med styrning, uppföljning och kvalitet i verksamheten på ett
resultatbaserat sätt. Tanken är att få ett tydligare medborgarperspektiv. Arbetet med
verksamhetsplanerna har inneburit ökad delaktighet för kommunens personal.

Utmaningar
Antalet yngre och äldre i Karlshamn ökar vilket påverkar behovet av förskola, skola och
insatser inom stöd i ordinärt boende och särskilt boende. Det egna hemmet förväntas i
allt större utsträckning bli platsen för vård och omsorg.
Brukare med psykisk ohälsa, missbruk samt personer från andra kulturer tenderar att
öka inom hemtjänsten. Detta sammantaget ställer andra krav på kompetens och
organisation.
Ökade och förändrade behov ses för personer med funktionsnedsättning och
orosanmälningarna avseende barn ökar.
Folkhälsofrågorna kommer alltmer i fokus i Blekinge då man identifierat att både den
upplevda och den faktiska hälsan ligger lägre i vissa grupper än i övriga Sverige.
Användandet av så kallade opioider (oxycontin, fentanyl med flera) ökar.
Antal barn och elever i förskola och skola har över tid ökat mer än vad tidigare prognoser
visat. Detta medför att planeringsförutsättningarna är besvärliga bland annat avseende
lokalbehov, personalbehov med mera.
Den ökade mångfalden och det ökande antalet individer med annat modersmål än svenska
ställer krav på bemötande och insatser för att stärka möjligheterna till integration i
kommunen.
Det ses olikheter och komplexitet i barn- och elevgrupper och allt fler barn och ungdomar
har behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Andelen elever som lämnar grundskolan
med behörighet till något nationellt program i gymnasieskolan har minskat i kommunen de
senaste åren.
Läsförmåga och läsintresse minskar hos barn och unga. Ökande behov av att aktivt
stimulera litteraturintresset främst hos denna målgrupp.
Utveckling av digitalisering behövs för att effektivisera informationshantering internt men
även externt mot våra brukare och kommuninvånare. En angelägen fråga är
implementering av välfärdsteknik.
Det är ett stort tryck på bredbandsutbyggnad och KEAB har beviljats bidrag till
landsbygdsprojekt
Utifrån ett långsiktigt perspektiv måste det planeras för att säkerställa att både vattenverk
och avloppsreningsverk är i gott skick för att tillhandahålla en tillfredsställande
vattenförsörjning vad det gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
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Det är fortsatt svårt att rekrytera ett flertal yrkesgrupper vilket ökar personalomsättningen
och skruvar upp löneläget. Personalförsörjning/ kompetensförsörjning är en utmaning inom
flera yrkesgrupper.
Arbetet med att få ner sjuktalen fortsätter, bland annat genom att förändra hur arbetet
organiseras.
De närmaste tre åren har kommunen investeringsutgifter på drygt 900 mnkr vilket är en hög
nivå. Investeringar ökar även driftkostnaderna vilket kan ta av verksamhetsutrymmet.
Investeringsbehovet i kommunen och de kommunala bolagen inom de närmaste åren
innebär att det krävs prioriteringar eftersom behovet/ önskemålen är större än utrymmet att
finansiera investeringarna. Investeringar i vinstdrivande verksamheter ställs mot
investeringar i skattefinansierade verksamheter vilket ställer krav på samarbete och dialog
för att prioritera optimalt.

Personalekonomisk redovisning
(Se även bilaga, Personalekonomisk redovisning 2017)
De cirka 3 200 månadsavlönade i Karlshamns kommun utförde 4 280 376 timmar under
2017. De månadsavlönade arbetade dessutom 79 699 timmar i fyllnadstid och övertid.
Därtill utfördes 314 493 timmar av timavlönade. Av timmarna som utfördes av timavlönade
gjordes 59 194 timmar av anställda inom Beredskapsavtalet 2017.
Den arbetade tiden har minskat under 2017 och den största anledningen är övergång av
ca 70 anställda inom personlig assistans till privat arbetsgivare. Denna övergång gjordes
2017-09-01.
År 2017 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro, fortsatt anställning av timavlönade samt
en fortsatt hög personalomsättning för chefer. Personalomsättningen för chefer beror till
övervägande del på de omorganisationer som skett inom förvaltningarna. Det är således
inte alltid att chefer har slutat utan omorganisationerna har lett till att medarbetare har fått
nya chefer.
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv
arbetsgivare. Viktiga dokument i detta sammanhang är Policy för ledarskap och
medarbetarskap samt Kompetensförsörjningsplanen. De strategiska insatsområdena i
kompetensförsörjningsplanen är:





Ledarskap
Arbetsmiljö
Anställningsvillkor
Arbetsinnehåll

Det övergripande syftet är att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.
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Anställda/förvaltning
Minskningen av antalet anställda totalt härleds, som tidigare nämnts, till övergång av ca
70 anställda inom personlig assistans till privat arbetsgivare.
Tillsvidare- Visstidsanställda anställda

Totalt
månadsanställda

Differens
2016/2017

Omsorgsförvaltningen

1 298

104

1 402

-50

Utbildningsförvaltningen

1 011

268

1 279

-25

Samhällsbyggnadsförvaltningen

375

21

396

+9

Kommunledningsförvaltningen

118

8

126

+30

2 802

401

3 203

-36

TOTALT

Visstidsanställningarna inom utbildningsförvaltningen kan till stor del härledas till
Skollagens bestämmelser att endast behörig personal, lärare och förskollärare, kan få
tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal inom dessa yrken.
Rätt till heltid
Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är tillsvidareanställning på heltid med
möjlighet till deltid.
Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun och i de allra flesta av dessa yrken är
utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete
är undersköterska, vårdbiträde, vårdare, städare, kock och ekonomibiträde.
Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader, fördelningen är i
stort sett densamma som år 2016.
0-69%
70-99%
100%
Totalt
Kvinnor

152

569

1 608

23 29

Män

12

30

431

472

Alla

164

599

2 039

2 802

Timavlönade – exklusive anställda enligt Beredskapsavtalet
Organisationen ska arbeta för att antalet timmar som utförs av timavlönade ska minska.
Ett steg i den riktningen är att samtliga semestervikarier anställs som månadsavlönade.
Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) dvs att bemanna utifrån vetskapen att personal
är frånvarande av olika orsaker som ex VAB, semester och sjukfrånvaro har fortsatt inom
förskoleverksamheten och grundskolan. De stora vinsterna är att med den ökade
kontinuiteten med känd personal ökar kvalitén för både barn, föräldrar och medarbetare.
Dessutom ses en trend till en utplaning av korttidssjukfrånvaron. Under 2017 har detta
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sätt att organisera arbetet även startas upp inom LSS-verksamheten i förvaltningen för
Arbete och Välfärd.
Inom Omsorgsförvaltningen arbetas det med Bicab (brukare i centrum) som innebär att
verksamheten i större utsträckning blir självförsörjande med personal och att behovet av
timavlönad personal därmed minskar.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, måltidsverksamheten, har timavlönade växlats till
månadsavlönade och dessutom har sysselsättningsgraden utökats för redan anställd
personal för att på så sätt lösa korttidsfrånvaron. Liknande har även gjorts inom
städservice.
Nedan framgår utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönade åren 2015 2017
2015
2016
2017
Omsorgsförvaltningen

196 379

188 669

163 901

Utbildningsförvaltningen

118 136

113 627

68 755

Samhällsbyggnadsförvaltingen

32 295

29 336

22 325

Kommunledningsförvaltningen

2 107

1 706

318

348 917

333 338

255 299

TOTALT

Personalrörlighet
En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet som beror på flykt för
att man ej trivs är däremot direkt skadlig för verksamheten och det är dessutom kostsamt
med avseende på rekryterings-, introduktions- och upplärningskostnader.
För chefer mäts hur många som varit chef för samma personalgrupp under 4 år. Vid
mättillfället 2017-11-01 såg det ut enligt följande:
Antal Chef minst
%
chefer
4 år
Omsorgsförvaltningen

48

9

19

Utbildningsförvaltningen

39

12

31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

20

1

5

7

1

14

114

23

20

Kommunledningsförvaltningen
TOTALT

Semester – semesterlöneskuld
Semester är en lagstadgad rättighet i syfte att ge medarbetare välbehövlig återhämtning.
Karlshamns kommun erbjuder dessutom en möjlighet att omvandla semesterdagstillägget
till semesterdagar.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har en ökande trend i Karlshamns kommun. Det är framförallt
Omsorgsförvaltningen som står för den största ökningen. Det kan dock märkas en
minskande trend i antalet sjukdagar per anställd från september 2017. Något genomslag
för denna trendminskning märks inte på helårsbasis. Det finns inga genvägar eller snabba
lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det övergripande planet handlar det om
ledarskap, skapa kontinuitet och hur arbetet är organiserat. På individnivå handlar det om
ett strukturerat arbete individ för individ.

Sjukfrånvaro dag 1-14, dgr per anställd
8,0
7,0
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1,0
0,0
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Hela kommunen
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Kommunledning
Omsorg
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Samhällsbyggnad

Sjukfrånvaro dag 15-, dgr per anställd
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Sjukfrånvaro totalt, dgr per anställd
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Personalnyckeltal
Anställningar 1 november
Antal månadsanställda
fördelning män/kvinnor i %

2015
Totalt

2016
Totalt

2017
Män

2017
Kvinnor

2017
Totalt

3 046

3 239

587

2 616

3 203

18%

82%

100%

Anställningsform
därav tillsvidareanställda
därav tillsvidareanställda i %

2 761

2 845

471

2 331

2 802

91%

91%

80%

89%

87%

Sysselsättningsgrader
därav heltidsanställningar
därav heltidsanställningar i %

2 011

2 230

498

1 745

2 243

66%

66%

85%

67%

70%

91,9%

92,5%

95,7%

92,1%

92,8%

2 800

2 996

562

2 411

2 973

44,9

44,2

43,8

44,2

44,1

2 898

3 020

545

2 351

2 896

92%

91%

94%

91%

91%

26 318

26 885

29 524

27 440

27 525

25 100

25 561

27 520

26 150

26 104

24,2

26,1

14,9

30,5

27,6

6,0

6,4

4,7

6,8

6,4

18,2

19,6

10,2

23,7

21,3

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad
Årsarbetare (summerade
sysselsgrader)
Medelålder
Hälsa
Antal friska personer 1 nov
Antal friska i %
Lön
Medellön - heltidslön
Medianlön - heltidslön
Resursanvändning hela året
Genomsnittlig sjukfrånvaro,
dgr/anställd, varav
* Korttid (1-14 dagar)
* Långtid (15 dagar -)

Anställningstid och frånvarotid (månadsavlönade)
Anställningsdagar
Frånvarodagar
(omräknade med omfattning)
Frånvarofrekvens
(frånvarodagar/anställningsdagar)
Närvaro i anställningsdagar

1 142 322 1 206 427

216 366

957 149 1 173 515

269 079

290 738

35 776

251 363

287 139

23,6%

24,1%

16,5%

26,3%

24,5%

76,4%

75,9%

83,5%

73,7%

75,5%
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Sjukfrånvaro 2017 enligt kommunala redovisningslagen

Total sjukfrånvarotid/tillgänglig
arbetstid
därav
* för -29 år
* för 30-49 år
* för 50 år Långtidssjukfrånvaro>60dgr/total
sjukfrånvaro
därav
* för -29 år
* för 30-49 år
* för 50 år-

Arbetad tid
Arbetade timmar
Årsarbetare
(genomsnittligt 1700 tim/år)
därav – timmar:
* fyllnadstid
* övertid
* timtid

2015
Totalt

2016
Totalt

2017
Män

2017
Kvinnor

2017
Totalt

7,58%

8,20%

4,95%

9,55%

8,65%

6,02%
7,58%
8,14%

7,30%
8,05%
8,77%

4,84%
4,00%
6,16%

10,43%
8,75%
10,15%

9,27%
7,81%
9,40%

55,37%

56,08%

49,59%

61,35%

60,04%

27,73%
57,07%
60,57%

33,17%
57,90%
61,76%

31,34%
46,53%
58,02%

46,61%
61,04%
67,21%

44,95%
59,57%
66,08%

2015
Totalt

2016
Totalt

2017
Män

2017
Kvinnor

2017
Totalt

4 549 555 4 767 677

1 090 066 3 584 502 4 674 568

2 676

2 805

641

2 109

2 750

47 108

51 040

7 566

40 313

47 880

29 075

33 109

9 302

22 517

31 819

414 138

397 750

118 017

196 476

314 493
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål,
verksamhetsmål och indikatorer
Karlshamns kommun mäter och följer upp resultat och kvalitet på olika sätt.
Uppföljning av KF inriktningsmål och indikatorer redovisas här. Ett annat sätt är
genom KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, som redovisas i nästa avsnitt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 § 102 om kommunens mål och budget med
verksamhetsmål och indikatorer för 2017. KF har 2015-09-07 beslutat om Kommunprogram
med inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018.

Sammantagen bedömning av måluppfyllelse och resultat av
kommunfullmäktiges inriktningsmål
För uppföljning av kommunfullmäktiges mål och indikatorer på nämnds- och bolagsnivå,
se även under respektive nämnds och bolags redovisning i årsredovisningen samt i ”bilaga
till årsredovisning, ”nämnders och bolags resultatrapporter”.
Under 2017 har det skett en fortsatt utveckling vad gäller arbetet med kommunfullmäktiges
mål och indikatorer. Det är viktigt att kunna följa upp kommunens resultat i förhållande till
de som kommunen är till för ex medborgare, brukare eller elever. Alla nämnder och
verksamheter har arbetat aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. För att göra bedömning om
kommunfullmäktiges
inriktningsmål
uppnåtts
används
dels
indikatorer
där
kommunfullmäktige beslutat om indikatorsnivå för innevarande år och dels respektive
nämnds och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. Antalet indikatorer har minskat
jämfört med 2016 men andelen där vi uppnått Kommunfullmäktiges indikatorsnivå har ökat.
Resultatet av årets måluppföljning visar på ett varierande resultat. I många fall kan vi se att
resultaten är goda i Karlshamn i förhållande till andra kommuner och till medel i riket men
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där kommunfullmäktige beslutat om en högre resultatnivå. Detta gör att vissa mål inte nås
fullt ut trots goda resultat. Tyvärr finns ett antal indikatorer som inte har varit möjliga att mäta
på det sätt som planerats. En del av dessa har tagits bort eller justerats till 2018 och övriga
kommer att ingå i översyn av indikatorer inför budget 2019.
Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av
kommunfullmäktiges inriktningsmål men att det finns utvecklingsområden vad gäller
uppföljning och analys av resultat, mål och indikatorer. Under 2017 startade en översyn av
kommunens styrsystem där flera utvecklingsområden har identifierats. Utvecklingsarbetet
fortsätter under 2018 i samverkan mellan politik och verksamhet.
I kommande avsnitt görs dels en bedömning av måluppfyllelse och resultat och dels en
beskrivning av kommunens arbete med att uppnå Kommunfullmäktiges fem inriktningsmål.
Dessutom redovisas utfallet av beslutade indikatorer.
För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem:
Vi har nått indikatorsnivån
Vi har inte nått indikatorsnivån men är på god väg
Vi har inte nått indikatornivån
Indikatorn kan inte bedömas eftersom resultat eller indikatorsnivå saknas
Antal
21
9
21

9
Totalt

60

Antal Kommentar
%
35 % Bra uppfyllelse av indikatorerna
15 % Indikatorerna är mycket nära helt uppfyllda
35 % Vissa indikatorer har bra resultat i förhållande till andra
kommuner och till medel i riket men kommunfullmäktiges
beslutade nivå ligger högre
15 % Antalet indikatorer som inte har kunnat mätas
100,0

Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål:
1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning
1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor

Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Ungdomsarbetslösheten har ökat 2017 jämfört med tidigare efter att minskat de tre senaste
åren. Den totala arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Barn och ungdomsvården kan bli mycket bättre genom insatser på hemmaplan. Det gäller
även insatserna för vuxna missbrukare och personer med dubbeldiagnoser.
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Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukare i
äldreomsorgen och LSS-verksamheten en god omsorg, vård och stöd även om det
förväntade resultatet inte har uppnåtts. I jämförelse med snittet i riket och i Blekinge ligger
Karlshamn fortsatt bra till.
Det har under året varit stor personalomsättning i omsorgsförvaltningen, främst bland chefer
och sjuksköterskor, vilket påverkat stabiliteten och kontinuiteten i verksamheten.
Behörigheten i förskolan har minskat från 78 % till 55-60 % men i jämförelse med andra
kommuner har Karlshamn fortfarande högre behörighet. Inom grundskolan har
behörigheten ökat under året.
Analyser visar att kommunen behöver arbeta med ökad likvärdighet och inkludering i
skolan, t ex att minska resultatskillnader mellan flickor och pojkar, att öka måluppfyllelsen
hos nyanlända elever och hos elever som kommer från studieovana hem samt att öka
andelen elever som når godkänt i samtliga ämnen.
Gymnasieskolan uppvisar studieresultat i nivå med riket eller högre och vuxenutbildningens
elever upplever i hög grad att de når målen med sina studier.
Barnmedialånen har minskat vilket gör läsfrämjande åtgärder nödvändiga.
Genom arbetet med ny reservvattentäkt och ett nytt vattenverk säkerställs långsiktigt
kommunens dricksvattenförsörjning till våra invånare.

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Fortsatt utveckling av arbete med ökad folkhälsa och framtagande av folkhälsopolicy och
tillhörande riktlinjer.
Drogvaneundersökningen genomförs årligen bland ungdomar och ger en bild över nuläge
och utvecklingen inom ANDT-området.
Ansvaret för stöd och service för funktionsnedsatta överfördes verksamhetsmässigt från
omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd under 2017.
Utbildningsförvaltningen och dess nämnder har under året infört resultatdialog med nämnd
för att synliggöra roller, ansvar, uppdrag och resultat.
Lokalförsörjningen för förskola och skola är en utmanande och strategisk fråga.
Arbetet med nytt vattenverk fortlöper.
Aktivitetsytor för spontan rörelse för alla oavsett ålder och kön har utvecklats.
Nyetablering av spontanidrottsplats har skett vid Norrevång samt utveckling av befintlig
spontanidrottsplats vid Österslätt.
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017

Resultat Indikators2016
nivå 2017
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning
Andel personer beroende av ekonomiskt
bistånd i förhållande till befolkningen i
kommunen
Arbetslöshet bland ungdomar. Långsiktigt mål
är att halvera ungdomsarbetslösheten från år
2013 (28,7 %) till år 2017 (14,4 %)

Resultat
2017

4,0 %

3,0 %

4,1 %

17,5 %

14,4 %

16,3 %

Värdering

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

80,9 %

90 %

80,1 %

20

25

Meritvärde i årskurs nio, hemkommun 17
ämnen (Kolada)
Andel elever som fullföljer
gymnasieutbildningen i kommunen inom fyra
år (KKIK)
Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola
(egen undersökning)

--

216,0

200,7

78 %

85 %

82,7 %

Ingen
mätn 2016

93 %

90 %

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med
sitt särskilda boende (Index
Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om
äldreomsorgen”)
Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med
sin hemtjänst
(Index Brukarundersökning ”Så tycker de äldre
om äldreomsorgen”)
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK. Andel av maxpoäng )

83 %

90 %

87 %

92 %

93 %

90 %

92 %

94 %

88 %

--

--

82 %

27 %

26 %

27 %
(2016)

92 %
92 %

96 %
96 %

92 %
85 %

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga

Hur trygga är eleverna i skolan, åk 9 (KKiK)
Nytt mått från 2017
Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel
% (trygghetsmätningen)
Andel elever som uppger att de känner sig
trygga i skolan.
 Årskurs 5
 Årskurs 8

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor
Andel av de som svarat på högstadiet som
druckit alkohol de senaste 12 månaderna
(drogvaneundersökning)
 Pojkar
 Flickor
Andel av de som svarat på högstadiet som
någon gång använt narkotika
(drogvaneundersökning)
 Pojkar
 Flickor
Andel av de som svarat på högstadiet som
någon gång rökt tobak
(drogvaneundersökning)
 Pojkar
 Flickor
Andel barn som ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd (Kolada)
Antal barn som finns i ekonomiskt utsatta
hushåll, medel per månad
Invånare 16-84 år med bra självskattat
hälsotillstånd, andel % (Kolada, hållbar
utveckling)

29,9 %
23,4 %

26,9 %
26,6 %

45,1 %
39,0 %

7,6 %
4,2 %

4,4 %
3,8 %

4,3 %
4,4 %

22,9 %
16,8 %

20,6 %
19,2 %

22,2 %
22,7 %

7,2 %

Minskning

63,0

--

7,2 %
(2016)
56,0

68 %

73 %

68 %
(2016)
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Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål:
2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar
livsmiljö
2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kommunen har bidragit till att utveckla varierande boendealternativ i hela kommunen.
Samtidigt gör bostadsbristen i Karlshamn gör det svårt för utsatta personer att få en
lägenhet. KABO ger förtur till bostäder för samhällets svaga grupper vilket ger dessa en
möjlighet till ett bra boende.
Tillskottet av lägenheter (Östralycke och Ekegården) har bidragit till att boendekön till
särskilt boende har minskat.
Den tekniska utvecklingen inom ordinärt boende har inte uppnått önskat resultat när det
gäller fjärrtillsyn och mobilt trygghetslarm. Införandet av mobil hemtjänst har gått enligt plan
och kommer att vara klart i slutet av februari 2018.
Elever i Karlshamn har god tillgång till kultur och estetiska lärprocesser.
Spontanidrottsplatser i anslutning till skolor är en positiv utveckling som på kort sikt minskat
skadegörelse och bidragit till ökad aktivitet i flera åldersgrupper bland barn och ungdomar.
Leverans av fjärrvärme sker med mycket god miljöprestanda.
Under 2017 har utbyggnad av laddstationer för elbilar påbörjats.

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
De kommande åren ses ett ökat bostadsbyggande vilket möjliggör ett ökat antal invånare i
kommunen.
Arbetet pågår kontinuerligt för att förhindra vräkningar av utsatta grupper i samhället.
Ombyggnation av Östralycke och tillbyggnaden av Ekegården har, förutom ett utökat antal
lägenheter i särskilt boende, också fått en standardhöjning i det totala boendebeståndet då
dessa har hög tillgänglighet och är utrustade med det senaste vad gäller välfärdsteknik.
Digital infrastruktur i form av fiber i hela kommunen byggs ut i snabb takt.
Under 2017 har utbyggnad av laddstationer för elbilar påbörjats.
Vägga gymnasieskola genomför gymnasieingenjörsutbildning i hållbar utveckling (fjärde
året på Teknikprogrammet) i nära samarbete med Netport Energikluster samt regionala
företag och organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn.
Framtagande av långsiktig beläggningsplan för kommunens gator och vägar.
Östersjöfestivalen för Karlshamns största evenemang och är mycket uppskattat av
medborgare och turister i alla åldrar.
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017
Resultat Indikators Resultat Värde2016
nivå 2017
2017
ring
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för att växande näringsliv och
en attraktiv och hållbar livsmiljö
Antal kilometer cykelväg
(Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/ inv
2016 = 2,4, 2017 = 2,5)

--

115

96

22

27

Andel av befolkningen som har tillgång till
minst 100 Mb/s bredband. Långsiktigt mål är
att år 2020 ska 90 % ha tillgång.
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge)
Slutlig mätning i mars
Kommunens förmåga att tillgodose behov av
mark vid nyetableringar och expansion av
befintliga verksamheter
(egen undersökning)

Verksamhetsmål 2:2
boendemiljöer för alla

Det

finns

Ökning
med 10 %

65 %

Inget
resultat

90 %

levande,

attraktiva

Aktuell
mätning
visar att
indikators
nivån nås
Måttet går
ej att
mäta

och

ändamålsenliga

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

Inget
resultat

90 %

Andel antagna detaljplaner som främjar
blandstad
Antal nybyggda bostäder, antal totalt

28,5 %

100 %

Detaljplanelagt
120-tal
bostäder i
innerstan.
33 %

--

60

146

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

2013 = 5,63
2014 = 4,47
2015 = 4,51
(Slutanvändning av energi totalt inom den
geografiska kommunen, MWh/ inv:
2015 = 126, 2016 = 135)
Resor med kollektivtrafik, per invånare

Andel sjöar med god ekologisk vattenstatus

Minskning
med 20 %
från 2013
till 2014

Minskning
med 10 %

Ökning
med
0,04 %
från 2014
till 2015

41,0
Enligt ny
redovisning från
Blekingetrafiken =
32,2

46,8
(ökning
med 14 %)

Ingen
mätning
2016

20 %

Enligt ny
redovisning från
Blekingetrafiken =
35,2, en
ökning
med 9,3
%
56 %
(5 av 9
sjöar

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

--

320

303

23

28

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och
lika möjligheter
Verksamhetsmål:
3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över
kommunens utveckling och service
3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället

Bedömning av måluppfyllelse och resultat
I förhållande till riket är Karlshamns kommun bra på att möjliggöra för medborgarna att delta
i kommunens utveckling men vi uppnår ändå inte KFs indikatorsnivå för 2017.
Målsättningen att samtliga brukare i äldreomsorgen ska vara delaktiga i utformningen av
sin genomförandeplan har inte uppnåtts.
Analyser visar att kommunen behöver arbeta med ökad likvärdighet och inkludering i
skolan.
Delaktighet och inflytande hamnar i paritet med riket eller bättre på gymnasieskolan och de
flesta elever är nöjda. De flesta eleverna inom vuxenutbildningen tycker att skolan lyssnar
på deras synpunkter.

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Servicecenter har startat under 2017 och fortsatt utvecklingsarbete sker under 2018.
Brukarråd har skapats i flera särskilda boenden med syfte att öka inflytandet och
delaktigheten för den boende. Anhörigträffar genomförs en till två gånger per år.
Samtliga fritidsanläggningar är inventerade och ett antal enklare åtgärder behövs för att
göra anläggningarna ännu mer tillgängliga.
En etablering av ”fritidsbibbla” har skett som ska skapa förutsättningar och lika möjligheter
till aktiv fritid för alla.
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017

Resultat Indikators- Resultat Värde2016
nivå 2017
2017
ring
Verksamhetsmål 3:1 kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i
och har inflytande över kommunens utveckling och service
Företagens sammanfattande omdöme om
kommunens service för företagen (Index 0100, KKIK, Insikt)
Kommunens förmåga att involvera
medborgarna att delta i kommunens utveckling
(Index % av maxpoäng, KKIK)

Index
67

77

65 %

70 %

INSIKT
skjutits på
framtiden,
åter 2018
65 %

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i
samhället
Kvalitén i kommunens webbinformation till
medborgarna (Index % av maxpoäng, KKIK)
Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för
tillgänglighet

82 %

82 %

87 %

Ingen
mätning
2016

Ind.nivå
sätts efter
framtagen
mätmetod

Fritidsanläggninga
r är klara

24

29

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och
entreprenörskap
Verksamhetsmål:
4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens
4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap

Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Antalet företag har ökat under året vilket bidrar till tillväxt och entreprenörskap.
Ett flertal bygglov har beviljats avseende näringsverksamhet vilket skapar förutsättningar
för dessa företag att expandera.
I kommunen pågår ett fortlöpande arbete för att finna arbeten för människor som står långt
utanför arbetsmarknaden och för nyanlända.
Alla elever i förskola och skola bereds möjlighet att tillägna sig ett entreprenöriellt
förhållningssätt.
Elever med examen från Bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och
transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har störst chans att etablera sig
på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier.

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Rekrytering av näringslivschef har skett under året.
Tillbyggnaden av Ekegården och ombyggnationen av Östralycke har totalt gett ett tillskott
om ca 25 lägenheter i särskilt boende.
Karlshamns kommun har en förhållandevis hög andel av gymnasielever på yrkesprogram
Stor satsning på utbyggnad av bredband till kommunens invånare.
Indikatorer och indikatorsnivåer 2017

Resultat Indikators2016
nivå 2017
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Förvärvsintensitet i Karlshamn

77 %

78 %

Resultat
2017

Värdering

78,1 %
(2016)

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens
Företagens uppfattning om tillgången på
medarbetare med relevant kompetens.
(Mätning Företagsklimatet, Svenskt näringsliv)
Resultat på en 6-gradig skala där 6 är
”utmärkt” och 3 är ”godtagbart”

3,0

3,5

2,8

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och
entreprenörskap
Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade
företag
Antal företag i kommunen
Start av UF-företag

197

230

238

---

2 900
100

2 950
65

25
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål:
5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade
medarbetare
5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och
omvärldsbevakning
5:3 Kommunen har en sund ekonomi
5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet

Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Personalomsättningen bland chefer är fortsatt hög men med en stabilare organisation
framöver ses en möjlighet till förändring åt rätt håll.
Sjukfrånvaron i kommunen är hög och högre än 2016. Dock ses en påbörjad minskning från
september 2017.
Antalet timmar som utförs av timavlönade minskar däremot i kommunens verksamheter och
det är en utveckling åt rätt håll.
Det finns stora utmaningar vad gäller brist på utbildad personal och långsiktig planering för
lokalförsörjning.
Kommunen visar på en positiv utveckling för att skapa en ekologiskt hållbar verksamhet.
Kommunen bedöms ha en sund ekonomi med en stark balansräkning. Dock har
överskottsgraden minskat sett över en femårsperiod från 3,3 % 2013 till 0,90 % 2017.
Kommunfullmäktige fastställde målet för överskottsgraden till 1,0 % från och med 2016
(tidigare år 2,0 %).

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
För att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron startar under 2018 arbetet med
Kraftkartan, en systematisk metod för att arbeta med medarbetarengagemang och
organisatorisk och social arbetsmiljö.
Kommunen har stått inför stora rekryteringsproblem under året, framför allt rekrytering av
socialsekreterare och utbildad personal inom förskola och skola.
BICAB, behov i centrum inom omsorgsförvaltningen har succesivt implementerats i
verksamheten och kommer att vara helt genomfört under första delen av 2018. BICAB
innebär att genom ökad grundbemanning täcka all planerad frånvaro och därmed minska
timavlönade vikarier
KPP (kvalitetssäkrad personalplanering i förskola och grundskola) upplevs minska det
spända arbetet och bidra med ett lugn i förskolans och grundskolans verksamheter då
jakten på vikarier vid ordinarie personal frånvaro minskar.
Gymnasieskolans verksamheter har personalmässigt goda förutsättningar och har en högre
lärartäthet än i riket och ligger långt över rikssnittet.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har högre kostnader än genomsnittet i riket.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har omorganiserats och enhetschefer har ersatt
arbetsledarrollen i hela förvaltningen.
Översyn av kommunens styrsystem är påbörjad och kommer att fortsätta under 2018.

26

31

Indikatorer och indikatorsnivåer 2017

Resultat Indikators- Resultat Värde2016
nivå 2017
2017
ring
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade medarbetare
Sjukfrånvaro dagar/anställd

26,1

21,3

Andel timmar som görs av timavlönade under
året i förhållande till arbetade timmar
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda, %
Andel heltidstjänster av totalt antal
månadsanställda
 Totalt
 Män
 Kvinnor
Personalomsättning chefer, andel som stannar
kvar minst fyra år i samma enhet
Andel av personalen som har önskad
sysselsättningsgrad (egen mätning)

8,3 %

8,0 %

27,6
dagar
6,7 %

88 %

93 %

87 %

69 %
84 %
65 %

-85 %
66 %

70 %
85 %
67 %

27 %

45 %

20 %

--

Principer
för mätning
tas fram

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

--

Principer
för mätning
tas fram

Antal kvalificerade sökande per ledig tjänst
(egen mätning)

--

Principer
för mätning
tas fram

Mätning
har inte
genomförts
Mätning
har inte
genomförts
Mätning
har inte
genomförts

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

--

Nivå sätts
2017

Antal inlämnade förslag i
förslagsverksamheten som genomförs

--

Nivå sätts
2017

Förslagsverksamheten är
inte igång
Förslagsverksamheten är
inte igång

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod,
ansvarig nämnd = KS)
Soliditet för sammanställd redovisning (minst
25 % på en femårsperiod
Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en
femårsperiod, ansvarig nämnd = KS)
Budgetavvikelse för investeringar
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal

67 %

60 %

66 %

32 %

25 %

31 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

+ 50 %
Under 95
%

+/- 10 %
95 %

-41,7 %
Mätning
har inte
genomförts
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Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Summa energianvändning i kommunala
verksamhetslokaler inklusive verksamhetsel,
normalårskorrigerad, KWh/kvm (Öppna
jämförelser, Kolada)

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar
enligt MSF (KKIK)

Användning av fossilfritt bränsle i kommunens
bilar
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)
Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till
ekologisk hållbarhet

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till
social hållbarhet

Andel fossilfri värme som levereras från KEAB

Minskning
av förbrukning
för fjärrvärme
och
elförbrukning
49 %

Nivå sätts
2017,
Nuläge 182
kr/kvm

Mätning
har inte
genomförts

55 %

--

50 %

KKiK:
52,1 %
Egen
mätning:
80 %
80 %

25 %
100 % av
kontrollerade
upphandlingar
100 % av
kontrollerade
upphandlingar
93 %

32 %
100 %

100 %

96 %

32 %
100 % av
kontrollerade
upphandlingar
100 % av
kontrollerade
upphandlingar
98,2 %
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Kommunens Kvalitet i Korthet – resultatsammanställning 2017
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som
beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 2017 har 258 kommuner deltagit i KKiK.
Resultaten ger möjligheter till jämförelser över tid och med andra kommuner.
De 25 procent kommuner som placerat sig högst
De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten
De 25 procent kommuner som placerat sig lägst

Sammanställning av KKiK-mått
Mått där resultatet är bättre än föregående år
Mått där resultatet är lika med föregående år
Mått där Karlshamn ligger över snittet i riket
Mått som inte är jämförbara över åren
Mått där Karlshamn har ett grönt resultat
Mått där Karlshamn har ett gult resultat
Mått där Karlshamn har ett rött resultat
Mått som inte mäts eller är utan resultat 2017
Totalt antal mått

1.

Antal
2017
10
9
21
2
7
24
4
2
37

Antal %
2017
27,0 %
24,3 %
56,8 %
5,4 %
18,9 %
64,9 %
10,8 %
5,4 %

Antal
2016
10
4
23
6
6
27
3
3
39

Antal %
2016
25,6 %
10,3 %
59,0 %
15,4 %
15,4 %
69,2 %
7,7 %
7,7 %

Tillgänglighet

Mått 1-3 Att få svar på en enkel fråga

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur många får ett komplett svar på en enkel fråga
89 %
83 %
74 %
91 %
86 %
via e-post inom två arbetsdagar?
Hur många får ett direkt svar på en enkel fråga via
56 %
42 %
55 %
50 %
51 %
telefon?
Hur många uppfattar att de får ett gott bemötande
--81 %
80 %
81 %
när de ställt en enkel fråga via telefon?
Kommentarer: Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag som under en period
skickar e-post till kommunens centrala e-postadresser och ringer samtal till handläggare via
kommunens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt bemötande man får. Karlshamns
kommun jobbar ständigt med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska hanteras för
att förbättra tillgängligheten.
91 procent av mailen som kommer till Karlshamns kommun besvarades med ett komplett svar
inom två arbetsdagar jämfört med 86 procent i snitt för alla kommuner. 85 % av svaren lämnades
inom en dag. Många av kommunens verksamheter ligger på 100 % svar inom 2 arbetsdagar.
Andelen lyckade kontaktförsök (inom 60 sekunder) med en handläggare via telefon är 50 procent
vilket är en liten försämring mot förra året men i nivå med snittet. Om tiden utökas till 120 sekunder
är andelen lyckade kontaktförsök 55 procent. Bäst resultat i Karlshamn har Kultur och fritid med 75
procent och Grundskola och Gator och vägar med 67 procent.
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Bemötandet från personalen i samtal som besvarats via telefon är 80 procent. Utfallet ligger i nivå
med förra året och snittet i riket. De flesta av kommunens verksamheter ligger på 100 procent av
gott bemötande från personalen.
Mått 4 Hur länge är det öppet?

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket,
63 tim
55 tim 57 tim 56 tim 58 tim
simhallen och återvinningsstationen öppet utöver
tiden 8-17 på vardagar?
Kommentarer: Måttet går inte att använda för jämförelse med andra kommuner utan är ett mått
för jämförelse av den egna kommunen över tid.
Förändringen beror på att Simhallen har ökat sitt öppethållande med två timmar medan
återvinningscentralen har minskat med 3 timmar.
Mått 5-6 Hur länge måste man vänta?

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds
85 %
76 %
59 %
70 %
60 %
plats den dag de önskade?
Hur många dagar i snitt var väntetiden för de som
10
15
15
12
30
inte fick plats i förskolan på det datum de önskade?
Kommentarer: Andelen som får plats på förskolan den dag man önskat har förbättrats 2017.
Karlshamns kommun har i några kommundelar brist på förskoleplatser i barnets närområde.
Mått 7 Hur länge måste man vänta?
Hur många dagar i snitt var väntetiden för att få en
plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande
om en plats?
Kommentarer: Inget resultat för Karlshamn 2017.
Mått 8 Hur länge måste man vänta?

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

56

56

85

--

57

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att
13
8
15
15
16
få ekonomiskt bistånd (socialbidrag) vid nybesök?
Kommentarer: väntetiden ligger på samma nivå som förra året men strax under medel i riket

2.

Trygghet

Mått 9-10 Trygghet

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i
index
Index
Index
--62
62
56
kommunen? Måttet borttaget efter 2016
Hur trygga är eleverna i skolan, åk 9
---82 %
83 %
Nytt mått från 2017
Hur många vårdare besöker en äldre person med
16
14
15
15
15
hemtjänst under en 14-dagarsperiod?
Kommentarer: Mätningar visar att medborgarna upplever en minskad trygghet men samtidigt har
antalet anmälda brott minskat.
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Andel personer som en brukare möter under 14 dagar ligger på medel för landet. Detta mäts på
enhets- och verksamhetsnivå varje månad och snittet för 2017 är 15 personer. Arbete pågår
ständigt för att öka kontinuiteten men de höga sjuktalen gör det svårt att hålla god kontinuitet.
Mått 11 Trygghet

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur många barn per personal är det i kommunens
5,4
5,5
5,3
5,3
5,2
förskolor? (Planerad)
Kommentarer: Måtten tar inte hänsyn till personalens kompetens. Karlshamns kommun har en
jämförelsevis hög andel anställda med pedagogisk högskoleexamen i förskolan (55 procent 2016 i
jämförelse med 42 procent i samtliga kommuner). Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor
i arbetet med barns lärande och utveckling enligt förskolans läroplan.

3.

Din delaktighet och kommunens information

Mått 12-13 Din delaktighet och kommunens
information

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Valdeltagande i senaste kommunvalet

83,6

inget
val

inget
val

inget
val

--

Hur god är kommunens webbinformation till
77 %
79 %
82 %
87 %
79 %
medborgarna? Från och med 2016
egengranskning.
Kommentarer: Informationen till medborgarna har med åren fått en allt större betydelse inom den
offentliga sektorn och allt fler söker informationen via internet. Medborgarna förväntar sig hitta
information och svar på sina frågor på kommunens webbplats.
Undersökningen visar att Karlshamns kommuns webbplats ger svar på 87 procent av de 250
frågorna. Genom självgranskningen har områden som saknar svar på frågorna identifierats och
kompletterats. Under 2018 kommer kommunens webbsida att uppgraderas vilket förhoppningsvis
ska leda till ännu bättre information till medborgarna.
Mått 14 Din delaktighet och kommunens
Medel
2014
2015
2016
2017
2017
information
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att
59 %
59 %
65 %
65 %
57 %
delta i kommunens utveckling?
Kommentarer: Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att
skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Kommunen har genomfört en
självgranskning utifrån ett antal aktiviteter för medborgarkontakter och Karlshamns resultat ligger
på samma nivå som föregående år och en bra bit över medelvärdet för andra kommuner.

4.

Din kommuns effektivitet

Mått 15-21 Effektivitet – barn och unga
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan - i
tusen kronor?
Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 6 i
kommunen i de nationella proven?
Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 3 i
kommunen i de nationella proven?

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

125

127

129

135

142

84 %

81 %

75 %

75 %

76 %

66 %

71 %

75 %

63 %

69 %

31

36

Behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet,
87,5 % 83,3 % 80,9 % 72,2 %
84 %
andel av folkbokförda elever.
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs
-82,0 %
77 %
--8. Andel positiva. Måttet borttaget från 2017
Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 9,
---78 %
70 %
andel positiva svar
347 kr 351 kr
368 kr 437 kr 440 kr
Kostnad per betygspoäng (grundskolan)
Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år,
-71,6 % 78,0 % 77,2 %
72 %
hemkommun
Kostnad per elev i ett gymnasieprogram - tusen
140
114 tkr 120 tkr 126 tkr
128 tkr
tkr
kronor
Kommentarer: Karlshamns kommun har en lägre kostnad per inskrivet barn i förskolan än i riket.
Jämförelsen tar inte hänsyn till kvalitet eller servicenivå i verksamheten. Karlshamns kommun har
en högre andel anställda i förskolan med pedagogisk högskoleexamen än i riket i stort.
Mått 22-24 Effektivitet - Särskilt boende

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende
69 %
69 %
69 %
69 %
69 %
finansierat av kommunen, - sammanvägt resultat
bestående av olika faktorer?
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende - i
-820
820
866
898
tusen kronor? (1).
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt
87 %
81 %
83 %
87 %
83 %
särskilda boende
Kommentarer: Serviceutbudet har legat på samma nivå de senaste fyra åren och är jämförbart
med snittet i riket. Karlshamn har även detta år låga resultat gällande frågor som rör
internetuppkoppling och vilken tillgång de boende har till Tv-kanaler i den egna lägenheten och i
gemensamhetsutrymmen.
Kostnaden per plats i särskilt boende är lägre i Karlshamn i förhållande till andra kommuner.
Resultatet avseende andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har
fortsatt öka 2017 och ligger över medel i riket.
Mått 25-27 Effektivitet - Hemtjänst

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Vilket serviceutbud finns inom hemtjänsten
76 %
73 %
73 %
79 %
65 %
finansierat av kommunen, - sammanvägt resultat
bestående av olika faktorer?
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i
297
302
292
316
268
kommunen - i tusen kronor? (1)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin
91 %
91 %
92 %
90 %
92 %
hemtjänst
Kommentarer: Serviceutbudet har ökat jämfört med de senaste åren. Karlshamn har förbättrat
servicen gällande dagligvaruhandel och frekvens i städning. Karlshamn har även detta år låga
siffror på några enskilda frågor. Exempelvis erbjuds inte hemtjänsttagaren möjlighet att följa med
vid dagligvaruinköp utan man erbjuds internethandling med hemkörning. Hemtjänsten har inte
heller särskilt råd och stöd för syn- och hörselskadade.
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Kostnaden per brukare med hemtjänst har ökat i förhållande till föregående år och vi ligger högre
än medel. Antalet brukare med hemtjänstinsatser har minskat men antalet HSL-insatser har ökat.
Antal ytterfall ligger kvar på samma nivå som tidigare år.
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst har minskat med 2 procentenheter
och vi ligger under medel. Den stora sjukfrånvaron har påverkat nöjdheten hos brukarna.
Mått 28 Effektivitet – Grupp och serviceboende
Medel
2014
2015
2016
2017
inom LSS
2017
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och
serviceboende finansierat av kommunen 88 %
94 %
90 %
88 %
81 %
sammanvägt resultat av olika faktorer?
Kommentarer: Serviceutbudet har försämrats något jämfört med föregående år men ligger
fortfarande högt i förhållande till andra kommuner. Av de 10 frågor som ligger till grund för
resultatet har Karlshamn 100 procent på 8 frågor medan övriga 2 frågor ligger mellan 42 – 47
procent. De frågorna rör möjlighet till internetuppkoppling i den egna lägenheten och boende där
hot eller våld inte har förekommit de senaste sex månaderna.
Mått 29 Socialtjänstens ungdomsarbete

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år
64 %
67 %
81 %
69 %
78 %
efter avslutad insats/utredning
Kommentarer: Resultatet 2016 var klart förbättrat mot tidigare år men för 2017 ligger resultatet
åter på den lägre nivån som åren innan. Evidensbaserad praktik tillämpas för att säkra kvalitet och
syftar till att undvika återkommande ärenden.

5.

Din kommun som Samhällsutvecklare

Mått 30-33 Arbetstillfälle och företagande

2014

2015

2016

2017

Medel
2017
79 %

76,0 % 76,6 %
76,7
78,1
Andelen förvärvsarbetande i kommunen
3,1 %
3,5 %
4,0 %
4,1 %
4,2 %
Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?
Hur många nya företag har startats per 1000
3,8
5,4
5,6
4,3
5,2
invånare i kommunen?
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme
ingen
index
Ingen
Ingen
72
mätn
67
mätn
mätn
om kommunens service för företagen?
Kommentarer: Andelen förvärvsarbetande i Karlshamn har ökat jämfört med de senaste åren
vilket är positivt. Snittet för Sveriges alla kommuner ligger dock högre. Antal nya företag som
startats har sjunkit 2017 jämfört med 2016 och ligger nu under medel.

Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd började öka 2016 och 2017 visar på samma nivå
och är nu jämförbart med snittet i riket.
Mått 34 Folkhälsa

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens
9,6 % 10,4 % 11,1 % 11,8 % 12,1 %
invånare?
Kommentarer: Sjukpenningtalet ökar i hela Sverige och det har varit en konstant ökning de
senaste åren. Jämfört med Karlshamns resultat 2011 på 6,6 procent motsvarar ökningen 5,2
procentenheter fram till 2017. Karlshamn ligger strax under medel i riket.
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Mått 35-37 Miljö

2014

2015

2016

2017

Medel
2017

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning
53 %
54 %
53 %
53 %
39 %
av hushållsavfall?
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar
45,9 % 46,0 % 49,3 % 52,1 %
34 %
av personbilar och lätta lastbilar?
22 %
27 %
25 %
32 %
28 %
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?
Kommentarer: Syftet med måttet om effektiv hantering och återvinning av hushållsavfall är att
redovisa kommunens arbete för att minska användningen av de ändliga resurserna och öka
återvinningsgraden. Karlshamn har ett bra resultat och ligger i den övre delen av kommunerna
med bäst resultat. Även Sölvesborg och Olofström visar ett mycket bra resultat.
Digital mätning på utvalda bilar vad gäller användande, körsträckor etc har genomförts i syfte att
långsiktigt öka andelen fossilfria bilar. Vid senaste bytet av bilar ökade antalet fossilfria bilar till
nuvarande nivå på 80% vilket är långt över förväntat resultat.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat under 2017 och når KF-målet på 32 % Detta beror
främst på ett utökat utbud av ekologiska varor samt att måltidsservice arbetat aktivt med att sätta
matsedlar efter säsong och livsmedelsutbud. Man har också arbetat med en tät uppföljning och
vägledning till de som köper in varor.

34

39

Finansiell analys
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK-modellen. Syftet är att analysera
fyra viktiga perspektiv för att kunna identifiera ekonomiska problem och därigenom klargöra
om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen som redovisas på
följande sidor, grundar sig på redovisningsåren 2013-2017 och bygger på fyra perspektiv: det
ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den
ekonomiska utvecklingen.

Resultat
2017 års resultat på 27 mnkr utgör 1,5 % av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk
hushållning. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel som
verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Mellan 2016 och 2017 har verksamhetens nettokostnader ökat med 3,0 (6,5) procent.
Ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2016 och 2017 ökat med 3,9
procent.
Resultat

2013

2014

2015

2016

2017

Skatteintäkter, utjämningsbidrag

1 540

1 586

1 641

1 751

1 819

Balansomslutning

1 689

1 686

1 719

1 725

1 736

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

1 495

1 602

1 638

1 744

1 796

Nettokostnadsandel % (inkl. finansnetto)

97

101

100

99

99

Årets resultat (mnkr) inkl. VA

48

-14

2

16

27

262

71

102

46

116

47

99

87

235

106

Investeringsvolym (mnkr)
Självfin.grad av investeringar inkl. VA (%)

Årets nettoinvesteringar uppgår till 116 mnkr, vilket är 68 mnkr lägre än budgeterad nivå 199
mnkr. Den förhållandevis låga investeringsnivån beror bland annat på senareläggning av
exploaterings- och andra tekniska projekt.

Balanskravet
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för att
utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det
möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av skatteintäkter,
utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010
göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 2010-2018 uppgår till 126 miljoner
kronor.
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Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 23,3 mnkr. En procent av årets
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (1 819 mnkr) uppgår till 18,2
mnkr. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.
I tabellen nedan visas utfallet för balanskravsavstämningen år 2013 - 2017 samt budget 2017.

Skatter, utjämningsbidrag,
och kommunal fastighetsavgift, mnkr
1 % av skatter och
utjämningsbidrag
Årets resultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
VA
Krav på återställande av
tidigare resultat
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Ackumulerad reserv

2013

2014

2015

2016

2017

Budget
2017

1 540

1 586

1 641

1 751

1 819

1 808

15,4

15,9

16,4

17,5

18,2

18,1

47,7
0
0
0,1

-13,9
-3,0
2,7
0,3

2,0
-0,5
0,7
-0,7

15,9
-1,6
0
-3,3

26,5
-1,1
0
-2,1

18,5
0
0
0

0

0

0

0

0

0

47,8

-13,9

1,5

11,0

23,3

18,5

-32,4

0

0

0

-5,1

-0,4

0

13,9

0

0

0

0

15,4
134,4

0,0
120,5

1,5
120,5

11,0
120,5

18,2
125,6

18,1
120,9

Kapacitet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten uppgick
till 66 procent för 2017 vilket är en minskning från föregående år med ca 1 procentenhet.
Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stor andel av kommunens tillgångar som är
belånade. Skuldsättningsgraden minskar med 1 procentenhet och uppgår till 34 procent för
2017.

Kapacitet

2013

2014

2015

2016

2017

Soliditet %

67

66

65

66

66

Soliditet % genomsnitt senaste 5 åren

67

68

68

67

66

Skuldsättningsgrad %

33

34

35

34

34

22,21*

22,21

22,21

22,21

22,21

Skattesats (primärkommunal i kr)

*skatteväxling 32 öre, kommunen tog över hemsjukvården från landstinget.
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Den genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 66 procent. Kommunen har
dock fortfarande en god soliditet samt en låg skuldsättningsgrad. Det finansiella målet en
soliditet på 60 procent i genomsnitt under fem år uppnås. Måttet kapaciteten är i princip
oförändrat.
Skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor, för 2017 och är oförändrad för 2018.
Kommunens skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2017 framgår av
följande tabell:

Kommun
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Genomsnitt i Blekinge
Genomsnitt jämförbara kommuner
(utifrån strukturkostnad).

Kommunal skattesats
år 2017
22,10
22,36
22,21
22,16
22,27
22,22

Plats i förhållande till
övriga 290 kommuner
173
215
188
179
200

21,48

Risk
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. Kassalikviditeten har förbättrats jämfört med 2016 och uppgår till 44 procent. Trots en likviditet
under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande.
Förklaringen till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av
semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas under det närmaste året. Om man bortser
från semesterlöneskulden uppgår kassalikviditeten till cirka 58 procent. Semesterlöneskulden inkl. okompenserad övertid har minskat med ca 1 mnkr, från 89 mnkr 2016 till 88 mnkr
2017.
Risk

2013

2014

2015

2016

2017

26

30

35

43

44

-142

-137

-149

-88

-80

Låneskuld (mnkr) *

218

218

243

213

185

Genomsnittlig låneränta (%)

2,51

2,68

2,07

1,80

1,96

Pensionsåtagande (mnkr)

791

750

722

685

662

1 349

1 437

1 500

1 663

1 966

Kassalikviditet (%)
Finansiella nettotillgångar (mnkr)

Borgensåtagande (mnkr)

* nästa års amortering, kortfristig del ingår 2011-2014. Slutamorterat 2015.

De finansiella nettotillgångarna har förbättrats, -80 mnkr 2017 vilket ska jämföras med -88
mnkr år 2016. Av låneskulden på 185 mnkr utgör 161 mnkr VA:s del och 24 mnkr kommunens
del. Den genomsnittliga låneräntan den 31 december 2016 uppgår till 1,96 procent.
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Pensionshantering
Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr)

2017

2016

Avsättning pensioner inkl. löneskatt
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande inkl. löneskatt
Totala pensionsförpliktelser

7 735
662 481
670 216

8 607
685 441
694 048

Finansiella placeringar, marknadsvärde
Återlånade medel

0
670 216

0
694 048

Ansvarsförbindelsen minskar med 19 mnkr exklusive särskild löneskatt, 2 mnkr inklusive
särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, minskar från
685 mnkr till 662 mnkr inklusive inkl. särskild löneskatt. Utbetalningen av pensioner
inklusive löneskatt är i princip oförändrad 2017 mot 2016 och uppgår till 40 mnkr 2017.
Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr
inklusive särskild löneskatt.
Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring (se not 17 och 20). Efter
år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda.
Kommunens borgensåtagande har ökat med 303 mnkr jämfört med 2016 och uppgår till
1 966 mnkr. Borgensåtagandena är till största delen (1 910 mnkr eller 97 procent) hänförbara
till kommunens helägda bolag. Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på
borgensbeloppet vid årsskiftet. Från och med 2018 beräknas borgenavgiften på beviljad
borgensram.
Ingen nyupplåning har skett under 2017. Kommunen har amorterat 28 mnkr.
Måttet risk är förbättrat jämfört med förra året.

Kontroll
En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk
hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att
hantera problematiska situationer.
Kontroll
Budgetavvikelse (mnkr) (exkl. VA)
Årsresultat i % av skatter och bidrag
Årsresultat i % av skatter och bidrag
genomsnitt senaste 5 åren.

2013
25,3
3,1

2014
- 5,5
- 0,9

2015
4,8
0,1

3,3

2,5

1,6

2016 2017
6,6 18,0
0,9
1,5
1,2

0,9

Måttet kontroll visar en positiv budgetavvikelse med 18 mnkr. De procentuella avvikelserna
mellan utfall och budget är dock små för de flesta nämnderna. Förklaring till avvikelser
framgår av respektive nämnds resultatrapport.
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Det finansiella målet om överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är 1,0 procent i
genomsnitt under senaste femårsperioden. Resultatet innebär att kommunen inte klarar det
finansiella målet. Resultatet 2017 innebär att måttet blir 0,9 procent. Fram till 2015 var
överskottsmålet 2 procent i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Från och med 2016 är
målet 1 procent. Måttet är räknat inklusive VA. Nämnderna hade ett budgetöverskott 2017
inklusive VA på 13 mnkr i förhållande till tilldelad budget.
Måttets resultat bedöms något försämrat jämfört med förra året.

Driftredovisning
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall för åren 2017 och 2016
samt budgetavvikelsen för 2017.
Driftredovisning, mnkr
Nettoutfall
2017
-160
-561
-158
-26
-57
3
-5
-50
-643
-119
-5
-1 781
1 809
-1
27

Nämnder
Kommunstyrelsen
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd exkl. VA
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd *
KF och övriga nämnder
Nämndernas nettokostnader
Finansförvaltning exkl. VA
Finansförvaltning VA
Årets resultat

Budgetavvikelse 2017
2
0
0
0
0
1
1
1
4
1
2
13
7
1
20

Nettoutfall
2016
-155
-551
-163
-27
-71
3
-8
-55
-613
-95
-6
-1 741
1 757
0
16

*/Nämnden för Arbete och välfärd erhöll i december 2017 en utökad budgetram med 13 mnkr.
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 20 mnkr,
vilket fördelar sig med cirka 13 mnkr för nämnderna och cirka 7 mnkr för finansförvaltningen.
Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport.
Finansförvaltningens avvikelse beror huvudsakligen på något högre skatte- och
bidragsintäkter än budgeterat, bättre finansiellt netto och lägre förbrukning av anslagen till
förfogande.
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Investeringsredovisning, mnkr
Nämnder
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd, exkl. VA
Teknisk nämnd VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa

Budget

Utfall

Avvikelse

-39
-10
-5
-1
-49
-61
0
-18
-13
-1

-16
-9
-6
-1
-25
-47
0
-8
-4
0

23
1
0
0
24
14
0
11
9
1

-199

-116

83

Årets nettoinvesteringar blev 116 mnkr, vilket är 83 mnkr lägre än den budgeterade nivån
på 199 mnkr.
Kort om de största budgeterade investeringsprojekten 2017, mnkr.
Projektkod Projekttext

Budget

Utfall

Avvikelse

1530

Åtgärder avlopp

43

35

8

1100

Strategisk Utveckling

12

13

-1

1520

Åtgärder dricksvatten

11

9

2

1320

Torget, ombyggnad

9

4

5

1134

Rörmokaren 2

7

1

6

0029

Stärnö Marina

7

1

6

2596

Träningshall Jössarinken

6

0

6

2742

Ombyggnad Östralycke

6

2

4

1530 Åtgärder Avlopp
Överföringsledning mellan Mörrum och Stärnö har pågått under hela året. 1260 m
spillvattenledning är relinad och 440 m spillvattenledning är omlagd. Inkommande
reningssteg till Stärnö har renoverats.
1100 Strategisk utveckling
Förvärv av strategiska fastigheter i Tostarp, Mörrum, Hällaryd och Sternö.
1520 Åtgärder Vatten
18 galvserviser är ersatta med PE-ledningar och 510 meter huvudledning av järn och 23
huvudventiler är utbytta för att minska framtida störningar. Vattentornet i Svängsta har
renoverats både in- och utvändigt.
1320 Stortorget, ombyggnad
Under 2017 togs programhandling och förfrågningsunderlag fram för byggnation av ny
byggnad på torget med café, glassförsäljning och offentliga toaletter. Uppdraget utgår från
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tävlings-förslaget från 2014. I projektet anläggs även Lunden i norr samt en ny
parkeringsyta och rivning av befintlig paviljong. Upphandlingen av projektet kommer att
avbrytas och byggnationen blir försenad då byggnadslovet blivit överklagat.
1134 Rörmokaren 2
Under hösten 2017 har det tagits fram ett förfrågningsunderlag som är färdigställt och har
gått ut på förfrågan i e-avrop. Byggstart för entreprenaden är planerad att påbörjas under
våren för att vara färdig i oktober 2018.
0029 Stärnö Marina
Aktiviteter 2017, konsultbedömning av NCC:s bergskrotning, ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet inklusive kring utredningar, utredning av saneringsbehov och fortsatt
arbete med detaljplanen.
Aktiviteter som kommer att pågå 2018 är utredningar för detaljplan och vattenverksamhet,
ansökan för sanering, flytt av massor, rivning av byggnaden på fastigheten och eventuellt
påbörja sanering av förorenad mark efter det att inriktning för området valts.
2596 Träningshall Jössarinken
Försening av projektet eftersom arbetet med detaljplanen och nergrävning av elkabel ej
färdigställts enligt plan.
2742 Inventarier Östralycke
Försenad inflyttning, lokalerna har inte kunnat utrustas fullt ut innan årsskiftet. Avslutas
2018.

Sammanställd redovisning
Koncernen Karlshamns kommun omsatte år 2017 totalt 1 098 mnkr (exkl. skatter och
generella statsbidrag). Kommunkoncernen, som via moderbolaget Stadsvapnet i
Karlshamn AB inkluderar de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn
Energi Elförsäljning AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn
Kombiterminal AB, Kreativum i Blekinge AB, Karlshamnsfastigheter AB samt delägda
Västblekinge Miljö AB (50 %), gav ett sammanlagt resultat före skatt om 85,0 mnkr för
räkenskapsåret 2017.
Räddningstjänsten i Västra Blekinge -1,6 mnkr (0), Cura -0,1 mnkr (2,5) samt Miljöförbundet
Blekinge Väst 1,0 mnkr (0,8) har inte konsoliderats i den sammanställda redovisningen men
ingår i den kommunala koncernen.
Resultaten efter finansiella poster uppgick för Karlshamn Energi AB till 16,3 mnkr (10,4), för
Karlshamnsbostäder AB till 30,4 mnkr (30,0), för Karlshamns Hamn AB till 28,2 mnkr (6,3)
och för Karlshamnsfastigheter AB till -4,8 mnkr (-5,6). Kreativum I Blekinge AB redovisar en
förlust på -1,1 mnkr (0).
Nyckeltal

2013

2014

2015

2016

2017

Soliditet (%)

33,6

32,0

31,3

30,6

29,9

49

- 28

6

48

85

Resultat efter finansiella poster
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Soliditeten uppgår till 29,9 procent och är därmed något lägre mot föregående år. Den
knappa försämringen av soliditetstalet är hänförlig till att investeringar finansierats i högre
grad med annat än eget kapital. Soliditeten är högre än de 25 procent som fastlagts som
finansiellt mål för kommunkoncernen.
Samtliga bolag i koncernen, med undantag för Kreativum i Blekinge AB, redovisar ett i
förhållande till budget positivt resultat.

Ekonomichefens kommentarer
Kommunen behöver starka ekonomiska resultat de närmaste åren då det finns ett stort
investeringsbehov för att klara det uppdrag kommunen har. Kraven på kommunen att
leverera välfärdstjänster ökar med anledning av att andelen yngre och äldre i befolkningen
ökar. För att klara investeringsbehovet och nå kommunfullmäktiges beslutade mål krävs en
långsiktighet i planering och arbetssätt. Att arbeta effektivare och bättre nyttja ny teknik
kommer att vara en framgångsfaktor för att lyckas. En annan framgångsfaktor är en stabil
organisation och ledning med medarbetare som trivs och mår bra.
Kortsiktighet skapar osäkerhet i organisationen kring hur verksamheten ska arbeta och vilka
resultat verksamheten förväntas leverera. Risken är stor att detta motverkar möjligheten att
nå kommunfullmäktiges mål och en kostnadseffektiv organisation.
Även de kommunala bolagen står inför ett stort aviserat investeringsbehov de närmaste
åren. Kommunens åtagande inkluderar även borgen för de kommunala bolagen och det
finns därför behov av att vara observant på och föra en diskussion/ göra en bedömning
utifrån den samlade investeringsnivån. Detta för att inte hamna i ett läge där kommunen
inte längre kan tillgodose medborgarnas behov utan får begränsat utrymme att agera.
Kommunens borgensåtagande är stort redan i nuläget.
Kommunfullmäktige har beslutat att sänka överskottsmålet till 1 procent av skatte- och
bidragsintäkter från och med 2016. Trots detta behöver effektiviseringar motsvarande ca
100 mnkr vidtas inom kommunens verksamheter 2018-2020 för att nå det nya lägre målet
på 1 procent.
Karlshamn har, precis som riket, en hög sjukfrånvaro för både korttids- och långtidsfrånvaro.
Även omsättningen på medarbetare och chefer är hög. Detta påverkar verksamheterna och
de som nyttjar kommunens tjänster negativt och är dessutom kostsamt och ineffektivt.
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron samt minska personalomsättningen är högt prioriterat
de kommande åren.
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Kommunfullmäktige
Ordförande: Marie Sällström (S)
Förste vice ordförande: Gert Åkesson (C)
Andre vice ordförande: Iréne Ahlstrand Mårlind (M)
Kommundirektör: Daniel Wäppling

Kommunfullmäktiges verksamhetsområden
 Kommunens högsta beslutande organ

Arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Kommunfullmäktige har under året beslutat om budget, bokslut och ansvarsfrihet, följt upp
ekonomin och tagit del av revisorernas granskningar.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Kommunfullmäktiges styrande funktion ska utvecklas genom att debatten och arbetet i
fullmäktige i större utsträckning inriktas på målformulering, utvärdering och uppföljning.
Utvecklings- och framtidsfrågor ska startas och följas upp i kommunfullmäktige. Kontakten
mellan medborgare och förtroendevalda ska leda till att angelägna och aktuella
medborgarfrågor kan bedömas vara strategiska och av stor vikt och i större utsträckning
beslutas av kommunfullmäktige. Strävan ska vara att få fler ungdomar intresserade av
kommunpolitik och engagerade i samhällsdebatten.
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Kommunrevision
Ordförande: Lars Beckman
Revisorernas verksamhetsområden
 Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på
kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder
är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande samt om den interna kontrollen som bedrivs inom styrelsen och
nämnderna är tillräcklig.
 Revisorerna har också till uppgift att bedöma om resultatet i delårsrapport och
årsredovisning är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om.
 Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse
som lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsen avgivit sin
årsredovisning. I revisionsberättelsen ger revisorerna förslag om kommunstyrelsen och
nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.
 Det finns också, där beröringspunkter finns, en samordning med den lekmannarevision
som utförs i de kommunala bolagen.
 Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar
kommunens revisorer sakkunnigt biträde från en revisionsfirma. Sakkunnigt biträde
under år 2017 har varit EY.
Revisorernas arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och riskbedömning
avgöra vilka verksamheter som ska granskas.
Under året har, förutom granskning av årsredovisning och delårsrapport, följande
granskningar genomförts:
 Detaljplan- och bygglovsprocessen
 Integration och återsökning av statliga medel
 Mutor och oegentligheter
 Orosanmälningar
 Skolans måluppfyllelse
Utöver ovanstående har, i syfte att erhålla underlag för eventuell fördjupad granskning, åtta
förstudier genomförts. En uppföljning av föregående års granskning av bolagens protokoll
och följsamhet till offentlighet och sekretess. Mot bakgrund av Stadsvapnets samordnande
ansvar har vi granskat bolagets styrning och ledning av bolagskoncernen. Andra förstudier
som kommunens skogsbruk, hur många personer i chefsbefattning inom kommunen som
slutar, lokalunderhållet inom kommunen och bolagen, lokalförsörjningsprocessen,
kommunens engagemang i sociala företag samt förstudie av Överförmyndarnämnden.
Revisorerna har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium,
i ett flertal frågor och har haft ett samordningsmöte med bolagens auktoriserade revisor. I
samband med revisorernas behandling av delårsrapport och årsredovisning har möten skett
med såväl kommunfullmäktiges som kommunstyrelsens presidium. Vidare har revisorerna
träffat presidiet i Nämnden för Arbete och Välfärd samt VD och styrelseordförande i
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Karlshamns Hamn AB. Revisorerna har även under året genomfört nämndbesök på
Byggnadsnämnden, BUS-nämnden, Fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Nämnden för
Arbete och Välfärd. Syftet har varit att bland annat informera om revisorernas uppdrag och
arbetssätt. Revisorerna följer även löpande kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhet genom deras protokoll.
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Kommunstyrelse
Ordförande: Per Ola Mattsson
Förvaltningschef: Daniel Wäppling
Nämndens verksamhetsområden





Administrativa avdelningen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Samt frågor gällande:
o Näringsliv
o Mark och exploatering
o Övergripande miljö- och trafikfrågor
o Turism
o Projekt
o Arbete med kommunens styr- och uppföljningssystem

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kommunstyrelsens verksamhetsområden är ett stöd för övriga organisationen att ge
kommuninvånarna en god livskvalitet.
Verksamheterna arbetar för att möta individuella önskemål från kommuninvånarna och
bidrar genom detta till att erbjuda en god livskvalitet.
Ungdomsarbetslösheten har 2017 ökat jämfört med tidigare år efter att ha minskat de
senaste 3 åren. Den totala arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Fortsatt utveckling av arbetet med ökad folkhälsa och framtagande av folkhälsopolicy och
tillhörande riktlinjer.
Drogvaneundersökningen genomförs årligen bland ungdomar och ger en bild över nuläge
och utvecklingen inom ANDT-området
Efter utvärderingar av årets Östersjöfestival har betygen blivit en bra och lugn festival.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kommunstyrelsen har bidragit till att utveckla varierande boendealternativ i hela kommunen
och har förmåga att möta individuella önskemål från kommuninvånare och besökare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
De kommande åren ses ett ökat bostadsbyggande vilket möjliggör ett ökat antal invånare i
kommunen.
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Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kommuninvånarna ges ökad delaktighet genom möjlighet att påverka, t ex genom
bostadsförsörjningsenkät, ”vad tycker du om torget” mm
I förhållande till riket är Karlshamns kommun bra på att möjliggöra för medborgarna att delta
i kommunens utveckling men vi når inte upp till KF:s indikatornivå.
Informationen som finns på kommuns webb-plats får högt betyg.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samarbetsprojekt mellan BTH, ungdomsråd och kommunen syftar till att uppmuntra till ökat
inflytande i olika samhällsprocesser.
Servicecenter har startat under 2017 och fortsatt utvecklingsarbete sker under 2018.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Målet bedöms ha uppnåtts utifrån de genomförda insatserna under året.
Antal företag har ökat under året vilket bidrar till tillväxt och entreprenörskap
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att starta en detaljplan för Stilleryd som möjliggör fler
etableringar.
Rekrytering av näringslivschef har skett under året.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Stabiliserat organisationen och ökat effektiviteten trots minskad budgetram inom KLF.
Personalomsättningen bland chefer är fortsatt hög men med stabilare organisation ses en
möjlighet till förändring åt rätt håll.
Sjukfrånvaron i kommunen är hög och är högre än 2016. Dock ses en påbörjad minskning
från september 2017.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Centralisering av personal-, ekonomi- och nämndsfunktioner är genomförd och ger
möjligheter att utveckla effektiva arbetssätt och minska sårbarheten.
Under 2017 avvecklades avdelningen för tillväxt och utveckling som fristående avdelning
för ökad effektivitet och tydligare uppdrag.
För att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron startar under 2018 arbetet med
Kraftkartan, en systematisk metod för att arbeta med medarbetarengagemang och
organisatorisk och social arbetsmiljö.
Översyn av kommunens styrsystem är påbörjad där Ledningsgruppen är styrgrupp och
KSau är politisk styrgrupp.
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Nämnden för arbete och välfärd
Ordförande: Jan-Åke Berg
Förvaltningschef: Thomas Svensson

Nämndens verksamhetsområden







Utredning och beslut
Socialpsykiatri
Introduktion för nyanlända.
Öppenvård för vuxna och barn
Arbetsmarknadsenhet
LSS, stöd och service har under året organisatoriskt tillhört nämnden för arbete och
välfärd men budgetmässigt tillhört omsorgsnämnden. Denna verksamhet följs därför upp
under omsorgsnämnden.

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Ur ett helhetsperspektiv erbjuder nämnden för arbete och välfärd insatser av hög kvalitét.
Det finns dock många förbättringsarbeten som kan öka kvaliteten betydligt. Barn och
ungdomsvården kan bli mycket bättre genom insatser på hemmaplan. Det gäller även
insatserna för vuxna missbrukare och personer med dubbeldiagnoser. Det finns dessutom
möjlighet att snabbare få personer i egenförsörjning genom samverkan mellan
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Rutiner och processer kan förbättras.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Försörjningsstödsenheten är fullt bemannade, vilket leder till att det skapats utrymme för
insatser att få egenförsörjning. Arbetsmarknadsenheten överfördes till den nybildade
nämnden för arbete och välfärd med syftet att fler personer skall gå från försörjningsstöd till
egenförsörjning. Ett utvecklingsarbete pågår för att snabba på processen och att skapa
fungerande arbetsträningsinsatser.
Hela organisationen är i stort behov en översyn samt förbättrad samverkan mellan beslut
och verkställighet (Öppenvården). Insatser på hemmaplan med rätt kompetens och det
förebyggande arbetet måste förbättras. Ansvaret för service och stöd för funktionshindrade
överfördes verksamhetsmässigt under år 2017. Först år 2018 överfördes resurserna till
nämnden för arbete och välfärd

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämnden för arbete och välfärd medverkar i att skapa fungerande boenden för olika
grupper med sociala problem.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Bostadsbristen i Karlshamn gör att det är svårt för utsatta personer att få en lägenhet.
Kontinuerligt pågår arbete för att förhindra vräkningar av utsatta grupper

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
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Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Delaktighet är ett viktigt inslag när kvaliteten skall utvärderas. Inom förvaltningen pågår
arbetet att förbättra inflytande och delaktigheten i genomförandeplanerna
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbetet med brukardelaktighet i genomförandeplanerna måste förbättras. Likaså måste
uppföljning och mätning förbättras radikalt.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom arbetsmarknadsenheten pågår ett fortlöpande arbete för att finna arbeten för
människor som står långt utanför arbetsmarknaden och för nyanlända
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten måste bli ännu bättre.
Förutsättningar till en samsyn mellan verksamheterna finns.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Sjuktalen ligger högt när det gäller hela nämndens ansvarsområde
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Rehabarbete pågår för att påskynda processen från sjuk till arbetsför. Det har funnits stora
rekryteringsproblem under året. Framförallt rekryteringen av socialsekreterare.
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Omsorgsnämnden
Ordförande: Leif Håkansson
Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson

Nämndens verksamhetsområden






Myndighet och resurs
Stöd i särskilt boende
Stöd i ordinärt boende
Hälso- och sjukvård
LSS, stöd och service har under året organisatoriskt tillhört nämnden för arbete och
välfärd men budgetmässigt tillhört omsorgsnämnden. Denna verksamhet följs därför upp
under omsorgsnämnden.

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Det förväntade resultatet utifrån den nationella brukarundersökningen har inte uppnåtts.
Resultatet är något försämrat i jämförelse med föregående år men håller snittet i jämförelse
med både Blekinge och riket i stort.
Utifrån resultaten i den nationella brukarundersökningen är utfallet på indikatorn trygghet
något sämre än resultatet för Blekinge och riket i stort för särskilt boende och något bättre
när det gäller hemtjänst.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Det har under året varit stor personalomsättning, främst bland chefer och sjuksköterskor
vilket påverkar stabiliteten och kontinuiteten i verksamheten. De förtroendevalda
revisorerna har låtit granska om verksamheten bedriver ändamålsenligt arbete avseende
biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Rapporten inkom under våren och påvisade
utvecklingspotential när det gäller tydliga mål i biståndsbesluten och därmed också i
genomförandeplanerna.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Ombyggnationen av Östralycke och tillbyggnaden av Ekegården har förutom ett utökat antal
lägenheter i särskilt boende, också fått en standardhöjning i det totala boendebeståndet då
dessa har hög tillgänglighet och är utrustade med det senaste vad gäller välfärdsteknik.
Den tekniska utvecklingen har inte uppnått önskat resultat när det gäller fjärrtillsyn och
mobilt trygghetslarm. Införande av mobil hemtjänst har gått enligt plan och kommer att vara
klart i slutet av februari i år.
Höga sjuktal och hög personalomsättning gör det svårt att upprätthålla önskad kvalitetsnivå.
Kontinuitetsmätningen i hemtjänsten visar trots det att verksamheten ligger på rikets snitt,
15 personal inom en två veckors period.
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
En ändamålsenlig och attraktiv boendemiljö främjar en god arbetsmiljö och ger förutsättning
för ett mera optimalt resursutnyttjande vilket succesivt kommer att påverka effektiviteten i
verksamheten positivt. Tillskottet av lägenheter i särskilt boende har bidragit till att
boendekön har minskat. Välfärdstekniken har inte utvecklats enligt förväntan.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Målsättningen att samtliga brukare ska vara delaktiga i utformningen av sin
genomförandeplan har inte uppnåtts, inom särskilt boende är utfallet 99% och inom
hemtjänsten är utfallet oklart.
Andel brukare som upplever att personalen tar hänsyn till brukarnas egna åsikter och
önskemål är målet 90% för båda verksamheterna och utfallet är 75% inom särskilt boende
och 89% inom hemtjänsten. Utfallet för särskilt boende är sämre jämfört med Blekinge och
riket i stort medan utfallet för hemtjänsten är något bättre.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Under året har boende på Persgården flyttat till nya Ekegården och korttidsverksamheten
Kompassen har flyttat från sjukhuset i Karlshamn till Persgården. Inflyttning till Östralycke
efter ombyggnation har skett i två steg, dels flytt från evakueringsboende och dels ett antal
lägenheter som nytillskott. Vid omdanande och nyskapande rubbas det vardagliga
tryggheten för både brukare och personal vilket i en övergångsperiod kan upplevas som
rörigt och därmed negativt för båda parter. Därutöver har chefsomsättningen inom särskilt
boende varit särdeles hög samt att sjuktalen är höga totalt i verksamheten.
Brukarråd har skapats på flera särskilda boende med syfte att öka inflytandet och
delaktigheten för den boende. Anhörigträffar genomförs en till två gånger per år.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom omsorgen bedrivs verksamhet i samtliga kommundelar och det finns ett kontinuerligt
behov av att rekrytera kreativa och ansvarstagande medarbetare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Tillbyggnad av Ekegården och ombyggnation av Östralycke har totalt gett ett tillskott om ca
25 lägenheter i särskilt boende.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Sjuktalen har under året ökat från 36,2 dagar till 42.1 dagar per anställd i jämförelse med
2016.
Personalomsättning chefer som stannar mindre än fyra år på sin tjänst har under året ökat
från 13% till 19% i jämförelse med 2016.
Andelen timavlönad personal har ökat under 2017 i jämförelse med 2016.
Effektivitetsmålen har inte uppnåtts under 2017.
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbete med att minska sjukfrånvaron har varit ett fokusområde under hösten i hela
förvaltningen, trots det har sjuktalen ökat. Omsorgsförvaltningen har haft höga sjuktal sedan
flera år tillbaka. Det kan finnas många anledningar, fysiskt och psykiskt tungt arbete,
kvinnodominerad verksamhet, hög arbetsbelastning mm. Det har under en ganska lång
period varit stor omsättning bland enhetschefer inom omsorgsförvaltningen. Ledarskapet är
en viktig faktor för en effektiv och stabil arbetsplats. Att ändra en långvarig negativ trend i
en stor organisation är ett långsiktigt arbete och kommer att kräva olika former av insatser
för att nå resultat.
2017 var, trots en flerårig trend med hög personalomsättning när det gäller chefer, ett unikt
år. Förutom förvaltningschef och samtliga tre verksamhetschefer, har åtta enhetschefer
rekryterats under året inom omsorgsförvaltningen. Det initiala målet blir att arbeta för en
stabil organisation.
BICAB, behov i centrum, har succesivt implementerats i verksamheten och kommer att vara
helt genomfört under första delen av 2018. Med BICAB avses att genom ökad
grundbemanning täcka all planerad frånvaro och därmed minska timavlönade vikarier.
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Nämnden för barn, ungdom och skola
Ordförande: Tobias Folkesson
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden








Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Musikskola
Fritidsgårdar

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Fortsatta utmaningar när det gäller rekrytering av behörig personal, dock har
personalomsättningen hållit sig på en förhållandevis stabil nivå. Behörigheten i förskolan
har minskat från 78 % till ca 55-60 % men i jämförelse med andra kommuner har
Karlshamns kommun fortfarande högre behörighet. Inom grundskolan har behörigheten
under året ökat. Tillgången på kompetent personal är en av de viktigaste förutsättningarna
för en utbildning med god kvalitet.
En annan utmaning handlar om det ökande barn- och elevantalet i förskola,
grundskola/fritidshem (med påverkan på gruppstorlek, lokalbehov och personalbehov).
Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att huvudmannen behöver arbeta med
ökad likvärdighet och inkludering – t ex att minska resultatskillnader mellan flickor och
pojkar, att öka måluppfyllelsen hos nyanlända elever och elever som kommer från
studieovana hem samt att öka andel elever som når godkänt i samtliga ämnen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
En fördjupad analys av resultat på kommun-, skolenhets-, grupp- och individnivå samt
utvecklingen över tid genomförs. Fokus ligger på pojkars och flickors resultat och andra
aspekter som har med likvärdighet och inkludering att göra. Under året har kartläggning
gjorts över vilka elever i årskurs sex som utifrån prognos riskerar att inte nå behörighet till
nationellt program på gymnasiet. Detta för att så tidigt som möjligt sätta in rätt åtgärder.
Förutom resultatanalys har insatser kopplade till utvecklingsområdet ”Likvärdighet och
inkludering” gjorts bland annat genom kompetenshöjande insatser från ESF-projektet PIK
(Personal Inkludering Kompetens) samt genom den interna kompetensutveckling som
erbjuds i form av en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Under våren har Resultatdialog förts med nämnd. Detta nya arbetssätt har varit en
framgångsmodell där huvudman och profession synliggör roller, ansvar, uppdrag och
resultat.
Lokalförsörjningsfrågan för verksamhetsområde förskola och skola är en utmanande och
strategisk fråga som måste hanteras av kommunen både planeringsmässigt och
ekonomiskt.
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Utbildningsförvaltningen har under 2017 genomfört en kvalitetsenkät till vårdnadshavare till
barn i förskola (barn födda 2012 och 2015). Resultaten visar på fortsatt hög nöjdhet med
barnomsorgen i Karlshamns kommun och små skillnader jämfört med den senaste
mätningen 2015.
Ett område som hamnar jämförelsevis lågt i mätningen är barns inflytande. Det är ett
område som prioriteras i förskolornas kontinuerliga systematiska kvalitetsarbete och
resultat har ökat från 66 procent till 77 procent positiva svar.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Karlshamn är en kommun som satsar på barn och ungdomar. Elever har god tillgång till
kultur och estetiska lärprocesser i förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
musikskola, fritidsgårdar, kultur- och naturskola m m.
Spontanidrottsplatser i anslutning till skolor är en positiv utveckling som på kort sikt minskat
skadegörelse och bidragit till ökad aktivitet i flera åldersgrupper bland barn och ungdomar.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Förskolan deltar i de kulturarrangemang som erbjuds genom kulturgarantin
(Blekingemodellen). Detta innebär att varje förskolebarn, 3-5 år, får tre musik- eller
scenföreställningar per läsår.
Stärkt arbete kring estetiska lärprocesser i grundskolan.
Många olika processer som handlar om värdegrundsarbete pågår i såväl förskola som
skola.
De kompetenshöjande insatserna kring mottagande av nyanlända (PIK) fortgår.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
När det gäller utvecklingsområdet likvärdighet och inkludering visar resultatanalysen att det
finns utmaningar, exempelvis om att öka likvärdigheten mellan flickor och pojkar, att minska
skillnaden i resultat mellan elever som kommer från studieovana och studievana hem samt
att stärka arbetet för att alla elever ska nå målen i alla ämnen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Ledningsgrupperna (förskola/skola) arbetar med resultatanalys för att uppnå ökad
likvärdighet i utbildningen. Arbetssätt som stärker elevinflytande prövas och elever
identifieras för att det kompensatoriska uppdraget ska kunna fullgöras. Bedömning och
betyg är något som särskilt diskuteras. Samrättning av nationella prov stärker
bedömningskompetens och skapar förutsättningar för likvärdig bedömning inom och mellan
skolor.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Alla elever i förskolan, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshem bereds möjlighet att
tillägna sig ett entreprenöriellt förhållningssätt.
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Utbildningsförvaltningen har genomfört en kvalitetsenkät till elever i fritidshem. Eleverna
upplever att det finns ett stort utrymme för egna initiativ i verksamheten.
Ledningsgrupperna (förskola/skola) arbetar med att utveckla arbetssätt som bättre tar
tillvara individens förståelse.
Det entreprenöriella lärandet är väl förankrat i förskolans vardag. Barn lär sig genom att
leka, utforska, testa, iaktta och kommunicera med barn och vuxna. Barns utveckling blir
mångsidig när barnet lär sig genom tema och projektarbete.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom nämndens verksamhetsområden finns utmaningar att möta, bland annat brist på
utbildad personal och lokalförsörjning.
Inom grundskolan har kompetensförsörjningsstrategin bidragit till att andelen utbildad,
behörig och legitimerad personal ökat. Inom förskolan har arbetet med kvalitetssäkrad
personalplanering (KPP) resulterat i att antalet timanställda minskat och att arbetsmiljön
förbättrats.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Stärkt och förtydligad ledningsorganisation i grundskola, förskola och på övergripande
förvaltningsnivå har bidragit med tydligare roller och minskad arbetsbelastning.
KPP (kvalitetssäkrad personalplanering i förskola och grundskola, upplevs minska det
spända arbetet och bidra med ett lugn i verksamheten då jakten på vikarier vid ordinarie
personals frånvaro minskat.
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Gymnasienämnden
Ordförande: Paul Hedlund
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden








Gymnasieutbildning på nationella program
Gymnasieutbildning på introduktionsprogram
Gymnasiesärskola, nationella och individuella program
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Kommunal vuxenutbildning i egen regi och entreprenad inklusive SFI
Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
Lärcentrum (vuxenutbildning på entreprenad på delegation, yrkeshögskola, projekt,
studerandeservice och uppdrag)

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Vägga gymnasieskola uppvisar studieresultat i nivå med riket eller högre. Avgångselever
på högskoleförberedande program når goda resultat i nationella jämförelser, med en hög
andel elever med gymnasieexamen och en genomsnittlig betygspoäng över rikssnittet.
Vägga gymnasieskola utmärker positivt sig i SKL:s Öppna jämförelser med hög andel
elever med examen inom 3 respektive 4 år.
Vuxenutbildningens elever upplever i hög grad att de når målen med sina studier.
I enkäter genomförda våren 2017 uppger elever att de känner sig trygga i gymnasieskolan
och vuxenutbildningen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Kvalitetsdialog med nämnd (november 2017) har bidragit till att öka medvetenheten om
resultat och kvalitet på huvudmannanivå. Gymnasienämndens ledamöter har fått ta del av
resultat på övergripande nivå och dilemman kring bl a könsskillnader och socioekonomiska
skillnader och har fått en inblick i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
Utvecklingsarbete kring resultatanalys. Implementering av analysverktyg för gymnasieskola
och vuxenutbildning (IST analys).
Vuxenutbildningen har bildat en kvalitetsgrupp för att utveckla arbetet med att förebygga
negativa studieavbrott, bland annat genom extra stöd till elever som har erfarenhet av
misslyckanden i samband med studier. Andelen avbrott har sedan 2016 minskat med 125
avbrott (27%)
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Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Miljö och klimat är ett övergripande perspektiv i gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och
vuxenutbildningens läroplaner och ska genomsyra undervisningen i alla ämnen. Ett mått på
elevens miljö- och klimatmedvetenhet är om eleven uppnår målen med utbildningen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Vägga gymnasieskolan genomför gymnasieingenjörsutbildning i hållbar utveckling (fjärde
året på Teknikprogrammet) i nära samarbete med Netport Energikluster samt regionala
företag och organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Delaktighet och inflytande är ett område som hamnar i paritet med riket eller bättre på
Vägga gymnasieskola enligt resultaten i Skolenkäten våren 2017. De flesta är nöjda,
framför allt med det undervisningsnära elevinflytandet.
De flesta av eleverna inom vuxenutbildningen tycker att skolan lyssnar på deras synpunkter.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
De kompetenshöjande insatserna kring mottagande av nyanlända fortgår i ESF-projektet
Personal Inkluderingskompetens (PIK). Projektet pågår till augusti 2018.
All personal inom vuxenutbildningen har genomgått kommunens HBTQ-utbildning.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Det arbete som pågår kring att erbjuda utbildning utifrån arbetsmarknadens behov har fallit
väl ut då andelen med anställning ett år efter genomförd yrkesutbildning inom
vuxenutbildningen har ökat jämfört med 2016.
Karlshamns kommun har en jämförelsevis hög andel av gymnasieelever på yrkesprogram.
Elever med examen från Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och
transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har störst chans att etablera sig
på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier.
Ung Företagsamhet är en modell för att arbeta med de entreprenöriella förmågorna.
Karlshamn har läsåret 2017/18 det näst högsta antalet deltagande elever i länet efter
Karlskrona.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Karlshamns kommun har ansökt om och beviljats utbildningsplatser inom yrkeshögskolan.
Utbildningen, Internationell logistiker, omfattar 400 YH-poäng vilket motsvarar två års
studier på heltid.
Vägga gymnasieskola har tilldelats utmärkelsen Förstklassig skola av VVS-branschens
yrkesnämnd. Utmärkelsen är ett bevis på att skolan erbjuder eleverna en utbildning som
branschen efterfrågar.
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Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Gymnasienämndens verksamheter har personalmässigt goda förutsättningar. Vägga
gymnasieskola har en högre lärartäthet än i riket och den har ökat de senaste åren.
Lärartätheten inom gymnasiesärskolan ligger långt över rikssnittet.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har högre kostnader än genomsnittet i riket.
Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla nivåer i gymnasienämndens verksamheter och det
finns många exempel på utvecklingsarbeten som ger goda resultat för eleverna. Analys på
huvudmannanivå har dock visat att det finns en otydlighet kring roller, ansvar och
befogenheter, vilket är en begränsande faktor i det pedagogiska ledarskapet och det
systematiska kvalitetsarbetet.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
För att kunna erbjuda SFI inom stipulerad tid har Vuxenutbildningen under 2017 finansierat
ett kommunalt lärarlönelyft motsvarande det statliga inom befintliga budgetramar, för att
kunna erbjuda SFI inom stipulerad tid. Detta har gjort det möjligt att behålla och rekrytera
behöriga lärare.
Flera lärare har fått möjligheter till längre utbildningar, ibland med statsbidrag (yrkeslärare)
och ibland med kommunala medel. De flesta lärare deltar i någon form av skolutvecklande
längre fortbildning som läslyft och språkutvecklande arbetssätt.
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Kulturnämnden
Ordförande: Lena Sandgren
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden
 Kultur- och biblioteksverksamhet

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
I allt väsentligt är måluppfyllelsen mycket god. Volymen av aktiviteter och nöjdheten med
dem är fortsatt god. Barnmedialånen har minskat vilket gör läsfrämjande insatser
nödvändiga.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Verksamheten har tillfört ytterligare aktiviteter som skaparverkstad i Lokstallarna och en
ökad omfattning av DigiLabb, en IT-baserad skaparverkstad samt särskilda aktiviteter för
barn och unga inom ramen för Berättarkraft. Bokjuryn är fortsatt en uppskattad läsfrämjande
aktivitet. I regional samverkan har under året beslutats om ytterligare läsfrämjande insatser
att genomföras med början 2018, i samverkan mellan landstinget, regionen och
kommunerna.
Lilla kulturdagen är en uppskattad aktivitet i ständig utveckling.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Aktiviteter och insatser har genomförts i samma utsträckning som tidigare och
föreningsintresset för samverkansaktiviteter är mycket stort. Utställningsverksamheten har
ökat. Deltagandet i aktiviteterna liksom lånen av vuxenmedia har minskat något.
Minskningen i vuxenmedialån och deltagande i aktiviteter är en tydlig trend som kan
motverkas med starkare hemkänsla, lokaler för arrangemang, meröppet i lokalbibliotek och
uppsökande verksamhet.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Viktiga aktiviteter är Kulturnatten, Berättarkraft, Språkcaféer, lunchseminarier samt
kulturinslag och föreningsaktiviteter under Östersjöfestivalen.
Samplanering
med
Karlshamnsfastigheter
och
KABO
avseende
offentlig
konst/utsmyckning fungerar väl avseende Östra Piren och Östralycke.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Medialånen har minskat något. IT-stöd och digitala tjänster efterfrågas alltmer. Betydande
insatser görs för grupper som har särskilda behov.
Högt besökarantal, lägre utlåning, ökad efterfrågan av IT-stöd är en del av 2017 års
verksamhet.
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Stärkt lokal närvaro med Meröppet och uppsökande verksamhet samt trivsamma lokaler
där litteratur och media kan presenteras bättre är en del av de åtgärderna som kan leda till
förbättring av resultaten.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Kulturnatten, Berättarkraft, Bokcaféer, programverksamheten och Bokcirkel PLUS är några
av årets viktigaste aktiviteter. Under 2017 har en tillgänglighetsanalys med nödvändiga
åtgärder genomförts.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kultur Karlshamn skapar förutsättningar för kultur och kreativa näringar (KKN) genom bland
annat evenemanget Berättarkraft där förlagsverksamhet och medborgares egna skrivande
med mera lyfts fram.
Kultur Karlshamn skapar möjligheter för KKN genom att personella och fysiska resurser
ställs till förfogande och utställningsverksamheten har utvidgats till Lokstallarna och
Kulturbyrån.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Berättarkraft har genomförts med gott utfall och utställningsverksamheten med lokal prägel
har ökats i Lokstallarna och Kulturbyrån.
Under 2017 har det genomförts 30 utställningar, en ökning som huvudsakligen beror på att
Lokstallarna och Kulturbyrån nyttjats även för detta syfte.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kultur Karlshamn bedriver ett systematiskt och ständigt pågående kvalitets- och
utvecklingsarbete.
Kulturnämndens verksamheter har en sund ekonomi.
De verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är ekologiskt hållbara.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Uppdraget från nämnden att hantera och motverka stress i organisationen, främja
arbetsmiljön på Stadsbiblioteket och att fortsatt utveckla organisationen, roller och
funktioner inom Kultur Karlshamn har fullföljts med gott resultat. Personalens delaktighet i
planering är hög och en verksamhetsgemensam grupp med fackrepresentanter och chef
har bildats.
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Tekniska nämnden inkl VA
Ordförande: Mats Dahlbom
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson

Nämndens verksamhetsområden










Driftservice, numera Serviceverksamheten
Städservice, numera Serviceverksamheten
Gata, numera Beställarverksamheten
Trafik, numera Beställarverksamheten
Skog och markförvaltning, numera Beställarverksamheten
Fastighet, numera Beställarverksamheten
VA
Måltidsverksamheten
Sotningsverksamhet

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Genom arbetet med ny reservvattentäckt och ett nytt vattenverk säkerställer vi långsiktigt
kommunens dricksvattenförsörjning till våra medborgare.
Genomförd trafiksäkerhetsåtgärd och ny cykelväg i Korpadalen har bidragit till att
kommuninvånarna ska känna sig tryggare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbetet med överföringsledningen från Mörrums reningsverk till Sternöreningsverk har
tekniskt sett löpt på mycket bra under 2017.
Utbyggnad av avloppsvattennätet Brostorp är påbörjat och slutförs mars/april 2018.
Utredningar om ny reservvattentäkt pågår, ansökan ska lämnas in under 2018.
Arbetet med ett nytt vattenverk fortlöper.
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Mejerivägen och en ny cykelväg vid Korpadalsvägen är
genomförd enligt plan.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
En utredning har genomförts under året avseende beläggning för kommunens gator och
vägar. Arbetet har resulterat i en långsiktig beläggningsplan som visar statusen på våra
vägar och gator samt kommande underhållsbehov.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Framtagande av långsiktig beläggningsplan för kommunens gator och vägar.
Arbetet med belysningspolicyn fortskrider med ett fokus på utbyte till den nya LED-tekniken.
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Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Samtliga fritidsanläggningar är inventerade och ett antal enklare åtgärder behövs för att
göra anläggningarna ännu mer tillgängliga.
Biltvätt med okulärbesiktning hur startats upp och bemannats med instegsjobb, vilket har
medfört att Serviceverksamheten nu sammanlagt har 10 % instegsjobb i sin verksamhet.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Med hjälp av tillgänglighetsdatabasen (TD) har det påbörjats en genomgående
tillgänglighetsinventering av kommunens fastighetsbestånd.
Genom en ny serviceorganisation som trädde i kraft från 2017-09-01 ökar möjligheten till
en bättre sammanhållen planering av instegsjobb.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom VA har ett aktivt arbete pågått för ett utökat och bra samarbete med övriga
verksamheter inom kommunen gällande exploatering av mark för näringsliv och boende
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
VA har tagit fram underlag för hur man vill samverka med Mark och exploatering och
projektkontoret. VA har varit en aktiv part i kommunens arbete för en ökad tillväxt kopplat
till markfrågor under 2017.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Genom att avskaffa arbetsledarrollen och tillsätta enhetschefer ska detta leda till att
cheferna kommer närmare medarbetarna och lättare kan verka för en god arbetsmiljö,
sänkta sjuktal och en effektivare organisation.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samhällsbyggnadsförvaltningen har omorganiserats och enhetschefer har ersatt
arbetsledarrollen i hela förvaltningen.
Införandet av en beställare- och utförarorganisation under 2017 ska säkerställa att
förvaltningens kunder får en bra och ändamålsenlig service utifrån överenskommen
kvalitetsnivå.
VA har genomfört en översyn av VA-enheten och inför en ny organisation i en ny VAverksamhet från 2018-01-01.
Måltidsverksamheten har lagt stor fokus på att sänka sjuktalen, verksamheten ser ett
trendbrott då korttidsfrånvaron har minskat.
Arbetet med att säkerställa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån
verksamheternas behov fortgår.

62

67

Byggnadsnämnden
Ordförande: Jan Bremberg
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson

Nämndens verksamhetsområden
 Stadsbyggnadsavdelning

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Genom bygglov, plan och mätningsverksamhet har det skapats många nya bostäder i
attraktiva lägen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbetet löper på enligt plan.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kommunens hemsida är under ombyggnad och stadsbyggnad är delaktiga i detta arbete
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Förbättrat hemsidan och kontakten med medborgarna.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Ett flertal bygglov har beviljats avseende näringsverksamhet vilket skapar förutsättningar
för dessa företag att expandera.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Under året har 9 detaljplaner vunnit laga kraft. Planer vars syfte är att skapa möjlighet för
exploatering av bostäder och näringsverksamhet

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Stadsbyggnadsavdelningen arbetar aktivt för nya anställningar genom att medverka på
BTH’s utbildningar, erbjuda LIA-praktik (lärande i arbete) och medverka i andra
sammanhang som gynnar kommunen Detta har underlättat pågående rekryteringar.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Ny arkitekttjänst är på plats och avdelningen har påbörjat rekrytering av karttekniker
respektive planarkitekt.
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Fritidsnämnden
Ordförande: Andreas Saleskog
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson
Nämndens verksamhetsområden
 Fritidsenheten inklusive väggabadet
 Park, numera beställarverksamheten

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Utvecklat aktivitetsytor för spontan rörelse för alla oavsett ålder och kön samt påbörjat
arbetet med tobaksfria anläggningar
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Utvecklat spontana aktivitetsytor tex spontanidrottplats, strövstigar, motionslingor, utegym
och paddelbana.
Nyetablering av ny spontanidrottsplats vid Norrevång och utveckling av befintlig
spontanidrottsplats vid Österslätt.
Byggt ny Kickbikebana och satt upp uppvägvisare samt ny bod.
Arbetet med att ta fram nya trivselregler för anläggningar har påbörjats och kommer att
slutföras under 2018.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Undersökt möjligheten till att utvecklas ekologiskt och se till att Karlshamn har ett aktivt
idrotts- och föreningsliv
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Deltagit i projektet Ren kust, där 800 kilo skräp rensats från kusten längs Stärnö-Boön,
Tärnö och strandpromenaden.
Nämnden har undersökt möjligheten att byta ut maskinparken på parkenheten under en 5årsperiod till att vara miljövänlig.
En utredning om det är lämpligt och kostnadseffektivt att utöka eller förändra nämndens
ytor med träd och ängsmark har genomförts.
Beslut har tagits att Föreningsbidrag 1.0 ska genomföras under 2018. Denna del av
uppdraget avser digitalisering av webbansökan och webbföreningar. Målet är att projektet
implementeras under 2018 för att börjar gälla för bidragsansökan 2019.
Dialogmöte kring Framtidsforum har genomförts och resultatet kommer att ligga till grund
för framtida satsningar.
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Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Fokuserat på god tillgänglighet på idrottsanläggningar
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Utvecklingen av Framtidsforum där föreningar har möjlighet att vara med och påverka vad
framtidens satsningar på föreningslivet.
Tillgänglighetsinventering
sker
i
samverkan
med
arbetsmarknadsenheten.
Etablering av en fritidsbibbla som ska skapa förutsättningar och lika möjligheter till aktiv
fritid för alla

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Skaffat kunskap kring uppstart av idéburet offentligt partnerskap
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Deltagit i uppstart av en ny IOP (seniorernas hus)

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Skapat effektivare arbetsflöden genom samhällsbyggnadsförvaltningens översyn av
organisationen
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Skapat effektivare flöden genom att:
Flytta arbetsuppgifter till Servicecenter
Parkenheten har flyttat arbetsuppgifter till beställar- och serviceverksamheten
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Överförmyndarnämnd
Ordförande: Ingvar Gustavsson
Förvaltningschef: Daniel Wäppling
Nämndens verksamhetsområden
 Rekrytering, utbildning och tillsyn av ställföreträdare
 Utredning om eventuellt behov av ställföreträdarskap
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Unga kommit till tals i ärenden som gäller deras egen ekonomi. Betonat vikten av att
ställföreträdarna besöker sina huvudmän kontinuerligt så att de ska kunna tillse att
huvudmännen har det bra i sin vardag.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Fortsatt arbete med att tillse att barn ges tillfälle att komma till tals i frågor som rör dem.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Ställföreträdarna ska arbeta för att huvudmännen har en bra boendesituation
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Huvudmännens boendesituation har särskilt uppmärksammats i samband med en
godmans-träff samt en enkät som lämnats ut till ställföreträdare.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Huvudmännen ska genom kunniga ställföreträdare kunna ges samma möjligheter och
rättigheter som andra krävs det att de har kunniga ställföreträdare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Nämnden har under året erbjudit fortbildning till gode män för ensamkommande barn, men
också mer allmän information till gode män och förvaltare.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
För att hålla sjukfrånvaron nere har arbetsstyrkan kompletterats med en extra
heltidsanställd under år 2017. Nämnden har under 2017 haft en god ekonomi.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Anpassat arvoderingen till gode män för ensamkommande barn, så att det bättre stämmer
överens med migrationsverkets förändrade ersättningssystem.
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Valnämnden
Ordförande: Marie Sällström
Förvaltningschef: Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden
 Varje kommun ska ha en valnämnd
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Inget val har hållits under året
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Karlshamnsfastigheter AB
Ordförande: Rune Andersson
VD: Marie Håkansson Wahlström

Bolagets verksamhetsområden
 Förvärva, förvalta och försälja fastigheter avsedda för handel, hantverk, industri,
kontorsverksamhet och utbildning. Ombesörja den service som dessa fastigheter
erfordrar och utföra nybyggnationer för dessa ändamål
 Medverka i och genomföra projekt inom det näringspolitiska området

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Bidrar till att kommuninnevånarna både kan bo och verka i kommunen genom att erbjuda
uthyrningsbara verksamhetslokaler.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Karlshamnsfastigheter AB erbjuder attraktiva näringslivslokaler i olika prisnivåer.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Förbereder byggnation i kommande fastighet med konserthall och bio och allmänheten får
på så vis en naturlig tillgång till området.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbetet fortlöper i stort sett enligt plan med noggranna studier och beräkningar.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Befintliga och möjliga användare/hyresgäster (etapp 5) haft en betydande del i att ta fram
förutsättningar för hur fastigheten ska utnyttjas. Olika kreativa miljöer testas av befintliga
och nya hyresgäster.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Flera företag besöker bolagets testmiljöer på NPSP och företagsevent hålls i lokalerna.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveckling. Vi bygger fastigheten som
attraherar framtidens forskare och företag via etapp 5 och 6 på NetPort Science Park.
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Olika marknadsaktiviteter har genomförts i samarbete med NetPort för att attrahera
framtidens hyresgäster.
Halda Utvecklingscentrum har även i år fått nya hyresgäster av betydande storlek och
uthyrningsgraden har ökat från 79 % till 84 %.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samlokalisering
av
Karlshamnsfastigheter
med
VD,
fastighetsförvaltare ger en effektivare organisation.

ekonomiansvarig

och
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Karlshamn Energi AB med
dotterbolag
Ordförande: Tyrone Svärdh
VD: Anders Strange

Bolagets verksamhetsområden







Elnät
Värme & kyla
Bredband
Elhandel
Elproduktion
Tjänster

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela
kommunen.
KEAB bidrar till måluppfyllelsen genom att medverka till förutsättningar för nybyggnation
samt att minska växthusgaser inom kommunen genom att leverera fjärrvärme med mycket
god miljöprestanda.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
KEAB har som mål att varje år öka andelen hushåll som har tillgång till fiber. För år 2017 är
målet 65%. Detta mål har överträffats, tack vare forcerad utbyggnadstakt.
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid
framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under 2017 har
satsningen intensifierats då infrastruktur byggs ut till cirka 3000 villor.
KEAB genomför nu fastslagen strategi för att bidra till kommunens långsiktiga mål om
utbyggnad av infrastruktur till 95 % av alla hushåll i kommunen och planerar även för 100%
i samarbete med kommunen. KEAB genomför utbyggnad till så kallade byanät inom
Mieådalen och Vettekulla/ Matvik/ Vekerum vilka genomförs under 2017-2019.
KEAB arbetar även för att bidra till kommunens expansion exempelvis genom förberedelser
av infrastruktur i Stillerydsområdet.
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Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen främst inom den egna organisationen.
KEAB arbetar aktivt med att öka miljöprestanda på levererad fjärrvärme
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bl.a. genom fokus på arbetsmiljö och
medarbetarinflytande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning både
bland medarbetare och chefer. Vi har också många sökande vid nyrekryteringar.
KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar. Under 2017 har utbyggnad påbörjats
för 17 laddstationer inom kommunen, vilket är ett projekt under tre år inom Klimatklivet. Vi
är också involverade i nationella branschorganisationer för att utveckla förutsättningar för
betallösningar etc. Vi arbetar också för att få in fler miljöfordon i fordonsbeståndet.
Södra Cell Mörrum har investerat i en ny indunstningsanläggning under 2017 vilket ökar
leveransförmågan från en toppeffekt på ca 45 MW till 63 MW. Detta gör att våra
reservkraftverk behöver gå i mindre omfattning. Vi har konverterat till fossilfritt bränsle på
vår största reservanläggning, vilket ökar miljöprestandan ytterligare.

Karlshamn Hamn AB
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Ordförande: Anders Karlsson
VD: Mats Olsson

Bolagets verksamhetsområden




Bedriva hamnverksamhet
Bedriva logistikverksamhet

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Målen överträffar - Målsättning är ROCE >2,5% vilket överträffas med ett utfall på 5,3%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Fortsatt stora investeringar håller tillbaka kapitalomsättningen, men en kraftigt ökad
vinstmarginal genom Nordstream affären ökar ROCE kraftigt

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Bedömningen görs att Karlshamns Hamn har en god måluppfyllelse när det gäller
sjukfrånvaro, i procent räknat så hade Karlshamns Hamn en sjukfrånvaro på 5,5% (6,6 %)
varav 52% (67%) är långtidssjukskrivna. Om man räknar om det till antalet sjukdagar så är
det 12,1 st (18 st.)
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Långtidssjukskrivningar minskat ngt –Långtidssjukskrivningarna är icke arbetsrelaterade

Karlshamnsbostäder AB
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Ordförande: Ola Persson
VD: Stefan Nilsson

Bolagets verksamhetsområden
 I allmännyttigt syfte med iakttagande av affärsmässiga principer främja
bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun
 Förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, bland annat
kommersiella lokaler och särskilda boenden

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
82 %

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

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
90 %
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
2017 års studentgaranti har uppfyllts. Kostnaden för garantin uppgår till 450.000 SEK/år.
Studentkåren lyfter fram Karlshamn som ett föredöme.
En generös sommarvikariepolicy genererar en välskött utemiljö även under
semesterperioden.
Förturer till bostäder ger samhällets svaga grupper möjlighet till ett bra boende.
En kontinuerlig och omfattande underhålls- och investeringsplan borgar för att lägenheter
och fastigheter i övrigt håller riksstandard.
Ett nytt Trygghetsboende om 20 lägenheter förbereds.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
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Bedömning av resultat och måluppfyllelse
78 %
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Regelbundna förhandlingar om hyresvillkor med Hyresgästföreningen garanterar
hyresgästerna en rättvis avvägning mellan service för dem och intäkter för Kabo.
Ett stort stadsodlingsprojekt på Fridhem får ut kvinnor födda utomlands och detta i sällskap
av en närbelägen förskola.
Den kronologiska bostadskön ger lika möjligheter att erhålla bostad.
Stadsdelsmöten med de boende ger hyresgästerna möjlighet att kommunicera direkt med
företagsledningen.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
85 %
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Ett mycket ambitiöst investeringsprogram skapar arbetstillfällen och nya bostäder.
Lokalombyggnader till Försäkringskassan skapar fler arbetstillfällen.
En planmässig hantering av LOU ger rättvisa konkurrensvillkor.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
85 %
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Ett planmässigt och utökat kompetensutvecklingsprogram ökar de anställdas effektivitet,
kreativitet, välbefinnande och anställningsbarhet.
En försöksverksamhet att ge 10 ensamstående äldre (75+) i villa förtur till lägenheter med
god tillgänglighet har slagit väl ut och unga människor har förvärvat villorna.
Nytt budgetupplägg och en utveckling av controllerverksamheten har internt gett bättre
tydlighet och enkelhet.

Kreativum i Blekinge AB
Ordförande: Per-Ola Mattsson
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VD: Tina Ivarsson

Bolagets verksamhetsområden






Besöksmål turism/ allmänhet
Programverksamhet elever
Lärarfortbildning
Evenemang och mässor
Konferenser

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta
kompetensbehovet i regionen. Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en
breddad rekrytering. I förlängningen ökar det egenförsörjning. Arbete pågår också för att
synliggöra vad utbildningarna leder till i samverkan med företag och organisationer.
Förstärka lärandet även på fritiden för kommuninvånarna. Kreativum utgör ett besöksmål
för tillresande turister.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Verksamheten har utvecklats under året, framför allt med inriktning programmering.
Utvecklingen av program för elever och lärare har varit god, likaså det som erbjudits
allmänbesökare. Anläggningen har utvecklats, dock inte i önskvärd takt.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Kreativum science center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för inflyttande. Genom
en bred samverkan med företagen ökas Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar
i regionen.
Vi kompletterar utbudet av fritidsaktiviteter. Fritidskurser startades då vi hade föräldrar som
uttryckte starka önskemål om teknikrelaterade aktiviteter.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Årets viktigaste händelse är att Karlshamns kommun nu förvärvat samtliga aktier, därmed
skapas en stabilitet, som ger förutsättningar för företag och organisationer att investera i
verksamheten. Attraktiviteten i anläggningen kan med extern finansiering höjas ytterligare.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
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Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och teknik.
Arbetar målinriktat med såväl genus som nyanlända och genom att medvetet visa på
möjligheter för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Det görs genom olika evenemang såsom föreläsningar med forskare, ForskarFredag,
Forskar Grand Prix, guidning Cern, Möjligheternas Värld samt i den dagliga verksamhet
då vi genomför skolprogram och lärarfortbildningar.

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Entreprenöriellt lärande finns med som ett bärande kriterium för science center från
Skolverket. Därmed genomsyrar det verksamheten. Verkar för en god
kompetensförsörjning och börjar tidigt. Vi är måna om att arbeta för att möta
kompetensbehovet på lång sikt.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Kreativum införde redan 2008 programmering, och har under 2017 starkt utvecklat utbudet
för såväl elever och lärare som allmänheten.

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Kreativum arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande. Verksamheten syftar till att få såväl
elever som allmänhet mer innovativa. Detta genomsyrar även den egna organisationen, där
vi ständigt arbetar för att bli mer entreprenöriella. Verksamheten som bedrivs innebär
löpande utveckling och utvärdering i relativt hög takt. Detta redovisas också till Skolverket
som granskar verksamheten årligen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
2017 skapades stabilitet och en grund för en fortsatt utveckling av verksamheten med en
ägare som avser vidareutveckla grunden för finansiering. Tillsammans med övriga science
center i Sverige har vi också gemensamt inlett ett arbete för att utveckla området hållbarhet.
Kommer att fokusera på hållbarhet både vad gäller den egna organisationen som de
program som erbjuds under 2018. Beslut om miljödiplomering har också tagits under 2017,
vilket avses genomföras under 2018.

Räddningstjänsten Västra Blekinge
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Ordförande: Kenneth Hake
Förbundschef: Kenneth Jensen

Kommunalförbundets verksamhetsområden
 Förebyggande verksamhet
 Operativ heltid (skadeavhjälpande verksamhet)
 Operativ deltid (skadeavhjälpande verksamhet)

Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av resultat och måluppfyllelse
Räddningstjänsten arbetar för att öka tryggheten i samhället genom att synas på stan,
genomföra utbildningar och sprida kampanjer på sociala media. Vi arbetar även
förebyggande med tillsyner och samarbetar med andra aktörer i samhället för att öka
känslan av en trygg miljö för de som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner. En
ökad trygghet ger en högre livskvalitet.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Räddningstjänsten har startat upp ett arbete för att öka kunskapen och dialogen kring
jämlikhet som kommer att följa förbundet under åren framöver. Vi arbetar med såväl
jämställdhet som mångfald och hur vi kan tillvarata de fördelar en jämlik arbetsplats och
samhällsfunktion medför. Arbetet ska prägla vår kommunikation med våra medmänniskor
såväl internt som externt.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Trenden är att förbunden blir större. Arbetsuppgifterna för räddningstjänsten kommer i
framtiden att bli fler, det breddade uppdraget. Räddningstjänsten kommer att vara en viktig
aktör i framtiden när det gäller den kommunala tryggheten, där bl.a. utökningen av det civila
försvaret spelar in.
För den operativa verksamheten ser vi nya utmaningar i form av nya energikällor och
byggnadsmaterial som påverkar riskbilden vid bränder och incidenter. Samtidigt som ny
teknik kommer fram kvarstår riskbilden från de traditionella materialen och energikällorna.

Cura Individutveckling
Ordförande: Markus Alexandersson
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Förbundschef: Maria Nyberg

Kommunalförbundets verksamhetsområden










HVB-boende, barn och familj
HVB-boende, ensamkommande barn
LSS-boende, unga med Aspergers syndrom
LSS-boende, vuxna med autism med integrerad daglig verksamhet
Familjerådgivning
Personliga ombud
Resurscentrum (kompetensutvecklingscentrum)
Gymnasieskola för ungdomar med Aspergers syndrom
Familjerätt

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Cura är beroende av de förändringar som sker i samhället omkring oss, bland annat
avseende ny lagstiftning samt vilka behov som finns av våra tjänster, främst hos våra
medlemskommuner. Vi ser nu ett minskat behov av placeringar av ensamkommande
ungdomar och måste därmed anpassa oss efter efterfrågan. Framtiden för dessa
verksamheter är avhängig de beslut som fattas avseende den övergripande
migrationspolitiken och regelverket för ensamkommande ungdomars rätt till asyl. Därmed
är framtiden svår att förutsäga.
Vi ser dock en fortsatt jämn efterfrågan på våra övriga verksamheter vilket innebär att Cura
kan fortsätta att utvecklas utifrån nya behov som kan uppstå i kommunerna.

Miljöförbundet Blekinge Väst
Ordförande: Sonja Lundh
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Förbundschef: Johanna Randsalu

Kommunalförbundets verksamhetsområden
 Fullgöra medlemskommunernas Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs
myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområde. Karlshamns ägarandel är 51,0
procent
 Förbundet fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala
miljönämnder

Västblekinge Miljö AB
Ordförande: Sven-Åke Svensson
VD: Susanna Strandberg

Kommunala bolagets verksamhetsområden
Bolagets uppdrag är att samordna avfallshanteringen i dess ägarkommuner.
Ansvarsområdet omfattar bland annat insamling och behandling av avfall, kompostering,
sortering, mottagning av oljehaltigt avfall samt deponering av metallhaltigt farligt avfall.
Dessutom drift av avfallsanläggningen i Mörrum och drift av ägarkommunernas
återvinningscentraler. Karlshamn kommuns ägarandel uppgår till 50 procent,
kommunerna Olofström och Sölvesborg äger 25 procent vardera.

Sammanställd redovisning
Se även årsredovisning och koncernredovisning för Stadsvapnet i Karlshamn AB
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Resultaträkning (mnkr)

Not

Kommun

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3
4

2017
521
-2 220
-96
-1 795

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande intäkter

5
6
7
8
2

1 436
383
9
-6
0

1 436
383
5
-32

1 379
372
8
-5
6

1 379
372
5
-33

Resultat efter finansiella poster

27

85

16

48

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skatt, uppskjuten
Skatt, aktuell
Årets resultat

0
0
0
0
27

0
0
-12
0
73

0
0
0
0
16

0
0
8
0
40

Sammanställd redovisning
Kassaflödesanalys (mnkr)

1
1

Kommun
2017

Sammanställd Kommun
redovisning
2016
2017
1 098
495
-2 596
-2 148
-209
-91
-1 706
-1 744

Sammanställd Kommun
redovisning
2017
2016

Sammanställd
redovisning
2016
998
-2 489
-184
-1 675

Sammanställd
redovisning
2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Just för poster som inte ingår i
kassaflödet:
Avskrivningar, nedskrivningar
Förändring av avsättningar
Reavinst, försäljning materiella
anläggningstillgångar
Reaförlust, försäljning materiella
anläggningstillgångar
Betald skatt
Utrangeringar materiella anl tillg
Upplöst deponi
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring i
rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga
fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga
skulder

27

85

16

48

96
0
-1

209
0
-1

91
0
-2

184
0
-2

0

0

0

0

0
0
0

-3
10
-3

0
0
0

0
0
0

122

297

105

230

0
14

0
-12

0
-15

0
2

12

49

20

16

80

85

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

148

334

110

248

0

0

0

0

-116

-505

-46

-297

2

3

2

0

0

1

-1

6

1

2

0

0

-113

-499

-45

-291

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriell
anläggningstillgång
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Avyttring av materiell
anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar
Avyttring/minskning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Sammanställd redovisning
Finansieringsverksamheten

Kommun 2017

Sammanställd Kommun 2016
redovisning
2017

Sammanställd
redovisning
2016

VA-fond

0
0

207
0

0
0

189
0

Långfristiga fordringar

0

0

0

0

Amortering av låneskulder

-28

-49

-30

-52

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-28

158

-30

137

7

-7

35

94

Likvida medel vid årets början

159

317

124

223

Likvida medel vid årets slut

166

310

159

317

Upptagna lån

Årets kassaflöde

Sammanställd redovisning
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Balansräkning (mnkr)

Not Kommun
2017

Tillgångar

Sammanställd
redovisning
2017

Kommun
2016

Sammanställd
redovisning
2016

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggn och tekn anläggn
- maskiner och inventarier
- pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1
11
12

1

1 114
137
0
184
1 435

2 531
621
296
30
3 479

1 093
139
0
185
1 417

2 284
571
307
38
3 201

0
135
166
301

5
265
310
580

0
149
159
308

4
248
318
570

Summa tillgångar

1 736

4 059

1 725

3 771

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
Eget kapital, ingående

1 135

1 149

1 119

1 112

Avsatt till VA-fond

-9

-9

0

0

Årets resultat

27

73

16

40

16

1 152

1 213

1 135

1 152

17

9

9

9

9

0
0

62
3

0
0

53
6

13

Omsättningstillgångar
Förråd mm
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Avsättning för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

14
15

Skulder
Långfristig skuld anläggningslån

18

185

2 113

213

1 957

Långfristig skuld VA-fond
Kortfristiga skulder
Summa avsättningar och skulder
Summa eget kapital, avsättning och
skulder

18
19

9
381
584
1 736

9
650
2 846
4 059

0
368
590
1 725

0
594
2 619
3 771

Sammanställd redovisning

82
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Not Kommun
2017

Sammanställd Kommun
redovisning
2016
2017

20

662

662

685

685

21

1 966

1 966

1 663

1 667

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulderna eller
avsättningarna

Sammanställd
redovisning
2016

Övriga ansvarsförbindelser
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
Ställda panter
Summa panter och ansvarsförbindelser

117
2 628

2 745

123
2 348

2 475

Karlshamns kommun
Not

2017

2016

2
3
4

521
-2 220
-96
-1 795

495
-2 148
-91
-1 744

Skatteintäkter

5

1 436

1 379

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6
7
8

383
9
-6

372
8
-5

2

0
27

6
16

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

27

16

Resultaträkning (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Jämförelsestörande intäkter
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

9

Karlshamns kommun
83

88

Kassaflödesanalys
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar, nedskrivningar
Förändring av avsättningar
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar
Reaförlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

Not

2017

2016

4,11,12
17
11,12
11,12

27
96
0
-1
0
122

16
91
0
-2
0
105

14
19

0
14
12
148

0
-15
20
110

10
10
13
13

-116
2
0
1
-113

-46
2
-1
0
-45

18

0
0
-28
-28

0
0
-30
-30

7
159
166

35
124
159

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring/ minskning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Långfristiga fordringar
Amortering av låneskulder

18

KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

15
15

Tillgångar, 1 736 tkr

2 000
1 000

Skulder och Eget Kapital, 1 736 tkr

135
166

2 000

1 435

1 500

1 152

1 000

399
185

500

0
Anl.tillgångar

0

Likvida medel

Övr tillgångar

Lån

Övriga skulder

Eget kapital

Karlshamns kommun
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Balansräkning (mnkr)

Not

2017

2016

11
12
13

1 114
137
184
1 435

1 093
139
185
1 417

0
135
166
301

0
149
159
308

1 736

1 725

16

1 134
-9
27
1 152

1 119
0
16
1 135

9, 16

5

0

17

9

9

18

185
9
381
584

213
0
368
590

1 736

1 725

20

662

685

21

1 966

1 663

2 628

2 348

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och tekniska anläggningar
- maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd m m
Fordringar
Kassa och bank

14
15

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
Eget kapital, ingående
Avsatt till VA-investeringsfond
Årets resultat

Summa eget kapital
- varav avsättning/uttag resultatutjämningsreserv (RUR)

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Skulder
Långfristiga skulder anläggningslån
Långfristig skuld VA-investeringsfond
Kortfristiga skulder

19

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna

Övriga ansvarsförbindelser
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

85

90

Noter (mnkr)
Not 1
Skattekostnad
Sammanställd redovisning

2017

2016

35
117
40
277
51
1
521

36
111
40
262
45
7
501

Dotterbolagens skattekostnad är -0,2 mnkr och
redovisas i koncernresultaträkningen.
Uppskjuten skattekostnad hänförlig till
obeskattade reserver och koncernmässiga
justeringar uppgår till -12,4 mnkr.
Not 2

Verksamhetens intäkter, mnkr
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning verksamhet
Övriga intäkter inkl. jämförelsestörande post
Summa intäkter

Verksamheternas intäkter har ökat med 20 mnkr jämfört med 2016. Ökade intäkter för taxoroch avgifter med 5 mnkr (VA 3 mnkr, barnomsorg och äldreomsorg 1 mnkr, bygglov 1 mnkr).
Bidragen har ökat med 15 mnkr vilket främst beror på ökning av olika former av statsbidrag
från exempelvis Skolverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen. Däremot har bidragen från
Försäkringskassan för personlig assistans minskat med drygt 5 mnkr.
Försäljning av verksamhet har ökat med 6 mnkr. Det är till största del inom utbildningsverksamheten som förändringen skett.
Jämförelsestörande intäkter uppgick 2016 till 6 mnkr och ingår i övriga intäkter. I år har inga
sådana ersättningar erhållits.
Not 3

Verksamhetens kostnader, mnkr
Personalkostnader
Pensionsutbetalningar enl. KPA
Eget aktiverat arbete
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal-, markhyror och leasing
Fastighets- och entreprenadkostnader
Bränsle, energi o vatten
Förbrukningsinventarier och material
Transporter och resor
Övriga främmande tjänster
Försäkrings- och riskkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-1 459 -1 422
-41
-39
13
6
-98
-92
-250
-208
-92
-88
-35
-37
-46
-45
-84
-87
-36
-38
-50
-53
-6
-7
-36
-38
-2 220 -2 148

86

91

Not 3. Verksamheternas kostnader har ökat med 72 mnkr (3,4 %) jämfört med 2016.
Personalkostnaderna har ökat med 37 mnkr (2,5 %). Det är inom utbildningsverksamheten
som den största ökningen skett. Det är också inom denna verksamhet som den största ökningen av statsbidrag finns.
Inom introduktionsverksamheten har personalkostnaderna minskat med 13 mnkr och inom
LSS verksamhet med 9 mnkr.
Omorganisation och centralisering av vissa stödfunktioner märks också vid jämförelse mellan
åren.
Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har ökat med 42 mnkr (20 %). Större delen av
ökningen finns i verksamheterna LSS (22 mnkr) och individ- och familjeomsorg 13 mnkr.
Övriga kostnader har minskat med 5 mnkr vilket motsvarar en minskning med ca 1 %.
Not 4

Avskrivning och nedskrivning
Avskrivning enligt nominell metod

Not 5

Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt

Not 6

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Statsbidrag för flyktingverksamhet
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag/regleringsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämningsavgift

Not 7

Not 8

Finansiella intäkter
Sammanställd redovisning
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Kommunen
Ränteintäkter
Borgensavgifter
Finansiella kostnader
Sammanställd redovisning
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kommunen
Förlust avyttring finansiell anläggningstillgång
Räntekostnader mm
Bankkostnader

2017

2016

96

91

2017
1 436

2016
1 379

319
24
0
0
0
50
57
-67
383

305
37
0
0
-1
43
56
-68
372

5

5

4
5

8
4

2017

2016

1
4
1

4
1

87

92

Not 9

Årets resultat
Avstämning mot kommunallagens balanskrav:
Årets resultat enligt resultaträkningen (mnkr)
- varav kommunen
- varav vatten och avlopp

2017

2016

26,5
24,4
2,1

15,9
12,6
3,3

-2,1
-1,1

-3,3
-1,6

23,3

11,0

5,1

0,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

2017

2016

Investeringsutgifter
- varav maskiner/ inventarier
- varav mark
- varav entreprenader
- varav konsulter
- varav övrigt

-135
-23
-12
-91
-9

-117
-37
-6
-60
-8
-6

Investeringsinkomster
varav investeringsbidrag
varav anslutningsavgifter
varav EU-bidrag
varav försäljningsmedel
Nettoinvesteringar

19
1
3
0
15
-119

71
15
14
7
35
-46

2

2

Avgår: resultat vatten och avlopp
Avgår: samtliga realisationsvinster
Justerat resultat
- varav avsättning till/uttag från
resultatutjämningsreserv (RUR)

Not 10

-

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Försäljningsmedel består av försäljning industrimark i Stilleryd och bostadsmark i Vettekulla
och Asarum. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp uppgick till 3 mnkr.
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffning enl. IB
Belopp mnkr

Markreserv

111
Anskaffningsvärden
Ingående
anskaffningsvärde
Årets investeringsutgifter
Årets investeringsinkomster
Utrangeringar
Försäljning
Nedskrivningar
Omklassificeringar
Utgående
ackumulerade
anskaffningsvärde

Avskrivningar
Ingående
avskrivningar
Utrangering
Försäljningar
Nedskrivningar
Omklassificeringar
Årets
avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar

Ingående planenligt
restvärde
Utgående planenligt
restvärde

Verksamh
fastigheter

Fastigheter
för affärsverksamhet
112
113

Publika
fastigheter
114

Fastigheter Summa mark,
för annan
byggn, tekn
verksamhet anläggningar
115

97

1 263

369

435

11

2 175

12

15

49

15

11

102

-3

-3

-13

-19

96

1 278

415

447

22

2 259

-1

-613

-235

-228

-6

-1 083

-41

-9

-11

-1

-62

-1

-654

-244

-239

-7

-1 145

96

650

134

207

5

1 093

95

624

171

208

15

1 114

89
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Not 12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst
Anskaffn enl IB
Belopp mnkr

Anskaffningsvärden
Ingående
Anskaffningsvärde
Årets investeringsUtgifter
Årets investeringsInkomster
Försäljning
Utrangering
Nedskrivning
Omklassificeringar
Utgående
ackumulerade
anskaffningsvärde

Avskrivningar
Ingående
avskrivningar
Försäljning
Utrangering
Omklassificeringar
Årets
avskrivningar
Utgående
ackumulerade
avskrivningar

Ingående planenligt
restvärde
Utgående planenligt
restvärde

Not 13

Maskiner

Inventarier

Fordon

ADB

121

122

124

127

39

273

26

109

3

19

1

9

Konst

Övriga
Summa
maskiner
maskiner
128
129 invent m m

5

7

459
32

-1

-1

41

292

27

118

-21
1

-193

-18

-4

-16

-24

7

490

-83

-5

-320
1

-2

-11

-1

-34

-209

-20

-94

-6

-353

18

80

8

26

5

2

139

17

83

7

24

5

1

137

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar:
Aktier i koncernföretag
Övriga aktier och andelar
Långfristiga fordringar:
Koncernfordringar
Övriga långfristiga fordringar

5

2017

2016

162
10

162
11

0
12
184

0
12
185

90

95

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Fordringar
Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20
76
39
135

18
90
41
149

0
162
4
166

0
154
5
159

1 134
-9
27
1 152

1 119
16
1 135

- varav ackumulerad reserv (RUR)

126

120

Avsättning till pensioner

2017

2016

7

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
99

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
98

Ingående löneskatt avsättning pensioner
Förändring löneskatt

2
0

1
1

Utgående löneskatt avsättning pensioner

2

2

Avsättning pensioner inkl löneskatt

8

9

5
2

4
5

Kassa och bank
Plusgiro
Bankgiro
Bank
Eget kapital
Sammanställd redovisning
Ingående eget kapital*
Årets resultat
Utgående eget kapital enligt balansräkning
Kommunen
Ingående eget kapital*
Avsättning till VA-Fond
Årets resultat
Utgående eget kapital enligt balansräkning

Ingående avsättning
Försäkring
Ränte- och beloppsuppräkning
Intjänad PA-KL, FÅP, SAP
Nya utbetalningar
Utbetalningar ÖK-SAP
Nya efterlevandepensioner
Grundändring
Arbetstagare som pensionerats
Övrigt
Utgående avsättning
Förändring avsättning
Aktualiseringsgrad %

Löneskatt avsättning pensioner

Kommunen har en försäkringslösning hos KPA
KPAs överskottsfond mnkr
Ingående kapital
Utgående kapital
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Pension till förtroendevalda, OPF-KL, tkr
Avsatt till pensioner, ålders- och
efterlevandepension

Exklusive löneskatt
År 2018

Ingående avsättning PBF/ PRF-KL
Ingående avsättning OPF-KL
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nyintjänande PBF/PRF
Nyintjänad OPF-KL
Utgående avsättning

0
515
10
6
0
326
857

Not 18 Långfristiga skulder lån

År 2017
0
857
15
14
0
298
1 184

Inklusive löneskatt
År 2018
0
640
12
7
1
405
1 065

År 2017
0
1065
19
17
0
370
1 471

2017

2016

213
0
0
-28
0
0
185

243
0
0
-30
0
0
213

Förändring under 2017 av anläggningslånens bokförda värden:

Ingående balans
Ingående balans, kortfristig del
Upplåning
Amortering utöver plan
Amortering enligt plan
Nästa års amortering, kortfristig del
Utgående balans

Anläggningslånen, långfristig och kortfristig del, fördelar sig per långivare enligt följande:

Handelsbanken
Kommuninvest

60
125
185
185

Summa
Summa långfristiga skulder

60
153
213
213

Genomsnittlig låneränta uppgår till 1,96 procent under 2017.

Not 19

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Moms och särskilda punktskatter
Personalens skatter och avgifter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
- varav upplupna löner
- varav okompenserad övertid
- varav semesterlöneskuld
- vara särskilt pensionsåtagande

56

65

6
22
15
282

5
24
22
252

16
6
83
0

16
6
84
0

381

368

92

97

NNot 20

Ansvarsförbindelse pensioner

2017

2016

Ingående ansvarsförbindelse
Försäkring IPR
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Grundändring
Förändring diskonteringsräntan *
Aktualisering
Bromsen
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse

552

581

0
5
11
-32
0
0
-1
0
-2

0
6
4
-32
0
0
0
-3
-4

533

552

-19
99

-29
98

Löneskatt ansvarsförbindelse pensioner
Ingående löneskatt
Förändring löneskatt
Utgående löneskatt

134
-4
130

141
-7
134

Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt *

662

685

Förändring ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad %

Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden redovisas
den totala pensionsskulden till och med år 1997 som
ansvarsförbindelse. RIPS 17 har använts för beräkning av
pensionsskulden.
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Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
Karlshamnsbostäder AB inkl generell borgen
Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi elförsäljning AB
Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamns Kombiterminal
Karlshamnsfastigheter AB
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Västblekinge Miljö AB
Kommunalt förlustansvar för egnahem
NetPort Science Park

2017
874
240
288
222
286
37
0
19
1 966

2016
678
193
258
192
286
37
0
19
1 663

Borgensavgiften är 0,3 procent av borgensbeloppet vid närmast föregående årsskifte till
och med 2017. Från och med 2018 beräknas borgensavgiften som 0,3 procent på av KF
beviljad borgensram.
Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
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Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala
tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 1 693 781 573 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
1 732 334 970 kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala förpliktelser är 0,495
och tillgångar är 0,496 %. Vid årsskiftet uppgick kommunkoncernens låneskuld till
Kommuninvest till 1 470 845 440 kronor.
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Resultat- och balansräkning VA-enheten 2017
VA Resultaträkning tkr (inkl. interna poster)
Not
1
2
3

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2017
85 594
-69 592
-10 777

2016
81 388
-65 014
-9 913

5 225
0

6 461
0

0
-3 108

0
-3 155

2 117

3 306

0
0

0
0

2 117

3 306

Not

2017

2016

6
7
8

167 843
3 640
0

130 764
4 405
0

171 483

135 169

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0

171 483

135 169

Verksamhetens netto
(varav jämförelsestörande kostnader)
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Balansräkning tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

9
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital VA
Ingående eget kapital
Årets resultat, vatten och avlopp
Överföring till långfristig skuld, investeringsfond
Utgående eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder (lån av kommunen)
Långfristig skuld (investeringsfond för
reservvattenanläggning)
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Not

2017

2016

10

7 192
2 117
-9 309
0

3 887
3 305
0
7 192

11

0

0

12

161 039
9 309

126 882
0

0
0
0

0
0
0

1 134

1 095

171 483

135 169

13
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NOTER VA enheten (tkr)
Not 1 VA Verksamhetens intäkter

2017

2016

Brukningsavgifter
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter inkl interna fördelningar

58 271
0
27 323

54 718
0
26 670

Summa

85 594

81 388

7 564
5 141
27 959
153
18 721
0
7 675
1 852
527
0
69 592

6 204
4 810
27 522
155
18 569
409
5 323
1 443
579
0
65 014

2017

2016

Not 2 VA Verksamhetens kostnader
Material
El
Övriga kostnader
Köpt vatten
Personalkostnader
Hyror
Externt köpta tjänster
Från förvaltningen fördelade kostnader
Från kommunen fördelade kostnader
Förlust vid avyttring av anläggningstillgång
Summa
Not 3 VA Avskrivningar och Nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Vatten och avloppsledningar
Byggnader, vattenverk, avloppsverk och
grundvattenbrunnar
Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg, fordon och installationer

År
50

%
2%

33
10
5

3%
10 %
20 %

2017
3 108

2016
3 155

358 564
49 465
-3 245
0
404 784

346 292
27 256
-14 984
0
358 564

Not 4 VA Finansiella intäkter
Tillgodoräknad ränta på överlikviditet
Not 5 VA Finansiella kostnader
Ränta på långfristiga skulder (till kommunen)
Not 6 VA Byggnader, mark och tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Inköp per 31/12
Anslutningsavgifter
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-227 800
0
-9 141
-236 941

-219 450
0
-8 350
-227 800

167 843

130 764

20 700
871
-274
21 297

20 336
589
-225
20 700

-16 295
275
-1 637
-17 657

-14 957
225
-1 563
-16 295

3 640

4 405

Not 8 VA Pågående investeringar
Pågående investeringar

0

0

Not 9 VA Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Övriga förutbetalda kostnader
Avräkning med kommunen
Summa

0
0
0
0

0
0
0
0

2017
7 192
2 117
-9 309
0

2016
3 887
3 305
0
7 192

Not 11 VA Avsättningar för pensioner
Kompletterande ålderspension
Efterlevandepension
PA-KL pensioner
Särskild ålders-/visstidspension
Särskild löneskatt

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Summa avsättning

0

0

Utgående planenligt restvärde
Not 7 VA Maskiner och andra inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Not 10 VA Eget kapital
Ingående eget kapital (flyttas till investeringsfonden)
Årets resultat Vatten och Avlopp
Överföring till investeringsfond
Utgående eget kapital

98

103

Ansvarsförbindelser för pensioner
Pensionsförmåner intjänade tom 1997
Särskild löneskatt
Summa ansvarsförbindelser
Not 12 VA Långfristiga skulder
Lån från kommunen ingående balans
Lån från kommunen förändring under året
Investeringsfond ingående balans
Investeringsfond förändring under året
Summa
Not 13 VA Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid
Arbetsgivaravgift
Upplupna löner
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter
Övriga interimsskulder
Summa

0
0
0

0
0
0

126 882
34 157
0
9 309
170 348

126 903
-21
0
0
126 882

1 134
0
0
0
0
1 134

984
0
0
0
111
1 095
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Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med förra året.
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade
rekommendationer med undantag av:
 RKR 11.4 exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan
som anläggningstillgång.
 anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som
investeringsinkomst
 avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter
anskaffningsåret. Vi bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som
rekommendationens. Från och med bokslut 2015 tillämpas komponentavskrivning
på större anläggnings-tillgångar.
 RKR 13.2,Redovisning av hyra-/leasingavtal. Arbetet med att skapa rutiner för att
få fram dessa uppgifter pågår.
 värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket
begränsad omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet
(utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar.
Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en
nyttjandeperiod överstigande tre år och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas
en total anskaffningskostnad understigande ½ basbelopp exklusive moms. Avskrivning
av anläggningstillgångar ska spegla beräknad nyttjandeperiod för olika typer av
investeringar. Avskrivningstiden ska anpassas till den aktuella anläggningen speciella
förutsättningar. Mark och konstnärlig utsmyckning har obegränsad livslängd (ingen
avskrivning).
En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden.
I redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. Dessa objekt är slutavskrivna
men fortfarande i drift. Exempelvis bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt
med budgeterade belopp framåt i tiden.
Komponentavskrivning användas som metod för att dela upp väsentliga
investeringar i l delkomponenter med varierande avskrivningstider beroende på olika
nyttjandetider.
Kommunfullmäktige
beslutade
2014
om
principer
för
komponentavskrivning. Av beslutet framgår att komponentavskrivning ska tillämpas
från och med 2014 samt att investeringsprojekt som påbörjats före 2014 men som
fortfarande pågår 2014 ska omfattas av komponentavskrivning.
Utvärdering av färdigställda projekt som ska komponentavskrivas sker i samarbete
med fastighetsavdelningen som står för den professionella bedömningen.
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid
redovisas som kortfristig skuld. Semesterlöneskulden kostnadsbokförs månadsvis.
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Jämförelsestörande poster särredovisas i not när dessa förekommer. Som
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till
väsentligt belopp. År 2016 uppgick de jämförelsestörande posterna till totalt 5,7 mnkr
(intrångsersättning Stärnö Naturreservat).
Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje
år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet
med 1,75 procent.
Kommunen tillämpar generella lånearrangemang vilket innebär att lånekostnaderna
beräknas utifrån den genomsnittliga räntan på kommunens utestående lån. RKR 15.1
Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom tidigare år på SKL:s prognos.
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. För pensioner
intjänade fr.o.m. 1998 (PFA 98) har kommunfullmäktige beslutat (september 2000) att
pensionsmedel skall tillsvidare till högsta möjliga individuella del utbetalas till av den
anställde vald kapitalförvaltare/ pensionssparkonto. Detta gäller även åren 1998 och
1999. RIPS 17 används vid beräkning av pensionsåtagandet. RKR 7.1 och 17.2
tillämpas.
Resultatutjämningsreserv (RUR), reservering till RUR får göras med högst ett belopp
som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen med följande procentsatser:
Förtroendevalda
31,42 procent
Anställda med avtalspension
38,33 procent
Övriga
31,50 procent
Redovisningsprinciper för den sammanställda redovisningen
Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt eller indirekt, uppgår till minst 20
procent. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden,
Räddningstjänsten Västra Blekinge och Cura Individutveckling, ingår inte.
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i
dotterbolagen eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Med
proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och
balansräkningar tas med i redovisningen.
I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital ingår, förutom kommunens,
endast den del av bolagens egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskattade
reserver har redovisats som eget kapital efter avdrag för latent skatt. Eftersom
redovisningen endast ska visa förhållandet gentemot externa parter har interna
mellanhavanden
eliminerats.
Väsentlighetsprincipen
har
tillämpats.
Som
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till
väsentligt belopp.
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Ord och uttryck
Aktualiseringsgrad,
pensionsåtagandet.

andel

aktualiserade

personer

vid

beräkning

av

Avkastning på sysselsatt kapital verksamhetsmått i de kommunala bolagen. Utgörs
av rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella
intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avsättningar ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt
bestämd.
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen.
Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har
skaffats fram (skulder, avsättningar och eget kapital).
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar.
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder.
Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp
samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på
bank.
Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga.
FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp.
Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31.
Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med
mera.
Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och
omsättningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2017 1,75 procent.
Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning.
Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har
påverkat likvida medel.
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt.
OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker med 4,5 % på
arvodessumman.
PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937
och tidigare.
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Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till
vilka de hör.
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar
även förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra
balansräkningen för de två senaste åren.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.
SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten.
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga.
Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget
kapital. Andel eget kapital av de totala tillgångarna.
Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag).
Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och
förråd), anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga
fordringar).
Årets resultat
resultaträkningen.

skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av

ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension.
tkr= tusentals kronor.
mnkr = miljontals kronor.
mdkr = miljarder kronor
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Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 § 102 om kommunens mål och budget med
verksamhetsmål och indikatorer för 2017. KF har 2015-09-07 beslutat om Kommunprogram
med inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018.
I denna bilaga redovisas nämndernas och bolagens/ förbundens resultatrapporter för 2017

Kommunfullmäktiges mål 2017

För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem:
Vi har nått indikatorsnivån
Vi har inte nått indikatorsnivån men är på god väg
Vi har inte nått indikatornivån
Indikatorn kan inte bedömas eftersom resultat eller indikatorsnivå saknas
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Kommunrevision
Ordförande: Lars Beckman

Revisorernas verksamhetsområden








Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på
kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder
är ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande samt om den interna kontrollen som bedrivs inom styrelsen och nämnderna
är tillräcklig.
Revisorerna har också till uppgift att bedöma om resultatet i delårsrapport och
årsredovisning är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om.
Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse
som lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsen avgivit sin
årsredovisning. I revisionsberättelsen ger revisorerna förslag om kommunstyrelsen och
nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.
Det finns också, där beröringspunkter finns, en samordning med den lekmannarevision
som utförs i de kommunala bolagen.
Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens
revisorer sakkunnigt biträde från en revisionsfirma. Sakkunnigt biträde under år 2017 har
varit EY.

Revisorernas arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och riskbedömning
avgöra vilka verksamheter som ska granskas.
Under året har, förutom granskning av årsredovisning och delårsrapport, följande granskningar
genomförts:






Detaljplan- och bygglovsprocessen
Integration och återsökning av statliga medel
Mutor och oegentligheter
Orosanmälningar
Skolans måluppfyllelse

Utöver ovanstående har, i syfte att erhålla underlag för eventuell fördjupad granskning, åtta
förstudier genomförts. En uppföljning av föregående års granskning av bolagens protokoll och
följsamhet till offentlighet och sekretess. Mot bakgrund av Stadsvapnets samordnande ansvar
har vi granskat bolagets styrning och ledning av bolagskoncernen. Andra förstudier som
kommunens skogsbruk, hur många personer i chefsbefattning inom kommunen som slutar,
lokalunderhållet inom kommunen och bolagen, lokalförsörjningsprocessen, kommunens
engagemang i sociala företag samt förstudie av Överförmyndarnämnden.
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Revisorerna har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium, i
ett flertal frågor och har haft ett samordningsmöte med bolagens auktoriserade revisor. I
samband med revisorernas behandling av delårsrapport och årsredovisning har möten skett
med såväl kommunfullmäktiges som kommunstyrelsens presidium. Vidare har revisorerna
träffat presidiet i Nämnden för arbete och välfärd samt VD och styrelseordförande i Karlshamns
Hamn AB. Revisorerna har även under året genomfört nämndbesök på Byggnadsnämnden,
BUS-nämnden, Fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Nämnden för arbete och välfärd.
Syftet har varit att bland annat informera om revisorernas uppdrag och arbetssätt. Revisorerna
följer även löpande kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet genom deras protokoll.
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Kommunstyrelse
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Nämndsordförande:
Per-Ola Mattsson

Förvaltning:
Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef:
Daniel Wäppling

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden







Administrativ avdelning med:
o Kansli
o Kommunikation
o It-drift och support (2017)
o Folkhälsa
o Servicecenter
Ekonomiavdelning med:
o Ekonomiadministration
o Upphandling/ inköp, e-handel
Personalavdelning med:
o Strategiskt och operativt personal- och lönearbete
Dessutom innefattar nämndens verksamhetsområde:
o Näringsliv
o Mark- och exploatering
o Övergripande miljöfrågor
o Övergripande trafikfrågor
o Turism
o Projekt
o Arbete med kommunens styr- och uppföljningssystem

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kommunstyrelsens verksamhetsområden är ett stöd för övriga organisationen att ge
kommuninvånarna en god livskvalitet.
Verksamheterna arbetar för att möta individuella önskemål från kommuninvånarna
Genom detta bidrar kommunstyrelsens verksamheter till att erbjuda en god livskvalitet.
Ungdomsarbetslösheten har 2017 ökat jämfört med tidigare år efter att ha minskat de
senaste 3 åren. Den totala arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Fortsatt utveckling av arbetet med ökad folkhälsa och framtagande av folkhälsopolicy
och tillhörande riktlinjer.
Drogvaneundersökningen genomförs årligen bland ungdomar och ger en bil över
nuläge och utvecklingen inom ANDT-området
Efter utvärderingar av årets Östersjöfestival har betygen blivit en bra och lugn festival.
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 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Bidragit till att utveckla varierande boendealternativ i hela kommunen.
Förmåga att möta individuella önskemål från kommuninvånare och besökare
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
De kommande åren ses ett ökat bostadsbyggande vilket möjliggör ökat antal invånare i
kommunen.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kommuninvånarna ges ökad delaktighet genom möjlighet att påverka, t ex genom
bostadsförsörjningsenkät, ”vad tycker du om torget” mm
I förhållande till riket (65 % mot 57 %) är Karlshamns kommun duktiga på att möjliggöra
för medborgarna att delta i kommunens utveckling men vi når inte upp till KF:s
indikatornivå på minst 70 %.
Informationen som finns på kommuns webb-plats får högt betyg, 87 % mot riket 79 %
och mot KF:s indikatornivå på 82 %.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samarbetsprojekt mellan BTH, ungdomsråd och kommunen syftar till att uppmuntra till
ökat inflytande i olika samhällsprocesser.
Servicecenter har startat under 2017 och fortsatt utvecklingsarbete sker under 2018.
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Målet bedöms ha uppnåtts utifrån de genomförda insatserna under året.
Antal företag har ökat under året vilket bidrar till tillväxt och entreprenörskap
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att starta en detaljplan för Stilleryd som möjliggör
fler etableringar. Rekrytering av näringslivschef har skett under året.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Stabiliserat organisationen och ökat effektiviteten trots minskad budgetram inom KLF.
Personalomsättningen bland chefer är fortsatt hög men med stabilare organisation ses
en möjlighet till förändring åt rätt håll.
Sjukfrånvaron i kommunen är hög och är högre än 2016. Dock ses en påbörjad
minskning från september 2017.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Centralisering av personal-, ekonomi- och nämndsfunktioner som lett till möjligheter att
utveckla effektiva arbetssätt och mindre sårbarhet.
Avveckling av avdelningen för tillväxt och utveckling som fristående avdelning för ökad
effektivitet och tydligare uppdrag.
För att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron startar under 2018 arbetet med
Kraftkartan, en systematisk metod för att arbeta med medarbetarengagemang och
organisatorisk och social arbetsmiljö.
Översyn av kommunens styrsystem är påbörjad där Ledningsgruppen är styrgrupp och
KSau är politisk styrgrupp.
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1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Stor personalomsättning på
chefstjänster
Utmaning 2.
Höga sjuktal

Utmaning 3.
Ett flertal svårrekryterade
yrkesgrupper, vilket i sin tur
skruvar upp löneläget
Utmaning 4.
Anpassa verksamheten
inom KLF till ny
organisation och minskad
budgetram

Utmaning 5.
Ett upplevt försämrat
näringslivsklimat

Utmaning 6.
Hantera den stora mängden
projekt

Utmaning 7.
Kommunens styr- och
ledningssystem

Så hanterar vi utmaningen:
Förändringar i chefsuppdragen samt översyn av
organiseringen av arbetet
Så hanterar vi utmaningen
Fokuserar arbetet på att stödja cheferna i
rehabiliteringsarbetet både vad gäller kort- och
långtidssjukskrivningar. Stödjer cheferna i översyn av
organiseringen av arbetet
Så hanterar vi utmaningen
Arbetar för att visa på kommunen som en attraktiv
arbetsgivare. Arbetar strategiskt med
löneöversynsutrymmet.
Så hanterar vi utmaningen
Avdelningen för tillväxt och utveckling avvecklades under
året som fristående avdelning och verksamheterna
organiserades inom Administrativa avdelningen och
Statsbyggnadsavdelningen med kommunstyrelsen som
ansvarig nämnd. Ett fokus på verksamhet snarare än
organisation har varit en framgångsfaktor Dessutom har
ekonomi- personal och nämndsfunktioner centraliserats till
KLF.
För att klara KF:s budgetbeslut har ett antal tjänster dragits
in och en samordning av kompetenser i hela
förvaltningsorganisationen har till stor del kunna minska
konsekvenserna av minskad budget. Överlag har
neddragningarna lett till en något minskad ambitionsnivå
vad gäller egna utredningsresurser.
Så hanterar vi utmaningen
Ett omtag inom näringslivsarbetet inleddes under 2016 och
fortsatte hela 2017. Kommunen har ökat sina insatser och
under hösten anställdes en ny näringslivschef med ett
tydligt uppdrag att tillsammans med näringslivet jobba med
förbättringar.
Under 2018 anställs också en ny näringslivsutvecklare.
Så hanterar vi utmaningen
Karlshamn har av tradition en omfattande bukett av projekt
som befinner sig i olika faser allt mellan vilande och
slutförande. En förtydligad projektmodell är under
implementering och genom rekrytering av egna
projektledare har flera projekt kunna komma framåt.
Så hanterar vi utmaningen
Översyn av styrsystemet är påbörjat. Ledningsgruppen är
styrgrupp, KSau är politisk styrgrupp och dessa har gett
uppdrag till en arbetsgrupp bestående av representanter
från alla förvaltningar.
8
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1.4 Nämndens framgångar
Upplever en ökad stabilitet i förvaltningarnas chefsled p g a de många genomförda
rekryteringarna.
Förvaltningen har genom engagerad och kompetent personal som fokuserat på uppdraget
genomfört betydande förändringar, ledda av duktiga ledare och chefer.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Hela kommunsverige går mot stora utmaningar när det gäller förnyelse och utökad
infrastruktur och verksamhetsrelaterad byggnation. Detta kräver ökade egna eller köpta
resurser vad gäller kvalificerade utredningar och projektledning.
Hög konjunktur påverkar byggtakten i en kommun av Karlshamns storlek vilket innebär att
det är svårare att få tag i kvalificerad arbetskraft på konsultsidan. Tack vare olika privata
aktörer har många nya bostäder skapats.
Folkhälsofrågorna kommer alltmer i fokus i Blekinge då man identifierat att både den
upplevda och den faktiska hälsan ligger lägre i vissa grupper än i övriga Sverige.
Turism ses som en framtidsnäring för hela Sverige och då särskilt skogs- och
skärgårdskommuner.
Fortsatt svårt att rekrytera ett flertal yrkesgrupper, vilket ökar personalomsättningen och
skruvar upp löneläget. Arbetet med att få ner sjuktalen behöver fortsättas genom att
förändra hur arbetet organiseras.
Ett flertal förändringar i lagar är på gång de närmaste åren t ex ny kommunallag och ny
redovisningslagstiftning.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Styrkor:
Centraliseringen av stödfunktioner ger mindre sårbar organisation.
Den tillgängliga och höga kompetensen inom organisationen.
Utvecklingsområden:
Organisatorisk samordning behöver förbättras och fokus läggas på kommunövergripande
processer där kommunledningsförvaltningen kan stötta och leda utvecklingsarbetet.
Det upplevda näringslivsklimatet i Blekinge är lägre än riket men Karlshamns resultat
ligger alarmerande lågt och måste förbättras.
Digitalisering.

3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

71 075
-225 802

29 816
-191 803

32 904
-192 783

3 088
-980

Nettokostnader

-154 727

-161 987

-159 879

2 108
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Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
I sammanställningen ingår inte lönehanteringen åt bolag och stiftelser (+-2,6 mnkr).
Intäktsavvikelsen härrör från festivalen, pågående projekt, högre interna intäkter och
motsvaras till stor del av högre kostnader.
Personalkostnader blev drygt 2 mnkr lägre än budgeterat beroende på vakanta tjänster.
Kommunstyrelsens förvaltning har lyckats genomföra en besparing i den verksamhet som
gick in 2017 i nivå med kravet (-15 mnkr). Detta har visserligen påverkat verksamhetens
ambition men har inte äventyrat kommunens totala verksamhet. Helhetssyn och
samarbete är nyckelord i detta arbete. Sedan har även vissa ambitionssänkningar behövt
ske.
I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr)
Verksamhetsmått
Nettokostnad per invånare
(kr) (invånarantal den 1 nov)

2013
3 596

2014
3 718

2015
4 475

2016
4 845

2017
4 963

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning
Nämndsmål: Kommuninvånarna har egenförsörjning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Arbetslöshet i Karlshamn

Minskning jämfört
med 2016
2016 = 10,4 %

Utfall
indikatorer
December 2017
= 10,2 %

HDE

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Tillgängliggöra ytterligare yta i hamnen för företag som vill etablera sig, även om de inte har
direkt hamnnära verksamhet
 Nyttja Västerport för verksamhetsändamål (utan kommersiell sprängning)
 Etablering av nya verksamheter
Stadsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag från KS att starta en detaljplan i Stilleryd som
möjliggör fler etableringar. Arbetet har påbörjats.
Efter upphandling av specialisttjänster ska kommunen beställa en miniutredning som
beskriver olika möjligheter att ta sig an Västerport utan kommersiell sprängning.
Hamnen har dock annonserat att de behöver mer yta i Stilleryd.
Gällande etablering av verksamheter sker detta mer eller mindre sporadiskt, då det
proaktiva arbetet saknats under 2017. Dock har ett antal verksamheter tillkommit, men inte i
den utsträckning som man förväntat.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Arbetet enligt ovan har bidragit till måluppfyllelsen. Den ökade tillgången på arbete och med den
minskad arbetslöshet inom arbetsmarknadsregionen har starkt bidragit till en ökad måluppfyllelse
och målet är till stor del uppnått.
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Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer
--

HDE

HDE

Andel av medborgarna som känner sig trygga
Index högre än 63
(KKiK index 1-100) (KF)
Nytt mått i KKiK 2017:
Hur trygga är eleverna i skolan. Årskurs 9
82 %
(stämmer helt och håller eller stämmer ganska
bra)
Medelvärde i riket 83 %
Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel %
26 %
Utfall 2016 = 27
(trygghetsmätningen) (KF)
%
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Tillgängliggöra ytterligare yta i hamnen för företag som vill etablera sig, även om de inte har
direkt hamnnära verksamhet
 Nyttja Västerport för verksamhetsändamål (utan kommersiell sprängning)
 Etablering av nya verksamheter
Arbetet är påbörjat.
Utredning påbörjas när upphandling av specialisttjänster är genomförd. Specialisttjänster
krävs för att utreda om det går att genomföra detaljplanen utan kommersiell sprängning.
Gällande etablering av verksamheter sker detta mer eller mindre sporadiskt, då det
proaktiva arbetet saknats under 2017. Dock har ett antal verksamheter tillkommit, men inte i
den utsträckning som man förväntat
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Kommuninvånarnas bedömning av trygghet ligger fortsatt högt vilket är en del i måluppfyllelsen.
Kommunstyrelsens stöd och samordning bidrar även den till måluppfyllelsen. Totalt sett bedöms
målen inom området vara på god väg mot måluppfyllelse.
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor
Nämndsmål: Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Andel av de som svarat på högstadiet som någon
gång druckit alkohol de senaste 12 månaderna
(drogvaneundersökning)
Andel av de som svarat på högstadiet som någon
gång använt narkotika (drogvaneundersökning)

Pojkar: 26,9 %
Flickor: 26,6 %

Utfall
indikatorer
Pojkar: 45,1 %
Flickor: 39,0 %

Pojkar: 4,4 %
Flickor: 3,8 %

Pojkar: 4,3 %
Flickor: 4,4 %

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

Pojkar: 20,6 %
Flickor: 19,2 %

Pojkar: 22,2 %
Flickor: 22,7 %

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

Över 73%

68 % (2016)
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Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Tillgängliggöra ytterligare yta i hamnen för företag som vill etablera sig, även om de inte har
direkt hamnnära verksamhet
 Nyttja Västerport för verksamhetsändamål (utan kommersiell sprängning)
 Etablering av nya verksamheter
Arbetet påbörjat. Under de senaste månaderna har dock hamnen annonserat att de
behöver mer yta i Stilleryd.
Utredning påbörjas när upphandling av specialisttjänster är genomförd. Specialisttjänster
krävs för att utreda om det går att genomföra detaljplanen utan kommersiell sprängning.
Gällande etablering av verksamheter sker detta mer eller mindre sporadiskt, då det
proaktiva arbetet saknats under 2017. Dock har ett antal verksamheter tillkommit, men inte i
den utsträckning som man förväntat
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målen vad gäller missbruk av alkohol, medicin och narkotika utvecklas inte positivt.
Att ta hänsyn till vid dessa indikatorer är att rökningen kraftigt går neråt. Det finns fortfarande kring 22
% som någon gång har provat, men de som röker dagligen är under 2 %.
Ungas mående har inte mätts mer än något år i nuvarande form men ligger för högt. Totalt sett är
inte målen uppnådda.

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och
hållbar livsmiljö
Nämndsmål: En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar
livsmiljö
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark
90 %
Måttet går ej att
vid nyetableringar och expansion av befintliga
mäta
verksamheter
(egen undersökning) (KF)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Framtagande av digitaliseringspolicy
Digitaliseringspolicy är påbörjad. En tjänst som digitaliseringsstrateg tillsätts under
våren 2018 och då kommer arbetet att prioriteras.
 Framtagande av markanvändningspolicy
Markanvändningspolicy håller på att kompletteras med ytor för idrott, kultur och omsorg
för att kunna antas under 2018. Arbetet kommer att synkroniseras med
Bostadsförsörjningsprogrammet, aktualitetsöversyn av översiktsplanen och VA-planen.
Under 2018 kan handels-/markanalysen spela in ytterligare delar om hur befintlig, men
även ny mark ska tas i anspråk. Flera fördjupade översiktsplaner kommer därför att
startas under 2018 som kommer att fastställa användningsområden.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Insatser är gjorda för att nå ökad måluppfyllelse. En tydlig strategi som ger helhetssyn över både
kommunal och privatägd marks framtida användning krävs. Analysen är till stora delar gjord men
måste ställas samman, målen är därmed inte uppfyllda.
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Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Nämndsmål: Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter
90 %
Detaljplanelagt
för bostadsändamål utifrån rådande efterfrågan
120-tal bostäder
(KF)
i innerstan.
Nybyggda bostäder totalt, antal (KF)
60
146
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Framtagande av policy för Mark- och boende
Markanvändningspolicy håller på att kompletteras med ytor för idrott, kultur och omsorg
för att kunna antas under 2018. Arbetet kommer att synkroniseras med
bostadsförsörjningsprogrammet.
 Fokus på strategiskt viktiga utvecklingsprojekt som ger flera nya attraktiva bostäder
Flera projekt på gång som möjliggör flerbostadshus och nya villatomter i olika delar av
kommunen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målet är uppfyllt. Den kraftsamling som skett kring byggnation av bostäder inom den kommunala
organisationen har bidragit till hög måluppfyllelse. Privata aktörer har förstärkt detta genom att
”våga” satsa lokalt.

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
Nämndsmål: Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens
gränser, ton CO2-ekv per invånare (KF

Minskning med
10%
2013 = 5,63
2014 = 4,47
2015 = 4,51

Resor med kollektivtrafik, per invånare (KF)
Tidigare utfall 2016 = 41,0
Enligt ny redovisning för 2016 från Blekingetrafiken
= 32,2

46,8

Andel sjöar med god ekologisk vattenstatus (KF)

20 %

Utfall
indikatorer
2014 =
minskning med
20,1 %
2015 = ökning
med 0,04 %
Enligt redovisning för 2017
från Blekingetrafiken = 35,2
(ökning med 9,3
%)
56 %
(5 av 9 sjöar)

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Sanering av förorenad mark
 Fortsatt anläggning av våtmarker
Beslut om att anlägga vårmark i Åryd är taget
 Fortsatta satsningar på vattenkvaliteten i Mieån
Återställningsprojekt Mieån pågår
Miljöpolicy ligger för beslut våren 2018
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HDE
E

Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Svårbedömd måluppfyllelse då mycket ligger utanför kommunens ansvarsområde och styrs genom
nationella insatser och förändringar av styrmedel och lagstiftning. Kommunstyrelsen har dock fortsatt
i sin strävan mot minskat miljöavtryck i den egna verksamheten. Agenda 2030 arbetet är tillsammans
med andra regionala aktörer igångsatt men resultat är inte möjliga att se ännu. Tydliga lokala
organisatoriska miljömål är under utarbetning.

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling och service
Nämndsmål: Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över
kommunens utveckling och service.
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Företagens sammanfattande omdöme om
Minst index 77
INSIKT skjutits
kommunens service för företagen (Index 0-100,
på framtiden,
KKiK, Insikt) (KF)
åter 2018
Kommunens förmåga att involvera medborgarna att Minst 70 %
Karlshamn =
delta i kommunens utveckling (Index % av
65 %
maxpoäng, KKiK) (KF)
Medel i riket = 57 %
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Utveckla fler och bättre e-tjänster för att möta ökade krav på tillgänglighet och service
 Digitalisering och IT-utveckling
 Anpassa och vidareutveckla olika kommunikationskanaler och mötesplatser för ökad delaktighet
och inflytande.
 Servicecenter
Digitaliseringskompetenser finns inom alla förvaltningar.
Förstudie till ny mer användarvänlig extern webb för Karlshamns kommun har genomförts.
En ny Facebook-sida för enbart rekryteringar har skapats.
Användningen av rörlig bild har utvecklats under året.
Servicecenter har startats upp under senare delen av hösten och fortsatt utveckling sker
2018
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Insatser som är nödvändiga för att möjliggöra en högre måluppfyllelse är gjorda när det gäller
kompetens och infrastruktur inom organisationen. Effekter är för tidigt att se då detta är ett arbete
som är långsiktigt.
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Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Kvalitén i kommunens webbinformation till
82 %
87 %
medborgarna
(Index % av maxpoäng, KKIK) (KF)
Medel i riket = 79 %
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Publika kommunala lokaler ska vara fullt tillgänglighetsanpassade
Föreningsdrivna lokaler som får kommunalt stöd ska stimuleras att bli tillgänglighetsanpassade.
Tillgänglighetsdatabasen är uppdaterad och finns publik
Tekniska nämnden har en budgetpost för att tillgänglighetsanpassa lokaler
Kommunens webbinformation ska förbättras för ökad tillgänghet av innehållet
Förstudie och behovsanalys har genomförts under året inför utveckling av ny och mer
tillgänglig webbplats. Den nuvarande webbplatsen har uppgraderats i begränsad
omfattning för att upprätthålla en acceptabel nivå
En ny tillgänglig webbplats för Östersjöfestivalen har lanserades under året.
Framtagande av bredbandspolicy
Bredbandspolicy är klar och ska revideras i första omgång 2018. Regional
bredbandsstrategi är ute på remiss.
Framtagande av digitaliseringspolicy
Digitaliseringspolicy har påbörjats under året. En tjänst som digitaliseringsstrateg
tillsätts under våren 2018 och då kommer arbetet att prioriteras.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Här är målet uppnått men målområdet har en tydlig koppling till föregående område och får därför
ses bidragande till att föregående mål är möjliga att uppnå.

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndsmål: Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Förvärvsintensitet i Karlshamn (KF)

78 %

Utfall
indikatorer
78,1 % (2016)

HDE

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Tillgängliggör ytterligare yta i hamnen för företag som vill etablera sig, även om de inte har direkt
hamnnära verksamhet
 Nyttja Västerport för verksamhetsändamål (utan kommersiell sprängning)
Utredning påbörjas när upphandling av specialisttjänster har genomförts. Dessa krävs
för att kolla huruvida det går att genomföra detaljplanen utan kommersiell sprängning.
 Bra dialog och långsiktigt samarbete med näringslivet och ideell sektor för att skapa tillväxt och
sysselsättning.
Dialog med näringsliv och ideell sektor har utvecklats. Under året har
näringslivsenheten arbetat för att skapa en bra dialog.
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Skapa möjligheter för tillväxt och entreprenörskap på landsbygden och i skärgården
Tillväxtfokus i landsbygdsarbetet (inkl skärgård) har fortsatt och förstärkts
Skaffa markreserv i attraktiva och efterfrågade lägen som möjliggör nyetableringar och skapar
förutsättningar för nya detaljplanerade områden.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Även inom detta målområde är ambitionen hög och målet kan endast delvis sägas vara uppnått. Fler
sysselsatta inom arbetsmarknadsregionen bidrar till en positiv utveckling.

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens
Nämndsmål: Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Företagens uppfattning om tillgången på
3,5
2,8, en
medarbetare med relevant kompetens. (Mätning
minskning med
Företagsklimatet, Svenskt näringsliv) Resultat på
0,2 mot 2016.
en 6-gradig skala där 6 är ”utmärkt” och 3 är
”godtagbart” (KF)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Säkra behovet av nödvändig kompetens genom goda kontakter med BTH och andra högskolor,
marknadsföra kommunen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Index av den upplevda tillgången har försämrats och även arbetsförmedlingen ser tydlig brist inom
vissa kompetensområden och detta gäller även andra sektorer än de som mäts i indikatorn. Det
handlar dock också om ren numerär dvs det finns inte tillräckligt många personer som skulle kunna
utbildas av olika aktörer. Målet är inte uppnått.

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndsmål: Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade företag 230
238
(KF)
Antal företag i kommunen (KF)
2 900
2 950
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Arbeta långsiktigt med de näringspolitiska frågorna
 Här har gjorts en mängd åtgärder med fortsatt finansiering till såväl ungt företagande, UF
som Nyföretagarcentrum och andel företag ökar i Karlshamn.
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvaro dagar/anställd (KF)
KF: 21,3 dagar för
Hela kommunen
hela kommunen
= 27,6 dagar
(2013 års nivå)
KS, KLF = 21,9
dagar

Andel timmar som görs av timavlönade under året i
förhållande till arbetade timmar (KF)

KS: 10,5 dagar för
KLF (2013 års
nivå)
KF: 8,0 % för hela
kommunen

Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda % (KF)

KS: 1,3 % för KLF
KF: 93 % för hela
kommunen

KLF: 0,2 %
Hela kommunen
= 87 %
KLF: 94 %

KS: 93 % för KLF
KF: Män 85 %,
Kvinnor 66 % för
hela kommunen

Andel heltidstjänster av totalt antal
månadsanställda (KF)

KS: Män 100 %,
Kvinnor 93 % för
KLF

Hela kommunen
= 6,7 %

Hela kommunen
Män: 85 %
Kvinnor: 67 %
Totalt: 70 %
KLF:
Män: 97 %
Kvinnor: 91 %
Totalt: 92 %

Personalomsättning chefer, andel som stannar
kvar minst fyra år i samma enhet (KF)

KF: 45 % för hela
kommunen

Hela kommunen
= 20 %
KLF: 14 %

Andel av personalen som har önskad
sysselsättningsgrad (egen mätning (KF)

KS: 45 % för KLF
Principer för
mätning ska tas
fram

Mätning har inte
genomförts
under året

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

Principer för
mätning ska tas
fram

Mätning har inte
genomförts
under året
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Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Genomföra insatser med syfte att behålla och rekrytera chefer samt att utveckla chefer på
alla nivåer till att bli bra ledare
Ett flertal insatser har genomförts, bl a utbildningsinsatser och Tema Ledarskap
(reflektionsgrupper) för chefer samt förändringar i organisationsstrukturen.
Chefsrekryteringar har gjorts under hela 2017 och i stort sett hela chefsstrukturen är nu
på plats i förvaltningarna.
 Fortsätta arbeta för en önskad lönestruktur. Lönepolitiken i kommunen ska bygga på
strategiska målsättningar utifrån behovet av att kunna rekrytera och behålla goda chefer
och medarbetare
Svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom et flertal yrkesgrupper gör att
den önskade lönestrukturen är svår att behålla. Framför allt p g a att nyanställda
kommer in på högre löner än befintliga medarbetare. En större del av löneutrymmet än
önskvärt behöver då användas för att justera i lönestrukturen och den individuella
prestationsbedömningen premieras i mindre utsträckning. Ett lågt utrymme för
löneöversyn 2017 jämfört med våra grannkommuner gjorde att Karlshamns kommun
inom vissa yrkesgrupper tappat i medianlönenivå.
 Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen.
Arbetet pågår och sjuktalen, både lång- och korttidsfrånvaron har börjat sjunka (från
september och framåt). Införandet av verktyget ”Kraftkartan” förväntas ytterligare sänka
sjuktalen genom förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet
 Arbeta för ett minskat antal timavlönade bland annat genom kvalitetssäkrad
personalplanering, Bicab och andra arbetstidsmodeller.
Arbetet fortlöper och andelen timavlönade minskar.
 Genomföra insatser med syfte att öka andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst i
förhållande till deltidstjänst
Arbetet pågår och antalet tillsvidareanställda med heltidstjänster har ökat med 4 %
under 2017.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Resultatmässigt har kommunstyrelsen bidragit till att tillföra resurser till kärnverksamheter inom skola
och omsorg genom att minska organisationen. Målen vad gäller sjukfrånvaro är inte uppnådda och
den vikande trend som kan ses i slutet på året är inte tillräckligt stor för att rädda ”resultatet”. En
större öppenhet hos både medarbetare och organisation kring önskad sysselsättningsgrad som
utgår från heltid har utvecklats. De förändringar som skett i organisationen har ännu inte gett full
effekt och målet är inte uppnått.
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Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och
omvärldsbevakning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Antal inlämnade förslag i förslagsverksamheten
Nivå sätts 2017
Förslagsverksamheten är
inte igång
Andel inlämnade förslag i förslagsverksamheten
Nivå sätts 2017
Förslagsverksom genomförs
samheten är
inte igång
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Centralisering och effektivisering av ekonomi- personal- och nämndsfunktionerna enligt
Kommunstyrelsens beslut
Centralisering är genomförd
 Förslagsverksamhet
Förslagsverksamheten är inte igång
 Servicecenter
Servicecenter är i operativ fas sent hösten 2017 och fortsatt utveckling sker under 2018
 Fortsatt utveckling enligt Kompass Karlshamn
Utveckling och översyn av kommunens styrsystem är påbörjad och arbetet fortsätter
under 2018
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målet är inte fullt uppnått då delar av de aktiviteter som planerats ej hunnit genomföras.

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod) (KF)
Soliditet för sammanställd redovisning (minst 25 %
på en femårsperiod) (KF)
Överskottsgrad (KF)
Budgetavvikelse för investeringar (KF)
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal (KF)

60 %
25 %
1,0 %
+/- 10 %
95 %

Utfall
indikatorer
66 %
31 %

HDE

0,9 %
-41,7 %
Mätning har inte
genomförts

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Anpassningar, effektiviseringar och rationaliseringar inom KS/KLF:s verksamhetsområden för
att klara KS anpassningskrav på -15 mnkr 2017
 Ekonomisk helhetssyn i kommunen
Arbete pågår med att utveckla den ekonomiska helhetssynen i kommunen och de
kommunala bolagen
 Proaktiv ekonomi- och upphandlingsfunktion
Arbetet pågår och fortsätter under 2018
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Fortsatt utveckling enligt Kompass Karlshamn bland annat gällande resultatfokus och styroch uppföljningsprocesser
Utveckling och översyn av kommunens styrsystem är påbörjad och arbetet fortsätter
under 2018
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Kommunstyrelsens förvaltning har lyckats genomföra en besparing i den verksamhet som gick in
2017 i nivå med kravet. Detta har visserligen påverkat verksamhetens ambition men har inte
äventyrat kommunens totala verksamhet. Helhetssyn och samarbete är nyckelord i detta arbete.
Sedan har även vissa ambitionssänkningar behövt ske.
Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till
ekologisk hållbarhet (KF)

100 %

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till
social hållbarhet (KF)

100 %

Utfall
indikatorer
100 % av
kontrollerade
upphandlingar
100 % av
kontrollerade
upphandlingar

HDE

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
 Ge uppdrag åt TN att i samplanering med berörda nämnder ta fram kostpolicy
Kostpolicy är framtagen och beslutad
 Införande av interna styrmedel för ökat nyttjande av icke fossila drivmedel i kommunens fordon
Ersatt alla bilar med biogas- eller elbilar
 Genomförande av samordnad varudistribution
Samordnad varudistribution är beslutat och ska drivas tillsammans med Sölvesborg och
Bromölla
 Kommunen ska ha tydliga ekologiska och sociala krav vid investeringar och upphandling
Ekologisk och social hållbarhet har införts som krav i de nya riktlinjer som togs under
2017
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Svårbedömd måluppfyllelse då mycket ligger utanför kommunens ansvarsområde och styrs genom
nationella insatser och förändringar av styrmedel och lagstiftning. Kommunstyrelsen har dock fortsatt
i sin strävan mot minskat miljöavtryck i den egna verksamheten. Agenda 2030 arbetet är
tillsammans med andra regionala aktörer igångsatt men resultat är inte möjliga att se ännu. Tydliga
lokala organisatoriska miljömål är under utarbetning.
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5. Intern kontroll 2017
Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen

År: 2017

Månad:

Bokslut
Utfall (markera med kryss)

Rutin/system Kontrollmoment
Kontrollansvar
Frekvens
Förvaltningsgemensamma (fastställts av KS)
Säkerställa
Säkerställa att
Lönechef
1 gång
lönekostnader lönekostnader och arvoden
under
och arvoden
är rätt konterade och
hösten
utbetalda löpande under
året genom att använda
utanordnings-listan

Säkerställa att
representation
blir korrekt
hanterad enligt
gällande rutiner

Kontrollera kontering
avseende moms samt
avdragsgilla kostnader
samt regelverk. Intern
represenationspolicy ska
följas

Ekonomiavdelningen

1 gång
under
hösten

Direktupphandling

Säkerställa att den sk
Upphandlings- 1 gång
dokumentationsplikten för enheten
under
direktupphandling mellan
hösten
100 tkr - gränsen för
direktupphandling följs.

Metod

Mätperiod

Stickprov

hösten
2017

X

Efter att ha gjort stickprovskontroller bedöms det att ca 4045% av cheferna gör en viss
kontroll av utanordningslistan,
ungefär samma procent som
föregående år. Vid introduktion av
nya chefer lyfts vikten av
utanordningslistan fram, både av
lönechef och lönekonsult. På så
sätt bör procenten öka. Även en
minskad chefsomsättning är
avgörande.

Stickprov

hösten
2017

X

Stickprov på 12 fakturor fördelade
över alla förvaltningar varav 4
fakturor var helt korrekta, 7
fakturor med någon avvikelse och
1 faktura med flera avvikelser.
Moms samt beslutsattestering har i
de flesta fall hanterats korrekt
medan den vanligaste avvikelsen
är att deltagarnamn saknas.
Åtgärd: information till
beslutsattestanter och
fakturahanterare om gällande
rutiner.

Stickprov 2017
på 10 st
direktupphandlingar
inom
intervallet

Åtgärd

X

Granskning visar att
dokumentationsplikten har följts

Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse
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Bilaga Investeringsprojekt (> 7 mnkr)
Investeringsprojekt > 7 mnkr

0002 Östra Piren
0018 Log Karlshamn industriomr
0027 Vettekulla västra
0038 Stationsområdet
0106 Asarum väster, fd flygfält
0304 Guöplatån
0003 Kajkonstruktioner
0029 Sternö Marina
1100 Strategisk utveckling
1195 Biblioteks- och kulturhus
2127 IT strategin
KS Övriga projekt
Totalt

Projektets
Utfall
totalbudge tom 2016
t
-18 995
-8 895
-28 722
-31 562
-13 043
-17 343
-7 468
-468
632
-6 868
77
-523
-29 500
0
-23 850
-1 950
-12 519
0
-195 680
-5 500
-27 960
-6 066
-84 520
-10 109
-441 547

-89 283

Utfall
2017

Budget
2017

Avvikels
e 2017

-23
944
2 420
-403
119
-406
-89
-1 045
-12 519
0
-3 170
-1 616

0
-900
1 000
-3 000
-1 800
-1 000
-2 000
-6 700
-12 000
0
-5 394
-7 017

-23
1 844
1 420
2 597
1 919
594
1 911
5 655
-519
0
2 225
5 401

-15 786

-38 811

23 025

Investeringsprojekt över- och
underskottsreglering
0002 Östra Piren
0018 Log Karlshamn industriomr
0027 Vettekulla västra
0038 Stationsområdet
0106 Asarum väster, fd flygfält
0304 Guöplatån
0003 Kajkonstruktioner
0029 Sternö Marina
2127 IT strategin
KS Övriga projekt

Budget
Utfall 2017
2017
0
-23
-900
944
1 000
2 420
-3 000
-403
-1 800
119
-1 000
-406
-2 000
-89
-6 700
-1 045
-5 394
-3 170
-7 017
-1 616

Totalt

-38 811

-15 786

Avvikelse
2017
-23
1 844
1 420
2 597
1 919
594
1 911
5 655
2 225
5 401

Ö-/Ureglering
-4 778
-4 707
-1 214
-2 597
-1 525
-3 000
3 500
-3 000
-2 225
-3 194

23 025

-22 740

Förslag på över- och underskottsreglering i pågående investeringsprojekt.
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Nämnden för arbete och välfärd
Nämnd:
Nämnden för arbete och välfärd
Nämndsordförande:
Jan-Åke Berg

Förvaltning:
Förvaltningen för arbete och välfärd
Förvaltningschef:
Thomas Svensson

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden






Utredning och beslut
Socialpsykiatri
Introduktion för nyanlända
Öppenvård vuxna och barn
Arbetsmarknadsenhet

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Ur ett helhetsperspektiv erbjuder nämnden för arbete och välfärd insatser av hög kvalitét.
Det finns dock många förbättringsarbeten som kan öka kvaliteten betydligt. Barn och
ungdomsvården kan bli mycket bättre genom insatser på hemmaplan. Det gäller även
insatserna för vuxna missbrukare och personer med dubbeldiagnoser. Det finns dessutom
möjlighet att snabbare få personer i egenförsörjning genom samverkan mellan
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Rutiner och processer kan förbättras.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Försörjningsstödsenheten är fullt bemannade, vilket leder till att det skapats utrymme för
insatser att få egenförsörjning. Arbetsmarknadsenheten överfördes till den nybildade
nämnden för arbete och välfärd med syftet att fler personer skall gå från försörjningsstöd
till egenförsörjning. Ett utvecklingsarbete pågår för att snabba på processen och att skapa
fungerande arbetsträningsinsatser.
Hela organisationen är i stort behov en översyn samt förbättrad samverkan mellan beslut
och verkställighet (Öppenvården) Insatser på hemmaplan med rätt kompetens och det
förebyggande arbetet måste förbättras. Ansvaret för service och stöd för funktionshindrade
överfördes verksamhetsmässigt under år 2017. Först år 2018 överfördes resurserna till
nämnden för arbete och välfärd
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämnden för välfärd och arbete medverkar i att skapa fungerande boenden för olika
grupper med sociala problem.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Bostadsbristen i Karlshamn gör att det är svårt för utsatta personer att få en lägenhet.
Kontinuerligt pågår arbete för att förhindra vräkningar av utsatta grupper
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 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom detta område kan nämnden för arbete och välfärd bli bättre. Delaktighet är ett
viktigt inslag när kvaliteten skall utvärderas. Inom förvaltningen pågår arbetet att
förbättra inflytande och delaktigheten i genomförandeplanerna
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbetet med brukardelaktighet i genomförandeplanerna måste förbättras. Likaså måste
mätningar förbättras radikalt. Det förutsätter tydliga mål och indikatorer som speglar
måluppfyllelsen.
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom arbetsmarknadsenheten pågår ett fortlöpande arbete för att finna arbeten för
människor som står långt utanför arbetsmarknaden och för nyanlända
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samarbetet försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten måste bli ännu bättre.
Förutsättningar till en samsyn mellan verksamheterna finns.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Mål och indikatorer bör förändras för att ge en tydligare bild av Karlshamns kommun
som en effektiv och innovativ kommun.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Indikatorerna speglar inte det övergripande målet. Målen behöver förändras med nya
indikatorer. Sjuktalen ligger högt när det gäller hela nämndens ansvarsområde.
Rehabarbete pågår för att påskynda processen från sjuk till arbetsför. Det har funnits
stora rekryteringsproblem under året. Framförallt rekryteringen av socialsekreterare.

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Tidiga insatser för barn
ungdomar samt
förebyggande arbete när
det gäller barn och
ungdomar i kommunen.
Utmaning 2.
Arbetet med att förbättra
kvalitén avseende vuxna
missbrukare
Utmaning 3.
Arbetet med att få
Mariegården i Svängsta till
en viktig del av
öppenvårdsarbete.

Så hanterar vi utmaningen:
Förstärka samarbetet mellan utbildningsnämnden och
nämnden för arbete och välfärd. Skapa resurser för
hemmaplanslösningar. Processkartläggning för att utröna
flaskhalsar i arbetet. Organisationsöversyn. Arbetar vi med
rätt saker på rätt sätt?
Så hanterar vi utmaningen
Stödboende för missbrukare på Mariegården
Organisationsöversyn utredningsgrupp och
öppenvårdsgruppen
Så hanterar vi utmaningen
Processen med ombyggnad av fastigheten har påbörjats.
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1.4 Nämndens framgångar
Överföringen av LSS-verksamheten till nämnden för välfärd och arbete är positiv. När
denna verksamhet tillhörde Omsorgsnämnden var det inte tillräcklig fokus på LSSverksamheten.
Det finns både vilja och engagemang i hela organisationen för att bedriva kontinuerliga
förbättringsarbeten. Kompetensen i organisationen är god, men behöver utvecklas för att
nå bättre resultat. Viljan till samarbete med både interna och externa aktörer är god.
Bemötandet gentemot brukare och mellan personal är mycket gott. Det råder en god
flexibilitet i verksamheten. Mycket god förståelse mellan politik och tjänstemän.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
En ny LSS-lag kan bli klar i oktober år 2018.. Den innebär bland annat att LSS skal bestå
som en rättighetslag för de personer som har de mest omfattande stödbehoven till följd av
funktionsnedsättningar. Ett tydligt barnperspektiv skrivs in i LSS. Staten skall ha ett samlat
ansvar för personlig assistans. Det skall också bli tydligare regler för hur behovet av
personlig assistans ska bedömas. Vidare skall en ny insats i LSS ge rätt till personlig
service och boendestöd. Personer med psykiska funktionshinder ska ha rätt till insatsen
daglig verksamhet om de ingår i personkretsen för stöd och service enligt lagen. I förslaget
skall lagen om assistansersättning. Lagförändringarna kommer att påverka verksamheten.
Svårigheten att få fram lägenheter påverkar arbetet för alla våra verksamheter.
Orosanmälningarna avseende barn ökar. Användandet av så kallade opioder(Oxycontin,
fentanyl med flera) ökar. Det kan leda till fortsatta ökade placeringskostnader samt
försämrad arbetsmiljö för socialsekreterare. Insatser måste vidtas för att förbättra
rekryteringen av kompetent personal till verksamheten.
Hela verksamheten är i behov av en genomlysning för att öka effektiviteten, dvs nå bättre
resultat.
Arbetsmarknadsenheten behöver tillföras resurser för att underlätta möjligheter att ge
personer med försörjningsstöd arbetsträning och praktik.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Antalet orosanmälningar har ökat under de senaste åren, vilket leder till en pressad
arbetssituation för socialsekreterarna. På kort och lång sikt behöver det förebyggande
arbetet bland barn och ungdomar samordnas och utökas. Kommunen behöver erbjuda
betydligt fler insatser i ett tidigt skede på hemmaplan för att minska ett framtida behov av
mycket kostnadskrävande och tyvärr ineffektiva insatser. Det råder ett gott
samarbetsklimat mellan utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd.
Det kommer att utvecklas under år 2018. Organisationen behöver förstärkas med resurser
för kunna ge tidiga insatser.
Processen mellan beslut och verkställighet när det gäller vuxna missbrukare måste
kartläggas och samarbetet/samsyn behöver utvecklas för att nå ett bättre resultat.
Styrkan i organisationen är att det finns kompetent personal och en stark vilja till
förbättringar inom alla områden.
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3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

115 603
-210 803

90 620
-210 626

146 216
-264 820

55 596
-54 194

-95 200

-120 006

-118 604

1 402

Nettokostnader

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Nämnden för arbete och välfärds överskott på 1 402 tkr inkluderar Kommunfullmäktiges
beslut § 195 om utökad budgetram för 2017 med 13 334 tkr.
Ledning och gemensamt visar ett överskott på 18 324 tkr per 171231. Det är till följd av att
5 000 tkr har förts över från Integrationsfonden samt det budgettillskott Nämnden för
arbete och välfärd fick på 13 334 tkr.
Vuxna missbrukare har per 171231 ett underskott motsvarande – 4 684 tkr som till stor del
beror på institutionsplaceringar.
Barn och familj har per 171231 ett underskott på – 21 768 tkr vilket beror på institutionsoch familjehemsplaceringar
Försörjningsstöd har per den 171231 ett underskott på – 4 297 tkr vilket beror dels på
ekonomiskt bistånd samt de olika anställningarna. Det ekonomiska biståndets underskott
blev – 2 799 tkr. I det fall FIA-anställningarna inte kommit igång på det vis som man
faktiskt lyckats med hade det ekonomiska biståndet haft ytterligare underskott.
Verksamheten övriga vuxna har per 171231 ett underskott motsvarande -365 tkr vilket
beror på placeringskostnad.
Introduktionsenheten är en effektiv verksamhet som lyckas hålla nere kostnaderna.
Överskott 10 877 tkr.
Inför år 2017 gjordes en riskbedömning i fodringarna hos Migrationsverket, en del av
fodringarna bedömdes som osäkra. Det visade sig under 2017 att en del av dessa
fodringar erhölls samt även medel från år 2016. Överskott 4 977 tkr.
Övriga verksamheter ( Socialpsykiatrin, gemensamt IFO, familjerätt, Arbetsmarknad,
föreningsbidrag, Tolkverksamhet ) har ett underskott på – 1 662 tkr.
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning
Nämndsmål: Kommuninvånarna har egenförsörjning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer
4,95%

HDE

Andelen personer i befolkningen som har
3%
försörjningsstöd skall minska.
Antal hushåll och hushåll med barn som uppbär Resultat lägre än
Färre hushåll
försörjningsstöd under år 2017 i jämförelse med 2016
Färre hushåll
år 2016.
med barn
Arbetslösheten hos ungdomar skall minska
14,4%
16,3%
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Fortsatt arbete under år 2018 för att stärka samverkan mellan försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenhet.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målsättningarna har delvis uppnåtts

E
H
H
E

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
Nämndsmål: Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andelen vuxna som efter avslutad
60%
Har ej gått att
E
öppenvårdsbehandling har uppnått skälig
mäta
levnadsnivå.
Andel barn (6-18 år) som efter avslutad
60%
Har ej gått att
E
behandling har uppnått skälig levnadsnivå
mäta
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Genomlysning av verksamheterna skall genomföras under år 2018 för att nå måluppfyllelse. Målen
behöver omarbetas för att möjliggöra mätning
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målen är inte uppnådda.
27

135

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndsmål: Brukare, vuxna, anhöriga samt barn och unga känner sig trygga
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
indikatorer
Andel anmälning av våld i nära
100 %
100%
relationer/hedersrelaterat våld där aktivt stöd
erbjuds från verksamheten.
100% av andel
100%
Andel barnavårdsanmälningar där det
anmälningar skall
förekommer uppgift om våld riktat mot barn
aktivt stöd erbjudas
från verksamheten
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Utbildningar har genomförts i samarbete med Sölvesborgs kommun
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målen är uppnådda

HDE
H

H

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

Indikatorsnivå

Andelen barn som finns i familjer med ekonomist
bistånd
Droger i avloppsvattnet

Minskning i jfr med
år 2016
Minskning med
10% i jfr med år
2016
Minskning av
alkohol och
droganvändandet i
jfr med år 2016

Alkohol och droganvändandet bland unga

Utfall
indikatorer
Har minskat

HDE

Har inte minskat

E

Färre antal
individer har
använt
narkotika.
Andelen som
inte använder
alkohol minskar

DE

H

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Samarbetet när det gäller både droger och barn som far illa skall förbättras under år 2018. Resurser
för förebyggande insatser måste införas.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målen är delvis uppnådda.
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Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Nämndsmål: Ingen skall vara ofrivilligt hemlös
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andelen personer som är beroende av insatser i
0,5-1%
Har ej mätts.
H
förhållande till befolkningen i kommunen
Det finns inte
någon ofrivilligt
hemlös i
kommunen.
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Finns ett nära samarbete med hyresvärden för att förhindra avhysning
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målet är uppnått

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling och service
Nämndsmål: Alla brukare ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering av genomförande
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andel brukare som uppger att de har inflytande och 100%
90-100% där det D
är delaktiga i utformningen av sin genomförande
mätts
plan
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Utbildningsinsatser skall genomföras
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målsättningen är delvis uppnådd,

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i
samhället
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter att vara delaktiga
i samhället
Nämndens indikatorer:

Indikatorsnivå

Kvalitén i kommunens webbinformation till
82
invånarna
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Det pågår ett arbete att markant förbättra informationen på hemsidan.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målet har uppnåtts

Utfall
indikatorer
87

HDE
H
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Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndsmål: Ökad sysselsättning via arbetsmarknadsinsatser
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Antal brukare som inte längre är beroende av
försörjningsstöd utan har egen försörjning

Ökning i jfr med år
2016

Utfall
indikatorer
Färre antal
hushåll med
försörjningsstöd
i jfr med år 2016

HDE
H

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhet skall utökas
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målet är uppnått
Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndsmål: Uppmuntra nyanlända till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
indikatorer
Ge nyanlända information om möjligheterna att
100%
100%
starta eget
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Åtgärden genomförs kontinuerligt
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målet har uppnåtts

HDE

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella
och engagerade medarbetare
Nämndsmål: Nämnden för arbete och välfärd är en modern och attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvaro dagar/anställd per år
23,1dagar
34,18 (Inkl LSS) E
Antal timmar som görs av timavlönade under året i 8%
10,1
E
förhållande till arbetade timmar.
Andel tillsvidareanställda av totalt månadsanställda 93%
93%
H
Andel heltidstjänster av totalt antal
Män 85%
Män 71%
E
månadsanställda
Kvinnor 66%
Kvinnor 53%
E
Personalomsättning chefer, andel som stannar
45%
19%
E
kvar minst fyra år i samma enhet

30

138

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Insatser pågår för att minska sjuktalen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målsättningarna har inte uppnåtts

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Nämnden för arbete och välfärd omprövar och utvecklar kontinuerligt
verksamheten utifrån uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Förbättringsarbete i enheterna
Minst ett
Enheterna
H
förbättringsarbete
genomför
per enhetschef
kontinuerliga
förbättringsarbet
en i stort och
smått
Andel förbättringsarbeten med brukarna
25%
Har ej
E
genomförts
under år 2017
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Målen har delvis uppnåtts

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Budgetavvikelse

Indikatorsnivå
+-10%

Utfall indikatorer
Har uppnåtts år
2017

HDE
H

Avtalstrohet
95%
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Genomlysning och förbättringsarbeten pågår med syftet att sänka kostnader, men med bibehållen kvalité
Målet har uppnåtts

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndens indikatorer:
Andel upphandlingar där hänsyn tagits till ekologisk
hållbarhet
Andel upphandlingar där hänsyn tagits till social
hållbarhet

Indikatorsnivå
100%

Utfall indikatorer

100%
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HDE

5. Intern kontroll 2017

6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2017
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Indikator:

Resultat
2016

Indikators
nivå 2017

Resulta
t 2017

HDE

Ansvarig
nämnd

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i
förhållande till befolkningen i kommunen

4,2 %

3,0 %

Arbetslöshet bland ungdomar. Långsiktigt mål är att
halvera ungdomsarbetslösheten från år 2013 (28,7 %)
till år 2017 (14,4 %)
Andel barn som ingår i familjer med ekonomiskt
bistånd (Kolada)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll,
medel per månad

17,5 %

14,4 %

--

63 hushåll

63,0

--

4,95
(avser
hushåll)
16,3

E

AV

E

AV

56
hushåll
--

H

AV
--

32

140

Omsorgsnämnd
Nämnd: Omsorgsnämnden

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Nämndsordförande:
Leif Håkansson

Förvaltningschef:
Torill Skaar Magnusson

1. Inledning
PWC har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning angående om Karlshamns
Kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende biståndsbedömning inom
äldreomsorgen. Revisionens bedömning är att det finns brister inom flera områden när det
gäller t ex rutiner, uppföljning och tydlighet i riktlinjerna
LoS – Lagen om Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
vinner laga kraft från och med 2018.
Nya och ombyggda platser på Ekegården och Östralycke stod klara för inflyttning under
hösten och har gett ett tillskott på platser i särskilt boende. Boendena är utrustade med det
senaste när det gäller välfärdsteknik.
Sjuktalen är höga inom förvaltningen. Arbetet med att minska sjuktalen har haft högste
prioritet under hösten.
1.1 Nämndens Verksamhetsområden
 Myndighet och resurs
 Hemtjänst
 Särskilt boende
1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Det förväntade resultatet utifrån den nationella brukarundersökningen har inte uppnåtts.
Resultatet är något försämrat i jämförelse med föregående år men håller snittet i jämförelse
med både Blekinge och riket i stort.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Det har under året varit stor personalomsättning, främst bland chefer och sjuksköterskor
vilket påverkar stabiliteten och kontinuiteten i verksamheten. De förtroendevalda
revisorerna har låtit granska om verksamheten bedriver ändamålsenligt arbete avseende
biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Rapporten inkom under våren och påvisade
utvecklingspotential när det gäller tydliga mål i biståndsbesluten och därmed också i
genomförandeplanerna. Otydlighet i biståndsbesluten kan innebära att de insatser som
beslutas och genomförs inte alltid är de rätta samt att det kan påverka den enskildes
möjlighet att känna full delaktighet i genomförandet av insatserna.
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Utifrån resultaten i den nationella brukarundersökningen är utfallet på indikatorn trygghet
något sämre än resultatet för Blekinge och riket i stort för särskilt boende och något bättre
när det gäller hemtjänst.
33

141

Ombyggnationen och Östralycke och tillbyggnaden av Ekegården har förutom ett utökat
antal lägenheter i särskilt boende, också fått en standardhöjning i det totala
boendebeståndet då dessa har hög tillgänglighet och är utrustade med det senaste vad
gäller välfärdsteknik.
Den tekniska utvecklingen har inte uppnått önskat resultat när det gäller fjärrtillsyn och
mobilt trygghetslarm. Införande av mobil hemtjänst har gått enligt plan och kommer att
vara klart i slutet av februari i år.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Höga sjuktal och hög personalomsättning gör det svårt att upprätthålla önskad
kvalitetsnivå. Kontinuitetsmätningen i hemtjänsten visar trots det att verksamheten ligger
på rikets snitt, 15 personal inom en två veckors period.
En ändamålsenlig och attraktiv boendemiljö främjar en god arbetsmiljö och ger
förutsättning för ett mera optimalt resursutnyttjande vilket succesivt kommer att påverka
effektiviteten i verksamheten positivt. Tillskottet av lägenheter i särskilt boende har bidragit
till att boendekön har minskat.
Välfärdstekniken har inte utvecklats enligt förväntan då de fåtal personer som har haft det
övergripande ansvaret för frågan har valt att sluta i kommunen vilket har resulterat i ett
glapp i arbetet medan ny personal rekryteras och introduceras.
När det gäller mobil hemtjänst fanns en tydlig plan för genomförandet vilket underlättar för
nytillträdda medarbetare samt att läget har varit mera stabilt bland enhetscheferna inom
hemtjänsten.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Målsättningen att samtliga brukare ska vara delaktiga i utformningen av sin
genomförandeplan har inte uppnåtts, inom särskilt boende är utfallet 99% och inom
hemtjänsten är utfallet oklart.
Andel brukare som upplever att personalen tar hänsyn till brukarnas egna åsikter och
önskemål är målet 90% för båda verksamheterna och utfallet är 75% inom särskilt boende
och 89% inom hemtjänsten. Utfallet för särskilt boende är sämre jämfört med Blekinge och
riket i stort medan utfallet för hemtjänsten är något bättre.
Brukarråd har skapats på flera särskilda boende med syfte att öka inflytandet och
delaktigheten för den boende.
Anhörigträffar genomförs en till två gånger per år.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Under året har boende på Persgården flyttat till nya Ekegården, korttidsverksamheten
Kompassen har flyttat från sjukhuset i Karlshamns till Persgården samt att inflyttning till
Östralycke efter ombyggnation har skett i två steg, dels flytt från evakueringsboende och
dels ett antal lägenheter som nytillskott. Vid omdanande och nyskapande rubbas det
vardagliga tryggheten för både brukare och personal vilket i en övergångsperiod kan
upplevas som rörigt och därmed negativt för båda parter. Därutöver har
chefsomsättningen inom särskilt boende varit särdeles hög samt att sjuktalen är höga
totalt i verksamheten.
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Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap

Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom omsorgen bedrivs verksamhet i samtliga kommundelar och har ett kontinuerligt
behov av att rekrytera kreativa och ansvarstagande medarbetare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Tillbyggnad av Ekegården och ombyggnation av Östralycke har totalt sett gett ett tillskott
om ca 25 lägenheter i särskilt boende.


Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Sjuktalen har under året ökat från 36,2 dagar till 42.14 dagar per anställd i jämförelse med
2016.
Personalomsättning chefer som stannar mindre än fyra år på sin tjänst har under året ökat
från 13% till 19% i jämförelse med 2016.
Andelen timavlönad personal har ökat under 2017 i jämförelse med 2016.
Effektivitetsmålen har inte uppnåtts under 2017.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbete med att minska sjukfrånvaron har varit ett fokusområde under hösten i hela
förvaltningen, trots det har sjuktalen ökat. Omsorgsförvaltningen har haft höga sjuktal
sedan flera år tillbaka. År 2009 och 2010 så man en positiv utveckling men från och med
2011 och framåt har utvecklingen varit negativ med en årlig ökning. Det kan finnas många
anledningar, fysiskt och psykiskt tungt arbete, kvinnodominerad verksamhet, hög
arbetsbelastning mm. Det har under en ganska lång period varit stor omsättning bland
enhetschefer inom omsorgsförvaltningen. Ledarskapet är en viktig faktor för en effektiv
och stabil arbetsplats. Att ändra en långvarig negativ trend i en stor organisation är ett
långsiktigt arbete och kommer att kräva olika former av insatser för att nå resultat.
2017 var, trots en flerårig trend med hög personalomsättning när det gäller chefer, ett unikt
år. Förutom förvaltningschef och samtliga tre verksamhetschefer, har åtta enhetschefer
rekryterats under året inom omsorgsförvaltningen. Det initiala målet blir att arbeta för en
stabil organisation.
Det finns en svårighet i att bedöma behovet av personal när korttidsfrånvaron är hög.
BICAB, behov i centrum, har succesivt implementerats i verksamheten och kommer att
vara helt genomfört under första delen av 2018. Med BICAB avses att genom ökad
grundbemanning täcka all planerad frånvaro och därmed minska timavlönade vikarier.
Resurs och bemanning (ROBen) är avsedd att täcka korttidsfrånvaro men har inte klarat
av det fullt ut då denne har varit hög under året.
En annan orsak till att timavlönade har ökat under 2017 är utökningen av boendeplatser
på Östralycke. En del av tjänsterna skulle vakanshållas för personliga assistenter som
eventuellt skulle välja att stanna kvar i kommunen i samband med att assistansen gick
över i privat utförande.
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1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Så hanterar vi utmaningen:
Sjuktalen
En plan har tagits fram tillsammans med
personalenheten för att utveckla arbetsplatsträffarna
och arbetet med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön, Kraftkartan. Rutiner för hantering av
sjukfrånvaro har förtydligats och förmedlats ut till
medarbetarna. Personalenheten har avsatt resurser för
att arbeta med både kort- och långtidsfrånvaro.
En kartläggning av sjuksköterskeverksamheten är
beställt av företagshälsovården med syfte att höra
deras tankar om vad de själva anser vara orsak till den
höga personalomsättningen och de höga sjuktalen i
deras verksamhet.
Utmaning 2.
Så hanterar vi utmaningen
Personalsituationen/rekryteringar På olika sätt arbeta för en attraktiv arbetsplats. Främja
delaktighet och medskapande till en god arbetsmiljö
samt tydliggöra vars och ens ansvar. Hitta karriärvägar
och utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Se
över kompetensbehovet, både när det gäller
återbesättning av tjänster och till nya tjänster. Bli mera
tydliga i annonserna angående vad som förväntas av
tjänsten samt följa upp resultatet av det faktiska
utövande när det gäller nya tjänster och när det gäller
den förväntade förändringen utifrån den interna
kompetensutvecklingen inom förvaltningen. Satsa
mera på långsiktiga genomtänkta processutbildningar
över tid med syfte att uppnå en effekt för verksamheten
och en upplevd personlig utveckling för den anställde.
Utmaning 3.
Så hanterar vi utmaningen
Implementering av välfärdsteknik Teknisk kompetens har säkerställts inom förvaltningen
genom att ha anställt en IKT-samordnare.
Teknikplanen ska följas upp och tas upp i
omsorgsnämnden under våren 2018. Underlag för
upphandling av trygghetslarm arbetas med tillsammans
med övriga kommuner i länet.
1.4 Nämndens framgångar
Öppnande och invigning av Ekegården och Östralycke gav ett tillskott om 25 nya
lägenheter i särskilt boende vilket har underlättat kösituationen.
Lagen om Samverkan, LoS, gäller från och med januari. Utgångspunkten i LoS är att
landsting och kommun tillsammans ska träffa avtal som reglerar utskrivningen. Ett sådant
avtal har arbetats fram under hösten mellan de fem kommunerna och landstinget i
Blekinge och gäller från och med februari.
Kostnader för utskrivningsklara patienter på sjukhus har minskat med ca 1 300tkr i
förhållande till prognosen i uppföljningen efter april månad. Ett trygghemgångsteam har
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startats upp i oktober för att säkra övergången mellan sjukhuset och hemmet för brukarna.
Projektet vardagsrehabilitering i hemmet har genomförts under året inom hela
hemtjänsten. Två personal har drivit arbetet genom att vara med hemtjänstpersonalen i
det dagliga arbetet, två månader i varje hemtjänstgrupp, och därigenom praktiskt utveckla
kompetensen att bedriva vardagsrehabilitering. Trygg Hemgång som insats i samband
med utskrivning från sjukhus samt kompetensutveckling i hela hemtjänsten har varit
framgångsfaktorer i arbetet med att minska kostnader för utskrivningsklara patienter på
sjukhuset.
Handlingsplan är framtagen för arbete med att förbättra rutinerna för biståndshandläggning
vilken har ett tydligt fokus på individuella mål och uppföljning. I handlingsplanen ingår att
påbörja arbetet med individuella mål för nya brukare. Erfarenheten från
biståndsbedömarna är att det nya arbetssättet ger resultat. Reviderade riktlinjer har
beslutats om av omsorgsnämnden under hösten
En uppföljningsplan har antagits av nämnden för det systematiska kvalitetsarbetet och det
systematiska arbetsmiljöarbetet. En till två redovisningar per nämnd har genomförts under
hösten där personal har fått redogöra för hur de arbetar systematiskt med de olika delarna
i de båda föreskrifterna. Jämförande uppföljningar genomförs månatligen på
förvaltningsnivå där även fokuseras på spridning av kunskap. Det systematiska
uppföljningsarbetet utifrån ett praktiskt perspektiv har implementerats i förvaltningen och
kommer att fortgå som en del i arbetet.
En handlingsplan för implementering av rekommendationen ”kvalitet i särskilt boende, sätt
ljus på natten” har beslutats om i omsorgsnämnden under hösten. Rekommendationen har
välfärdsteknik som ett av fyra fokusområden och personcentrerad omsorg under dygnets
alla timmar som ett annat. Östralycke och Ekegården planeras initialt i införande av
rekommendationen då dessa båda boenden är utrustade med det senaste när det gäller
välfärdsteknik. I planen ingår att intervjua samtlig nattpersonal vilket har genomförts på
Östralycke under hösten. Datum för uppstart på Östralycke är fastställt.
Implementeringen av mobil hemtjänst har genomförts enligt plan och är ett steg i
utvecklingen av välfärdstekniken.
Verksamheten har tagit nya grepp när det gäller annonsering av lediga tjänster vilket har
lett till ett ökat antal kvalificerade sökanden till tjänsterna. Trots det unika läget när det
gäller omsättning av chefer inom omsorgsförvaltningen under 2017 så var samtliga
tjänster bemannade vid årets slut.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Den demografiska utvecklingen visar att invånarna blir allt fler äldre och att
medellivslängden ökar. Befolkningsprognosen för Karlshamn visar en ökning av antalet
personer över 80 år med 26% fram till 2024. Med ett flerårigt resultat som visar på ett ökat
behov av hemtjänst kan ett antagande vara att utvecklingen håller i sig ytterligare några år.
Hemtjänsttimmarna har minskat under 2017 men de delegerade hälso- och
sjukvårdstimmarna har ökat.
Det egna hemmet förväntas i allt större utsträckning bli platsen för vård- och omsorg.
Därtill träder ny lagstiftning i kraft från och med årsskiftet, Lagen om Samverkan LoS, som
innebär ökade krav om samverkan med landstinget när det gäller utskrivning från
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sjukhuset. Brukare med psykisk ohälsa, missbruk samt personer från andra kulturer
tenderar att öka inom hemtjänsten. Detta sammantaget ställer andra krav på kompetens
och organisation. Nya arbetssätt kommer att behöva utvecklas samt att kompetensen hos
varje medarbetar behöver utvecklas och nyttjas utifrån individuellt kunnande och
engagemang. Idag drivs verksamheten utifrån ett mera generellt perspektiv när det gäller
nyttjande av kompetens.
Personalförsörjning är en utmaning inom flera yrkesgrupper, det är därför av vikt att se
över de olika uppdragen i verksamheten för att säkerställa att kompetensen används
optimalt och att omsorgen bedrivs på rätt vårdnivå. Ett sådant arbete har påbörjats under
hösten och kommer i vissa delar att kunna genomföras under våren.
Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Det finns engagerad personal och vilja till utveckling. Genom BICAB har medarbetarna
möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Det finns forum för förbättringsarbeten men syftet
och effekterna av de olika arbetena behöver följas upp mera systematiskt.
Välfärdstekniken är en viktig del i den framtida utvecklingen inom äldreomsorgen. Det
finns goda förutsättningar då det finns både kompetens, intresse och engagemang i frågan
inom omsorgsförvaltningen. Det kan bli en utmaning att uppmärksamma och eliminera
risker men det finns även goda förutsättningar för att bedriva en säker utveckling av
välfärdstekniken.
Trenden pekar på att den konkurrensen som råder gällande kompetent personal inte
kommer att minska det är av vikt att främja en god arbetsmiljö och ge personal möjlighet
till delaktighet i arbetet och utveckling inom yrket.
Det systematiska förhållningssättet behöver utvecklas samt att arbetsmetoder och
förhållningssätt som tar utgångspunkt i
den enskildes behov behöver förbättras och utvecklas.

3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

-108 607
721 197

-103 826
747 003

-94 584
742 101

9 242
-4 902

Nettokostnader

612 590

643 178

647 517

4 340

Specificerade nettokostnader
109 – Politisk verksamhet
50 - Kansli och gemensam vht
520 – Äldreomsorg gemensamt
521 – Stöd i ordinärt boende
522 – Stöd i särskilt boende
523 – Stöd och service
525 – Hälso- och sjukvård
53 – Dagverksamhet SoL
65 – Bostadsanpassning

804
28 481
114
113 533
209 120
197 789
51 438
5 237
6 301

0
23 772
6 597
116 211
216 004
216 700
51 908
5 888
6 098

0
28 723
11 927
118 337
221 563
202 549
51 839
5 450
7 129

0
4 951
5 330
2 127
5 559
-14 151
-69
-438
1 031
38
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Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Omsorgsnämnden påvisar ett överskott om 4 340 tkr för 2017.
De gemensamma verksamheterna visar tillsammans ett överskott om 10 281tkr. Det är till
största delen ofördelade medel som bidrar till utfallet.
Stöd i ordinärt boende genererar ett överskott om 2 127tkr till följd av minskade
hemtjänsttimmar.
Stöd i särskilt boende genererar ett överskott om 5 559tkr. Överskottet beror till största
delen på försenad inflyttning till Östralycke.
Dagverksamhet SOL genererar ett underskott om 438tkr. Underskottet beror dels på
ökade transportkostnader till följd av nytt avtal och dels på att avgifterna för den enskilde
inte har ökat i takt med ökade kostnader.
Stöd och service genererar ett underskott på 14 151tkr.
Underskottet beror på volymökningar för personlig assistans via kommunens LSS
handläggare som ökat betydligt mer än budgeterat.
Brukare med omfattande behov har fått insatser inom bostad med särskild service, där vi
verkställt beslut utan budget för att undvika viten.
Strömma 7 som är en del av strömmas gruppbostad och paviljongens gruppbostad har
bedrivits utan budget från 1 september 2017.
Genom att verkställa kön på 17 brukare som fått beviljade insatser har vi haft en
volymökning på 9 brukare, (1 brukare strömma, 6 brukare paviljongen, 1 brukare
Möllebacken och 1 brukare Länsmansvägen), resterande har löst sig genom att någon
tagit tillbaka sin ansökan och några har fått befintliga platser som blivit lediga.
Underskottet har också till viss del påverkats av ökade utgifter genom tex dyrare taxi resor,
lokalkostnader, arbetskläder, vilket inte kunde påverkats.
Verksamhetsmått
Nettokostnad per invånare

2013
17 004

2014
17 726

2015
18 440

2016
19 119

2017
19 965

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
Nämndsmål: Kommuninvånarna får god omsorg stöd och vård
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer
85%

HDE

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med
90%
D
sitt särskilda boende (index nationell
brukarundersökning)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med
93%
90%
E
sin hemtjänst (index nationell brukarundersökning)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Brukarråd har skapats på flera särskilda boende med syfte att öka inflytandet och delaktigheten för
den boende. Det finns en nationell värdegrund framtagen som föreskrift när det gäller omsorg vilken
ligger till grund för allt utvecklingsarbetet i verksamheten.
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Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Verksamheten har inte nått de uppsatta målen. Höga sjuktal och hög personalomsättning bland
enhetschefer och sjuksköterskor påverkar kvaliteten negativt.
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer
88%

HDE

Nationell brukarundersökning – andel som känner
91%
sig trygga med sin nuvarande hjälp
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Arbetet med uppsökande verksamhet till personer som har fyllt 80 år har fortgått enligt plan. Det finns
en nationell värdegrund framtagen som föreskrift när det gäller omsorg vilken ligger till grund för allt
utvecklingsarbetet i verksamheten. Arbetet med tydliga mål i biståndsbedömning och
genomförandeplaner ger ökat inflytande för brukaren då målen sätts tillsammans med brukaren.
Detta arbete har utgångspunkt i PWCs granskningsrapport och har påbörjats under hösten.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Verksamhet har inte nått uppsatt mål. Höga sjuktal och personalomsättning påverkar kontinuiteten
som i sin tur kan påverka tryggheten för brukaren.
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor
Nämndsmål: Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
80-83%
60%
D
 Utevistelse – upplevelse av tillgodosett behov
särskilt boende- egen Andel nöjda eller mycket
nöjda mätning.
80-83%
84,50
H
 Social tid hemtjänst-egen mätning
Andel nöjda eller mycket nöjda
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Brukarråd har skapats på flera av de särskilda boendena. Brukare i särskilt boende erbjuds
aktiviteter av olika slag dagligen. Arbete med tydliga mål i biståndsbedömningen där brukaren är
delaktig har påbörjats under hösten.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Utfallet på indikatorn i särskilt boende är tagen från öppna jämförelser som genomfördes under
våren. Bedömningen av det något låga resultatet är att det saknas individuellt riktade insatser när
det gäller aktiviteter samt att den individuella genomförandeplanen är för generellt utformad.
Resultatet för hemtjänsten är utifrån en brukarenkät kring upplevelse av utförd social tid som har
genomförts under hösten i den egna verksamheten. Resultatet är positivt vilket kan bero på att
hemtjänst generellt sett har en mera individuell prägel än särskilt boende. Bidragande tänkbara
orsaker till det positiva resultatet är projektet vardagsrehabilitering som har genomförts i hela
hemtjänsten under året och har ett tydligt individuellt perspektiv. Tydliga mål i biståndsbedömningen
avser också att utveckla det individuella perspektivet och brukarens delaktighet men har troligen
liten påverkan på det här resultatet då det hittills är få individer som har kommit ifråga.
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Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för all
Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Nämndsmål: Det finns levande och ändamålsenliga boende för alla
Indikatorsnivå
Utfall indikatorer
HDE
Nämndens indikatorer:
95%
87%
 Äldreomsorg – Nationell brukarundersökning
Andel som känner sig trygga med sin
nuvarande boendeform/stöd och hjälp
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Tillbyggnation av Ekegården och ombyggnation av Östralycke var inflyttningsklara under hösten. KF
har beviljat medel för att förstudie angående möjligheten att bygga ett modernt äldreboende centralt i
Karlshamn. Kommunens fastighetschef har uppdraget och kommer att göra en presentation för
omsorgsnämnden i februari. Mobil hemtjänst har införts i hemtjänsten enligt plan.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Verksamheten har inte nått det uppsatta målet. I öppningsfasen av nya boende och vid omflyttningar
rubbas den dagliga ordningen vilket får en negativ påverkan. Flera av de som flyttar in till särskilt
boende har under en längre period vistats på korttidsboendet vilket för dem innebär förändring då
både omgivning och personal blir nytt. Ett tydligt brukarperspektiv ska synas i både
genomförandeplanerna och personalens schema, detta behöver utvecklas och förbättras.
Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika Flermöjligheter
Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling och service
Nämndmål: Alla brukare ska vara delaktiga i planering och genomförande
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
SÄBO 99%
D
 Andel brukare som är delaktiga i utformningen 100%
Hemtjänst
av sin genomförandeplan
oklart
90%
SÄBO 75%
D
 Äldreomsorg - Nationell brukarundersökning
D
Hemtjänst 89%
Andel brukare som upplever att personalen tar
hänsyn till brukarens egna åsikter och
önskemål
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Enhetschef och kontaktperson ansvarar för att bevaka och prioritera så att brukarnas delaktighet ska
säkerställas i genomförandet av beslutad insats.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Totalt sett har verksamheten inte nått det uppsatta målet. När det gäller särskilt boende är tänkbara
orsaker dels omflyttning till följd av ombyggnation och dels hög omsättning av enhetschefer.
När det gäller hemtjänst är måluppfyllelsen 89 av 90% vilket kan bedömas vara ett gott resultat.
Resultatet är något än både Blekinge och riket i stort. Tänkbara orsaker kan vara dels arbetet med
vardagsrehabilitering och dels stabilitet i enhetschefsgruppen.
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Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndsmål: Särskilt boende ska finnas i alla kommundelar
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer

HDE

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom omsorgen bedrivs verksamhet i samtliga kommundelar och har ett kontinuerligt behov av att
rekrytera kreativa och ansvarstagande medarbetare.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Tillbyggnad av Ekegården och ombyggnation av Östralycke har totalt sett gett ett tillskott om ca 25
lägenheter i särskilt boende. Båda boendena ligger utanför centrala Karlshamn.

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvaro dagar/anställd KF indikator
21,3 dagar
36,2 dagar
E
Antal timmar som görs av timavlönade under året i 8%
förhållande till arbetade timmar
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Målet är inte uppnått.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Arbete med att minska sjukfrånvaron har varit ett fokusområde under hösten i hela förvaltningen
trots det har sjuktalen ökat. Omsorgsförvaltningen har haft höga sjuktal sedan flera år tillbaka. År
2009 och 2010 så man en positiv utveckling men från och med 2011 och framåt har utvecklingen
varit negativ med en årlig ökning. Arbetet med att minska sjuktalen är ett enträget, systematiskt och
långsiktigt arbete. Den initiala effekten kan bli negativ då rutiner ses över och skärpts till samt att
uppföljningar blir mera frekventa på alla nivåer.
Det finns en svårighet i att bedöma behovet av personal när korttidsfrånvaron är hög, det finns en
försiktighet bland enhetscheferna då det finns en risk att få övertalig personal. BICAB, där avsikten
är att bemanna, för förutom grunduppdraget, även för all planerad ledighet har inte genomförts i hela
verksamheten under 2017 men kommer att vara klart under första delen av vårterminen 2018.
Uppstart av 25 nya boendeplatser på Östralycke bemannades initialt delvis med timvikarier vilket
utgör en del av det ökande antal timavlönad personal under 207.
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Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andel förbättringsarbeten med brukarmedverkan
25%
50%
H
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Förbättringsarbeten pågår inom alla enheter. Projektet vardagsrehabilitering har pågått under året i
hela hemtjänsten
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Verksamheten har nått måluppfyllelse. Verksamheten har under flera år haft strategier för att ha
ständigt pågående förbättringsarbeten vilket också har blivit en naturlig del i arbetet. Nästa steg i
utvecklingen bör vara att i större utsträckning koppla förbättringsarbeten till enheternas resultat och
det systematiska kvalitetsledningssystemet. Under hösten har nämnden som en stående punkt på
dagordningen verksamhetsuppföljning på enhetsnivå utifrån SOSFS 2011:9 ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningsledningen har på samma sätt månatliga uppföljningar av
det systematiska kvalitetsledningsarbete på enhetsnivå som även avser att innehålla ett systematiskt
lärande.

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer
-

HDE

Utfall
indikatorer
-

HDE

Nämndens prognossäkerhet
100%
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Omsorgsnämnden gör två extra ekonomiska uppföljningar utöver det som är fastställt i årshjulet.
Verksamheten har en plan för att utveckla analysarbetet. En processutbildning för chefer har
planerats under hösten vilken kommer att pågå under hela 2018 och syftar till att starka arbetet med
prognoser och verksamhetsplanering på enhetsnivå. En del i utbildningsplanen är att öka
medarbetarnas delaktighet.
Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Minskning av energianvändning i kommunala
verksamheter
Andelen miljöbilar av totala antalet bilar
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Inga kommentarer
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Hemtjänsten arbetar med ruttplanering där ett av syftena är att effektivisera körsträckorna.
Hemtjänsten använder i möjligaste mån cyklar.
I arbetet med upphandling av bilar finns miljöperspektivet med.
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5. Intern kontroll 2017
Rutin/system
Kontrollmoment
Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)

Säkerställa lönekostnader och
arvoden

Säkerställa att representation
blir korrekt hanterad enligt
gällande rutiner
Direktupphandling

Personal
Introduktion

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Mätperiod

1 gång
under
hösten

Stickprov

Hösten 2017

1 gång
under

Stickprov

Hösten 2017

Upphandlingsen 1 gång
under
heten

Stickprov

Personalutveckla 1 ggr/år
re

Stickprov
bland
nyanställda,
vikarie och
tillsvidarean
ställda hur
introduktion
genomförts

2017

Säkerställa att lönekostnader och
arvoden är rätt konterade och
Lönechef
utbetalda löpande under året genom
att använda utanordnings-listan
Kontrollera kontering avseende
moms samt avdragsgilla kostnader
samt regelverk. Intern
represenationspolicy ska följas
Säkerställa att den sk
dokumentationsplikten för
direktupphandling mellan 100 tkr gränsen för direktupphandling följs.
Kontroll av att rutiner finns och följs

Utfall (markera med kryss)

Åtgärd

Ekonomiavdelnin
hösten
gen
2017

hösten

Verksamhetsspecifika (fastställs av respektive nämnd)

Intranätet

Kontroll utifrån krav på
ledningssystem(SOSFS 2011:9)

Kvalitetsutveckla 1 ggr/år stickprov
re
alla
verksamhets
områden

2017

Otydligt i processen när
det gäller överföring
från myndighetsbeslut
till verkställighet i
särskilt boende

Dokumentation

Kontroll av att rutiner följs Kontaktpärm uppdateras och
innehåller rätt saker. Ev överföring till
verksamhetssystem
Kontroll av att rutiner följs

VC alla
1 ggr/år
verksamhetsomr
åden

Stickprov

2017

Genomfört. De
kontrollerade följer
rutinen.

VC ansvarig för
admim
assistenter
MAS

1 ggr/år

Stickprov

2017

Sker under hösten och
rapporteras vid bokslut

1 ggr/år

Stickprov

2017

10 stickprov. Tre av tio
är
mottagningsattesterade.
Tre av tio är
utredningen
dokumenterad. Ingen
händelse är avslutad.
Genomfört i form av
kollegial granskning.
Genomförandeplaner
Kontroll av teamträff
har inte genomförts
under 2017 pga
chefsbyten

Privata medel

Händelserapportering

Kontroll av att rutiner följs(fokus
analys och uppföljning)

Genomförandeplan

Kontroll av att rutiner följs

Teamträff/ veckomöten

Kvalitetsregistrering(Senior
Alert, BPSD, Palliativ registret

VC alla
1 ggr/år Stickprov
verksamhetsomr
åden
Kontroll av att rutiner följs
VC - Stöd &
se metod Enkät samt
Service, Stöd i
närvara vid
säbo och stöd i
ett par
obo
teamträffar/
veckomöten
Kontroll av att registrering sker - fokus MAS
1 ggr/år Stickprov
Hemsjukvården

2017
2017

2017

Rutinen följs inte i
tillräcklig omfattning.

Bilaga Investeringsprojekt (> 7 mnkr)
Investeringsprojekt > 7 mnkr

Projektets
totalbudget

Utfall tom
2016

Utfall 2017

Budget
2017

Avvikelse
2017

44

152

Nämnden för barn, ungdom och skola
Nämnd:
Nämnden för barn, ungdom och skola
Nämndsordförande:
Tobias Folkesson

Förvaltning:
Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef:
Patrik Håkansson

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden
●
●
●
●
●
●
●

Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Musikskola
Fritidsgårdar

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens bedömning av
måluppfyllelse till KF mål, analys över utvecklingen och årets viktigaste
händelser
● Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
BUS-nämndens verksamheter har fortsatta utmaningar när det gäller rekrytering av behörig
personal. Dock har personalomsättningen hållit sig på en förhållandevis stabil nivå.
Behörigheten i förskolan har minskat från 78 % till ca 55-60%. I jämförelse med andra
kommuner, så har Karlshamns kommun fortfarande högre behörighet. Anledningen till
minskningen är att det inte finns förskollärare att rekrytera. Inom grundskolan har
behörigheten under året ökat vilket visar att Karlshamns kommun uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare. Tillgången på kompetent personal är en av de viktigaste
förutsättningarna för en utbildning med god kvalitet.
En annan utmaning handlar om det ökande barn- och elevantalet i förskola,
grundskola/fritidshem (med påverkan på gruppstorlek, lokalbehov och personalbehov).
Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att huvudmannen behöver arbeta med
ökad likvärdighet och inkludering – t ex att minska resultatskillnader mellan flickor och
pojkar, öka måluppfyllelsen hos nyanlända elever och elever som kommer från
studieovana hem samt öka andel elever som når godkänt i samtliga ämnen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
En fördjupad analys av resultat på kommun-, skolenhets-, grupp- och individnivå samt
utvecklingen över tid genomförs. Analysen bygger på en uppföljning av termins- och
slutbetyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk i åk 6-9 samt
resultat i de nationella ämnesproven. Analysen görs i rektorsgruppen och på varje
skolenhet. Fokus ligger på pojkars-flickors resultat och andra aspekter som har med
likvärdighet och inkludering att göra så som hur elever med föräldrar utan eftergymnasial
utbildning klarar sig resultatmässigt i skolan. Under året har kartläggning gjorts över vilka
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elever i årskurs sex som utifrån prognos riskerar att inte nå behörighet till nationellt
program på gymnasiet. Detta för att så tidigt som möjligt sätta in rätt åtgärder.
Förutom resultatanalys har insatser kopplade till utvecklingsområdet ”Likvärdighet och
inkludering” gjorts bland annat genom kompetenshöjande insatser från ESF-projektet PIK
(Personal InkluderingsKompetens) samt genom den interna kompetensutveckling som
erbjuds i form av en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Under våren har Resultatdialog förts med nämnd. Detta nya arbetssätt har varit en
framgångsmodell där huvudman och profession synliggör roller, ansvar, uppdrag och
resultat. Detta är nödvändigt för att leda mot ökad måluppfyllelse och Resultatdialog med
nämnd kommer därför att vara ett återkommande inslag.
Lokalförsörjningsfrågan för verksamhetsområde förskola och skola är en utmanande och
strategisk fråga som måste hanteras av kommunen – planeringsmässigt och ekonomiskt.
Frågan om lokaler måste hanteras skyndsamt för att minimera ökade driftkostnader av
lokaler som inte är ändamålsenliga.
Utbildningsförvaltningen har under 2017 genomfört en kvalitetsenkät till vårdnadshavare till
barn i förskola (barn födda 2012 och 2015). Resultaten visar på fortsatt hög nöjdhet med
barnomsorgen i Karlshamns kommun och små skillnader jämfört med den senaste
mätningen 2015. Nedan redovisas några resultat som relaterar till nämndens mål och
indikatorer:
● ”Jag är trygg, som förälder, när mitt barn är i förskolan” – 95 procent positiva svar
● ”Mitt barn tycker det är roligt i förskolan” – 98 procent positiva svar
● ”Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära” – 93 procent positiva svar
● ”Jag kan rekommendera mitt barns förskola” – 90 procent positiva svar.
Ett område som hamnar jämförelsevis lågt i mätningen är barns inflytande. Det är ett
område som prioriteras i förskolornas kontinuerliga systematiska kvalitetsarbete och
resultat har ökat från 66 procent till 77 procent positiva svar.
● Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Karlshamns kommun är en kommun som satsar på barn och ungdomar. Elever har god
tillgång till kultur och estetiska lärprocesser i förskola, grundskola, grundsärskola,
fritidshem, musikskola, fritidsgårdar, kultur- och naturskola m m.
Spontanidrottsplatser i anslutning till skolor är en positiv utveckling som på kort sikt
minskat skadegörelse och bidragit till ökad aktivitet i flera åldersgrupper barn-och
ungdomar.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Förskolan deltar i de kulturarrangemang som erbjuds genom kulturgarantin
(Blekingemodellen). Detta innebär att varje förskolebarn, 3-5 år, får tre musik- eller
scenföreställningar per läsår.
Stärkt arbete kring estetiska lärprocesser i grundskolan, bland annat genom stöd från
Statens kulturråd (Skapande skola) samt deltagande i Blekingemodellen. Under perioden
har en stärkt koppling mellan Skapande skola och Blekingemodellen etablerats i syfte att
skapa helhet och sammanhang när det gäller estetiska lärprocesser.
Många olika processer som handlar om värdegrundsarbete pågår i såväl förskola som
skola.
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Med bidrag för sommarlovsaktiviteter från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor har fritidsgårdsenheten kunnat utöka utbudet av aktiviteter
(organiserade aktiviteter på spontanidrottsplatsen vid Österslättsskolan mm).
De kompetenshöjande insatserna kring mottagande av nyanlända (PIK) fortgår.
● Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
När det gäller utvecklingsområdet likvärdighet och inkludering (fastställt genom det
systematiska kvalitetsarbetet) visar resultatanalysen att det finns utmaningar. Det handlar
exempelvis om att öka likvärdigheten mellan flickor och pojkar, minska skillnaden i resultat
mellan elever som kommer från studieovana och studievana hem samt stärka arbetet för
att alla elever ska nå målen i alla ämnen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Det finns ett behov av ett ökat fokus på frågor som berör förvaltningens prioriterade
utvecklingsområde likvärdighet och inkludering. Ledningsgrupperna (förskola/skola)
arbetar med resultatanalys för att uppnå ökad likvärdighet i utbildningen. Arbetssätt som
stärker elevinflytande prövas och elever identifieras för att det kompensatoriska uppdraget
ska kunna fullgöras (t ex avseende nyanlända elever, elever som kommer från
studieovana hem, skillnader i flickors och pojkars resultat etc.). Bedömning och betyg är
något som särskilt diskuteras. Samrättning av nationella prov stärker
bedömningskompetens och skapar förutsättningar för likvärdig bedömning inom och
mellan skolor.
● Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Alla elever i förskolan, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshem bereds möjlighet att
tillägna sig ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Utbildningsförvaltningen har genomfört en kvalitetsenkät till elever i fritidshem och
resultaten har analyserats på huvudmanna- och enhetsnivå. Eleverna upplever, enligt
enkätsvaren, att det finns ett stort utrymme för egna initiativ i verksamheten. 88 procent av
de svarande upplever att de vuxna lyssnar på dem, 82 procent upplever att de får vara
med och bestämma om aktiviteter på fritidshemmet.
Ledningsgrupperna (förskola/skola) arbetar med att utveckla arbetssätt som bättre tar
tillvara individens förståelse, kompetens och förmåga som grund för undervisningen och
lärandet. Exempel på detta är “Utvecklingsdialogen” vilken involverar eleven i sitt eget
lärande genom samtal med läraren, IKT-satsningen med inslag av s.k. “flippade klassrum”
där eleven har tagit del av lektionsinnehållet innan lektionstillfället och därmed har en
förförståelse med sig in i lektionen, “Fler perspektiv på elevens lärande” vilket ska stimulera
till mer av estetiska och konkreta lärprocesser. Det entreprenöriella lärandet är väl
förankrat i förskolans vardag. Barn lär sig genom att leka, utforska, testa, iaktta och
kommunicera med barn och vuxna. Barns utveckling blir mångsidig när barnet lär sig
genom tema och projektarbete. Mycket av det som görs i förskolan bygger på barns egna
intressen och dokumentationen är ett bra stöd för att göra analys, som i sin tur ligger till
grund för det fortsatta pedagogiska arbetet.
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● Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom nämndens verksamhetsområden finns utmaningar att möta; bland annat brist på
utbildad personal och lokalförsörjning.
I arbetet med kompetensförsörjning har vidtagna åtgärder och strategier gett resultat i olika
delar. Inom grundskolan har kompetensförsörjningsstrategin bidragit till att andelen
utbildad, behörig och legitimerad personal ökat. Inom förskolan har arbetet med
kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) resulterat i att antalet timanställda minskat och att
arbetsmiljön förbättrats.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Stärkt och förtydligad ledningsorganisation i grundskola, förskola och på övergripande
förvaltningsnivå har bidragit med tydligare roller och minskad arbetsbelastning.
KPP (Kvalitetssäkrad PersonalPlanering), förskola och grundskola, upplevs minska det
spända arbetet och bidra med ett lugn i verksamheten då jakten på vikarier vid ordinarie
personals frånvaro minskat.
Centralisering av administrativa, personalstrategiska och ekonomiska funktioner. (Det är
för tidigt att bedöma effekterna av centraliseringen.)

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Kompetensförsörjning/
Rekryteringsbehov

Utmaning 2.
Måluppfyllelse; möta olikhet
i barngruppen/klassrummet

Så hanterar vi utmaningen:
● KPP - modell för bemanning - vid t ex sjukfrånvaro inom
förskola och skola utökas.
● Fortbildning inom specialpedagogik (med hjälp av
statsbidrag)
● Vi bereder plats för samtliga VFU-studenter (studenter
vid högskola som önskar göra sin verksamhetsförlagda
utbildning i Karlshamn).
● Fokus på området “Attraktiv arbetsgivare”, t ex under
chefsdagar.
● Rektorsprogrammet för nyrekryterade rektorer och
förskolechefer. Sker löpande.
Så hanterar vi utmaningen
Intern basutbildning i neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Utbildningen för pedagoger
fortsätter nya skolenheter.
● Fortsatt utvecklingsarbete kring ny modell för
resursfördelning till förskoleklass och fritidshem
● Personalförstärkning i elevhälsa samt strategisk
elevhälsogrupp
● Ny specialpedagogorganisation i förskolan samt
anställning av pedagogiska utvecklare
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Utmaning 3.
Strukturell långsiktighet
(organisation och lokaler)
och styrning genom
statsbidrag
Fortsatta utmaningar
avseende den fysiska miljön
– brist på lokaler, t ex
grupprum, ej
ändamålsenliga lokaler, t ex
“lägenhetsförskolor”,
undermålig teknik för
digitala hjälpmedel, små
och utspridda enheter,
begränsade medel för
pedagogiskt material m m.

Så hanterar vi utmaningen
● Planering för en långsiktigt hållbar ekonomi och
organisation i ett läge med snabba demografiska
svängningar och stor osäkerhet (migration, barns och
elevers behov av extra anpassningar och stöd,
konkurrens från fristående verksamheter etc).
● Tillfälliga paviljonglösningar
● Övergripande planering gällande lokaler, investeringar,
trafikfrågor etc. Planering i samråd med
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning och
samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning
● Arbeta mer proaktivt med statsbidrag (analys, planering,
uppföljning etc).

1.4 Nämndens framgångar
●

●
●
●
●
●
●
●

Förskolechefer och personal uttrycker att införandet av Kvalitetssäkrad
personalförsörjning (KPP) har förändrat hela verksamheten. KPP har påverkat
arbetsmiljön, arbetsbelastningen, effektiviteten, kvaliteten på verksamheten och
tryggheten för barn och vårdnadshavare på ett mycket positivt sätt.
SPSM har gett förnyade medel för metodutveckling kring ökat elevinflytande i den
egna lärprocessen (utvecklingsdialog).
Utvecklingsgruppers arbete (goda exempel finns såväl på förskolechefsnivå som
på enskilda förskolor/avdelningar).
Utveckling av uppdrag och organisation för förstalärarna.
IKT och utvecklingsarbetet med digitala verktyg.
Estetiska lärprocesser och dramapedagogiskt arbete. Nya medel sökta och
erhållna även för Skapande förskola (Kulturrådet).
Språkutvecklande arbetssätt och inkluderingskompetens, bland annat genom
förstalärares arbete och kompetensutveckling inom ramen för PIK.
Förskolans samarbete med Högskolan i Kristianstad. Förskolecheferna har haft
fyra träffar med en handledare från högskolan gällande dokumentation och analys.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Utbildningsförvaltningen står inför ett antal utmaningar ur såväl ett kort- som långsiktigt
perspektiv. Utvärderingar av BUS-nämndens verksamheter visar att brukarnas nöjdhet är
hög och de kommunala alternativen inom de konkurrensutsatta verksamheterna, d v s
förskola och skola, har en stark ställning och attraherar medborgarna.
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Kompetensförsörjning: Utbildningsförvaltningen ser stora utmaningar när det gäller
personalförsörjning. Det handlar om att kunna rekrytera ledare, legitimerade förskollärare
och lärare samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö, attraktiva uppdrag
och utvecklingsmöjligheter. En framgångsfaktor för kommunen är att bibehålla kompetenta
medarbetare, att arbeta med det kollegiala lärandet och att möta nya utmaningar och
behov när det gäller kompetensförsörjning. Lärarlönerna fortsätter att stiga, vilket medför
ökad ekonomisk press på kommunerna. De löneökningar som är ett faktum, parallellt som
det råder en brist på utbildade lärare och förskollärare, medför att kommunen står inför en
prekär situation såväl komptensförsörjningsmässigt som ekonomiskt. En strategiskt viktig
åtgärd blir därmed att arbeta vidare med målet ”attraktiv arbetsgivare”.
Demografiska utmaningar: Antal barn och elever har över tid ökat mer än vad tidigare
prognoser visat. Detta medför att planeringsförutsättningarna är besvärliga bland annat
avseende lokalbehov, personalbehov med mera. Lokalbehovet löses kortsiktigt genom
tillfälliga lokallösningar (t ex paviljonger), men på längre sikt måste en genomgripande
förändring i förskole- och skolstrukturen göras så att det långsiktiga behovet tillgodoses.
Därför behöver bättre planeringsförutsättningar skapas så att rätt etableringar görs. Detta
gäller såväl nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och etablering av nya verksamheter och
avdelningar.
Nyanlända: Gruppen nyanlända ställer fortsatt stora krav på samtliga verksamheter inom
utbildningsförvaltningen. Det handlar t ex om organisation, modersmålsundervisning,
studiehandledning, inkludering i klasser och elevhälsoarbete. Resursdimensionering efter
gruppers behov och komplexa sammansättning är nödvändig jämte kompetensutveckling
(inkluderingskompetens).
Reviderad läroplan för förskolan: Regeringen pekar ut ett antal områden som ska ses
över, som t ex digitalisering, utvärdering för ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet,
integritet och omsorg, undervisning i förskolan, förskolan som social och kulturell
mötesplats, gruppen och individen i läroplanen, jämställdhet, nationella minoriteter, hållbar
utveckling samt hälsosam livsstil. Arbetet med att implementera läroplanen påbörjas under
våren 2018.
Statliga satsningar och förändringar i förordningar, t ex Stadieindelad timplan,
digitalisering, obligatorisk förskoleklass och bidrag för Ökad jämlikhet: De statliga
satsningar som görs, är ibland aviserade med kort varsel och de skapar kortsiktiga
lösningar på komplexa dilemman. Ett exempel är statsbidraget för Ökad likvärdighet där
en tillfällig bidragsram utgår till huvudmän som behöver utveckla likvärdigheten i
utbildningen.
Regeringen har beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och
vuxenutbildningen när det gäller digitalisering. De nya skrivningarna syftar bland annat till
att barn och elever ska utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och
samhälle samt stärka deras förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster
och vara källkritiska. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018.
Fr om den 1 juli 2018 kommer sannolikt förslaget om Stadieindelad timplan att gälla.
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade.
Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna 1-3, 4-6
och 7-9. Skolverket tar fram förslag till nya timplaner, där antalet timmar för de olika
ämnena (ämnesområden i träningsskolan) fördelas mellan låg-, mellan-, och högstadiet.
Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde kommer inte att
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förändras i grundskolan, förutom att grundskolans kursplaner och kunskapskrav i moderna
språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med att det
centrala innehållet i kursplanerna ska delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet både i
ämnen och ämnesområden samt att det ska tas fram kunskapskrav för årskurs 3 i några
ämnen.
Skolverket framhåller att förändringarna kommer att påverka skolornas organisation, till
exempel när det gäller tjänster, lokaler och schemaläggning. Vilka exakta konsekvenser
(ekonomiskt och organisatoriskt) den stadieindelade timplanen får för Karlshamns
kommun återstår att utreda.
En ny förordning har trätt i kraft när det gäller lovskola. En huvudman ska erbjuda lovskola
till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå
kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte bli
behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas elever
som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. Lovskolan ska anordnas
i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 50 timmar i
båda fallen.
En annan förändring som regeringen har föreslagit är att förskoleklassen ska bli
obligatorisk från och med höstterminen 2018. Då regeringen inte har fattat beslut i frågan
har utbildningsförvaltningen ännu inte vidtagit några konkreta åtgärder.
Ibland står satsningar och bidrag inte i relation till det utvecklingsarbete som det
systematiska kvalitetsarbetet visar att förvaltningen/enheterna behöver. Att samordna och
ha en stringens mellan kommunala prioriteringar och statliga satsningar är en utmaning.
Olikheter och komplexitet i barn- och elevgrupper – bland annat i form av ökande
behov av anpassningar och särskilt stöd: Allt fler barn har behov av extra anpassningar
och särskilt stöd. Organisationen behöver dimensioneras för att klara detta uppdrag.
Många lärare ger uttryck för en stor arbetsbörda och hög stressnivå. En förändrad
lagstiftning kring särskolans målgrupp utgör också en dimension i detta. Innan 2010 års
skollag trädde i kraft kunde elever med autism eller autismliknande tillstånd tas emot i
grundsärskolan. Elever med autism eller autismliknande tillstånd tillhör nu målgruppen
endast om de också har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående
begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom. Denna lagändring har föranlett nya villkor och ett ökat
kompetensbehov.
Kommuners ekonomiska förutsättningar: SKL:s Ekonomirapport från maj 2017 pekar
på att den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär att behovet av
kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än vad skatteunderlaget
gör. Fram till 2020 bedöms gapet mellan intäkter och befolkningens behov av
välfärdstjänster i Sverige vara omkring 40 miljarder kronor.
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka och för kommuner innebär det en stor
utmaning att anpassa sina verksamheter. För BUS-nämndens verksamheter betyder detta
att resurserna ska räcka till såväl lagstadgad som frivillig verksamhet.
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Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Stärkt ledningsorganisation i såväl grundskola som förskola.
Verksamheterna präglas av kreativitet och framåtanda.
Resurscenters personal erbjuder fortsatt verksamheterna en basutbildning i
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en viktig beståndsdel i arbetet med att
utveckla inkluderande arbetsformer i undervisningen.
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med
Skollagens 4 kap och Skolverkets allmänna råd. Det innebär bland annat att
huvudmannen sätter mål och att styrningen av nämndens verksamhet grundar sig på
faktaunderlag, t ex betygs- och provresultat, resultat av brukarundersökningar och resultat
av riktade utvärderingar. Kompass Karlshamn implementeras fortsatt i verksamheterna på
samtliga nivåer och integreras med det systematiska kvalitetsarbetet.
Enligt de Allmänna råden för det systematiska kvalitetsarbetet ingår att definiera
prioriterade utvecklingsområden på huvudmannanivå och koppla insatser till dessa. BUSnämnden har tidigare fastslagit ovanstående områden som prioriterade. Att hålla fast vid
dessa medför kontinuitet och långsiktighet i nämndens styrning.
•
Likvärdighet och inkludering
•
Resultatanalys
•
Kompetensförsörjning
•
Kollegialt lärande
Områdena är delvis inbördes relaterade då t ex likvärdighet och inkludering kan ha att
göra med kompetens och kompetensförsörjning inom områden som elever i behov av
anpassning och särskilt stöd, skillnader mellan pojkars och flickors resultat etc.
Rektorsgruppen har definierat det kollegiala lärandet inom läs- och skrivutveckling som ett
prioriterat område, då detta omfattar all pedagogisk personal, inte bara de som undervisar
i svenska. Det kollegiala lärandet är också metodutvecklande och kan således gälla
många fler områden än läs- och skrivutveckling.
De resultatdialoger som genomförts visar att nämndens prioriterade utvecklingsområden
överlag är kända och levande i verksamheterna, men att ett fortsatt arbete kring dessa
måste fortgå. De utvecklingsinsatser som redovisas, t ex föreläsningar, kollegialt lärande,
deltagande i Skolverkets Läslyftet etc, är tydligt inriktade mot de utvecklingsområden som
identifierats i analyser på arbetslags-, enhets- , verksamhets- och huvudmannanivå, och
väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet följs upp vid t ex chefsmöten,
arbetsplatsträffar, veckomöten och medarbetarsamtal.

3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

73 619
-624 560

55 883
-617 393

87 2083
-648 312

31 325
-30 919

Nettokostnader

-550 941

-561 510

-561 104

406
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Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Nämndens budget uppgick år 2017 totalt till 561 510 tkr. Resultatet för 2017 innebär en
positiv budgetavvikelse på 406 tkr. Det positiva resultatet inkluderar de generella
anpassningskrav som legat under året samt anpassningar för musikskolan och
fritidsgårdsverksamheten.
Inom förskolan har behovet av nya avdelningar under hösten ökat på grund av ökat
barnantal. Detta har genomförts inom budgetramen men även till viss del med statsbidrag.
Svårigheten att få utbildad personal på plats vid nyanställningar, sjukskrivningar m.m. har
bidragit till att det blivit ett ekonomiskt överskott för förskola och barnomsorgen.
I grundskolan har elevantalet ökat och det kommer fortsatt att öka framöver enligt
befolkningsprognosen. En del av dessa elever är nyanlända som bidrar till att kostnaderna
för Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ökar.
Andelen elever som går i fristående skola har ökat med ökade kostnader för ersättning till
fristående skolor som följd.

Verksamhetsmått
Nettokostnad per invånare
(kr) (invånarantal den 1 nov)

2013
15 308

2014
15 839

2015
16 513

2016
17 194

2017
17 417

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Nämndsmål: Alla barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt i förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och fritidshem
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola (KF): 93% (KF)
90%
E
enkätsvar, Jag kan rekommendera mitt barns
förskola, andel som svarat “Stämmer helt och
hållet“ eller “Stämmer ganska bra”
Andel behöriga elever till något nationellt program i 90% (KF)
2016: 80,4
E
gymnasieskolan (exklusive nyinvandrade elever
100% (BUS)
2017: 80,1
och elever med okänd bakgrund)
Skillnad mellan kvinnor och män av andel behöriga Lägre än 10
2016: +14,3
H
elever till något nationellt program på gymnasiet
procentenheter
2017: -0,2
(exklusive nyinvandrade och elever med okänd
minskning (KF)
bakgrund)
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans åk 9 –
Mindre skillnad än
2016: +42,1
H
skillnad flickor och pojkar (exklusive nyinvandrade
föregående år
2017: +31,5
elever och elever med okänd bakgrund)
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”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att
lära mig mer”
Enkätsvar, grundskolans åk 5 och 8*

Högre värde än
föregående år

Åk 5
2015: 82%
2017: 79%

E

Åk 9
2015: 65%
2017: 59%

*Åk 9, enkätfråga “Skolarbetet stimulerar mig att
lära mig mer”. Källa: Skolenkäten 2017 och 2015
(Huvudmannarapport)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Fortsatt arbete i chefsgruppen och på skolenhetsnivå kring det prioriterade
utvecklingsområdet Likvärdighet och inkludering. Detta med stärkt fokus på elever som inte
når målen i alla ämnen och skillnader mellan flickors och pojkars resultat.
● Nya skolenheter deltar i Läslyftet (Skolverkets satsning).
● Utbildningsinsats gällande elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF-utbildning ges av personal från Resurscenter).
● Utvecklingsarbete kring elevsyn och relationell pedagogik (chefsgruppen).
● Utvecklingsarbetet kring digitaliseringen (en-till-en-satsningen, dator till varje elev åk 1-9)
● Tydliggörande av förstalärargruppens uppdrag.
● NTA-samordnare/NT-utvecklares arbete (NT-gruppen)
● Deltagande i Utbildning för språk-, läs-, och skrivutvecklare
● Stärkt specialpedagogorganisation i förskolan och anställning av pedagogiska utvecklare.
● Flera pedagoger genomgår utbildning till Specialpedagog (med statsbidragsfinansiering).
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Resultaten i Karlshamns kommuns skolor bör kunna öka med rätt insatser, relativt de förutsättningar
som råder. Det är en komplex uppgift att hitta sambanden mellan insats och resultat, men
bedömningen är att kollegialt lärande, forskningsbaserad undervisning som bland annat baserar sig
på relationell pedagogik och starkare elevinflytande är åtgärder som på sikt kommer att höja
resultaten i Karlshamn. En god arbetsmiljö för personal och elever och uthållighet när det gäller de
prioriterade utvecklingsområdena är också en nödvändighet för ökad måluppfyllelse.
Kommentar: Indikatorer gällande gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde redovisas ej på
samma sätt som i resultatrapport och bokslut 2016. Orsaken till detta är att Skolverket förändrat
redovisningen av statistikuppgifter. I 2016 års resultatrapport och bokslut redovisades betygsresultat
för gruppen samtliga elever utom elever med okänd bakgrund. Motsvarande statistik för 2017 är ej
tillgänglig. Därför kan dessa mått inte användas för att göra rättvisande jämförelser. Förvaltningen har
valt att redovisa statistik för gruppen alla elever exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd
bakgrund, där det finns värden för både 2016 och 2017.

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Nämndsmål: Barn och unga lär sig och utvecklas genom att musicera
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer

HDE

Andel av elever i grundskolans årskurs 3 som
anmäler sig till musikskolan

35,6 % av årskullen 35,8 % av
i åk 3 är aktiva i
årskullen i åk 3
Musikskolan
är aktiva i
Musikskolan

Andel av elever i musikskolan som spelar i
ensembler

41,5 % av
Musikskolans

48,8 % av
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H

Skillnad flickor och pojkar inskrivna i musikskolans
verksamhet

sång- och
instrumentalelever medverkar
även i ensemble

Musikskolans
sång- och
instrumentalelever
medverkar även
i ensemble

Av 545 inskrivna
elever utgörs 63,1
% (344) av flickor
och 36,9 % (201)
av pojkar.

Av 520 inskrivna
elever utgörs
63,3 % (329) av
flickor och 36,7
% (191) av
pojkar.

H

D

Uppföljning av prioriterade insatsområden: Skillnaden mellan andelen flickor och pojkar är i stort
sett oförändrad. Det är vi inte nöjda med. Dock kan konstateras att gapet ej ökat. Vi fortsätter
ansträngningarna att minska skillnaden genom att i sammanhang där möjlighet att påverka finns,
visa upp goda exempel och föredömen. Vi vill stimulera till deltagande i ensemble vilket ger
sammanhang och utgör tillfällen då flickor och pojkar kan spela i samma lag och mötas i utmaningar
och gemenskap.
Integrationsprojekt läsåret 17/18: Musikskolan har under läsåret 17/18 beviljats medel från
Kulturrådet för att bedriva ett projekt med syfte att uppsöka och möta nya målgrupper bland
nyanlända. En pedagog med bakgrund som musiker i mellanöstern håller öppet hus i musikskolan
en eftermiddag i veckan. Då kan elever som han och andra handledare möter i grundskolan lockas
att komma till denna mötesplats, musikskolans öppet hus, för att provspela för dem kända
instrument som t ex oud och darbouka samtidigt som de bereds möjlighet att bekanta sig med
instrument som Musikskolan traditionellt undervisar i. Ambitionen att minska insteget till musikskolan
för barn från andra kulturer tar sig även uttryck i uppsökande konserter och informationstillfällen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat: Intresset hos åk 3-eleverna att studera i Musikskolan
vidmakthålles trots en i riket något vikande trend. Instrumentprovningar och konserter riktade till
målgruppen syftar till att stimulera intresset. Musikskolan arbetar för att alla elever ska känna
delaktighet och gemenskap i sitt musikutövande. Musikskolan stimulerar varje elev att förutom sin
instrumental-/sånglektion även medverka i ensemble (orkester/kör). Under 2017 har satsningarna
utfallit väl med ett ökat ensembledeltagande.

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndsmål: Alla barn och unga känner sig trygga i BUS-nämndens samtliga verksamheter
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
indikatorer
Elevens uppfattning om trygghet i skolan
96% (KF)
Åk 5
Jag känner mig trygg i skolan, enkätsvar,
100% BUS
2017: 92%
2015: 96%
grundskolans åk 5 och 8, andel som svarat
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HDE
E

“Stämmer helt och hållet” eller “Stämmer ganska
bra”
Upplevd trygghet i fritidsgårdarnas verksamhet
(brukarsvar)

Mätning görs i
samband med
årsbokslut 2016

Åk 9
2017: 85%
2015: 82%
Mätning har ej
gjorts 2017

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Förskola och skola arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande i
likabehandlingsarbetet
Föreläsningar för personal och vårdnadshavare kring drogförebyggande arbete
Demokratiprojekt på grundskolan
Tryggheten på fritidsgårdarna har förbättrats, framför allt för yngre barn, i och med att
verksamheten har fått en mer homogen åldersstruktur med t ex egna kvällar för åk 7-9
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Karlshamn uppvisar höga siffror när det gäller upplevd trygghet och vi fortsätter att arbeta för en
trygg förskola och skola.

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Nämndsmål: Barn och unga ska stärkas och berikas genom kultur- och fritidsaktiviteter
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andel aktiviteter/ föreställningar inom
Kontinuerlig
D
•
Musik
förbättring
11%
12%
•
Bild
18%
•
Film och rörlig media
•
Dans
0%
1%
•
Teater
•
Slöjd
23%
•
Litteratur
35%
(Obs! Siffrorna
gäller aktiviteter
totalt i
kommunen - ej
aktiviteter
riktade enbart
mot barn och
unga.)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Praktisk-estetiska lärprocesser i den reguljära undervisningen, vilket främjar elevens
utveckling i alla ämnen, samt är en del i skolans arbete med det entreprenöriella lärandet.
Med bidrag för sommarlovsaktiviteter från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, och i samverkan med Fritidskontoret, har fritidsgårdsenheten kunnat
utöka utbudet av aktiviteter (gratis bad, organiserade aktiviteter på spontanidrottsplatsen vid
Österslättsskolan mm)
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-

Skapande skola-medel och Blekingemodellen (föreställningar som erbjuds i regionen och
som samordnas av Kultur Karlshamn) tillser att eleverna får arbeta med estetiska
lärprocesser och uppleva föreställningar inom olika kulturgenrer.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Bedömningen är att barn och elever i Karlshamns kommun har god tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter.

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling och service
Nämndsmål: Barn och unga är delaktiga och har inflytande på lika villkor i BUS-nämndens
alla verksamheter.
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Elevernas uppfattning om delaktighet och
90% (BUS)
Åk 5
E
inflytande i grundskolan, enkätsvar åk 5 och åk 8*,
2017: 79%
2015: 80%
”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter”**,andel som svarat ”Stämmer helt och
Åk 9
hållet” eller ”Stämmer ganska bra”
2017: 52%
* Åk 9
2015: 58%
** “På lektionerna är vi elever med och påverkar på
vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter”
Källa: Skolenkäten 2015 och 2017
(huvudmannarapport)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Det pågående arbetet i rektorsgruppen och på skolenhetsnivå kring det prioriterade
utvecklingsområdet likvärdighet och inkludering handlar om elevens måluppfyllelse i vid bemärkelse,
där skolan genom det kompensatoriska uppdraget ska ge elever förutsättningar att lära och
utvecklas oberoende av kön, föräldrars utbildningsbakgrund etc. Kollegialt lärande inom läs- och
skrivutveckling och digitalisering (en till en) är exempel på insatser som ger eleven verktyg att utöva
inflytande. Arbetet med elevsyn och relationell pedagogik och NPF-utbildning är exempel på insatser
som skapar mer öppna och inkluderande lärandemiljöer där alla elever kan göra sin röst hörd. Andra
insatser, som t ex NTA-utveckling, kan handla om att stimulera och utmana elever att nå längre. Med
en tydlighet kring uppdrag och organisation för förstalärare skapas förutsättningar där kollegialt
lärande kan ske inom en mängd olika områden (entreprenörskap, elevinflytande,
informationskompetens/källkritik mm).
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Delaktighet och inflytande är ett område som följs upp i Skolenkäten, som senast genomfördes
våren 2017. Resultaten för Karlshamns kommuns grundskolor är ungefär i nivå med riket (samtliga
undersökta skolhuvudmän) eller bättre. I årskurs 5 är upplevelsen av delaktighet och inflytande klart
högre än i riket, vilket tyder på att skolorna nått goda resultat i arbetet med att nå läroplansmålen
kring delaktighet och inflytande.
Åk 5 Åk 9
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Karlsham
n

79%

52%

Riket

70%

53%

Skolenkäten till elever i grundskola våren 2017, frågor om delaktighet och inflytande, andel som
svarat “Stämmer helt och hållet” eller “Stämmer ganska bra”.

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndsmål: Alla elever i förskolan, grundskolan, grundsärskolan samt fritidshem bereds
möjlighet att tillägna sig ett entreprenöriellt förhållningssätt
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Upplevelsen av hur utbildningen stimulerar eleven
100% (BUS)
Mätning har ej
till lust, nyfikenhet och egna initiativ
gjorts 2017
Enkätsvar åk 5 och 8: ”Jag tar egna initiativ för att
lära mig
nya saker” och motsvarande frågor,, andel som
svarat ”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer
ganska bra”
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Kommunen har under 16/17 ingått i projekt för att öka elevens delaktighet i och inflytande
över det egna lärandet;
● utvecklingsdialog finansierat av SPSM
● Ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker på skolorna när det gäller elevforum/elevråd
Utveckling av elevaktiva metoder med hjälp av IT-stöd
● Ett utvecklingsarbete kring “Samhället i skolan/skolan i samhället” har påbörjats i område 3
(Mörrum). Fokus är bland annat att utveckla elevernas valkompetens (studie-, yrkesval) och
att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Entreprenörskap i skolan handlar inte enbart om att driva företag. Det är ett pedagogiskt
förhållningssätt som handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Entreprenörskap ska genomsyra
undervisningen i alla ämnen och tar sig olika uttryck (val av material, uppgifter, redovisningsformer
etc).
Entreprenörskap som pedagogiskt förhållningssätt är svårt att mäta, bland annat på grund av att
olika elever har olika behov och förutsättningar. En elev har ett stort behov av att stärka sitt
självförtroende, en annan behöver utveckla sin initiativförmåga, en tredje behöver bli bättre på att
samarbeta etc. Skolinspektionen har inga frågor eller frågeområden i sin elevenkät, Skolenkäten,
som fångar upp skolans arbete med entreprenörskap. Därför är det också svårt att dra slutsatser om
måluppfyllelsen.

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
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Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: BUS-nämnden ansvarar för att erbjuda moderna och attraktiva arbetsplatser med
professionella och engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvaro dagar/anställd
21,3 (KF)
18,4
H
Andel timmar som görs av timavlönade under året i 8,0 % (KF)
4,1%
H
förhållande till arbetade timmar
Utbildningsförvaltningen
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
93 % (KF)
79%
E
månadsanställda, %
Andel heltidstjänster av totalt antal
H
månadsanställda
85% (KF)
84%
85% (KF)
86%
•
Totalt
66% (KF)
84%
•
Män
•
Kvinnor
Personalomsättning chefer, andel som stannar
45 % (KF)
31%
E
kvar minst fyra år i samma enhet. Målnivå 2020 =
60 %
Andel av personalen som har önskad
sysselsättningsgrad (egen mätning)

Principer för
mätning tas fram
(KF)

Indikator saknas

-

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

Principer för
mätning tas fram
(KF)

Indikator saknas

-

Antal kvalificerade sökande per ledig tjänst (egen
mätning)

Principer för
mätning tas fram
(KF)

Indikator saknas

-

Lärarbehörighet – andelen legitimerade lärare i
grundskolan

Högre än rikssnittet
(BUS)

Tillförlitliga data
saknas. Brister i
Skolverkets
uppföljning av
lärarbehörighet.

-

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Förstärkt personaltäthet i lågstadiet samt inom fritidshemmet
● Kvalitetssäkrad personalplanering som grund för ökad grundbemanning.
● Fortsatt arbete med plan för attraktiv arbetsgivare samt rekryteringsplan i samråd med
arbetstagarorganisationerna
● Erbjuda verksamhetsanpassad ledarskapsutbildning
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●

Fortsatt arbete med att skapa en tydligare struktur för utvecklingsgrupper och
utvecklingsarbete tillsammans med rektorer, förstelärare, Strategiska elevhälsan och
arbetstagarorganisationer.
● Utveckla medarbetarsamtalet med syfte att skapa balans mellan krav och förutsättningar
● Utveckla arbetet för behovsstyrd central plan för kompetensutveckling för en samordnad
kompetensutveckling på individ-, enhets- och huvudmannanivå.
● Fortsatt utveckling av stödfunktion kring fysisk planering, lokaler, investeringar, trafikfrågor,
brandskydd etc.
● Utveckla resursfördelningssystemet för ökad likvärdighet
● Fortsatt arbete med lokalutredning
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Trots att tillförlitlig data saknas är trenden att behörigheten inom grundskolan ökar.

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: BUS-nämndens verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Antal inlämnade förslag i förslagsverksamheten.
Nivå sätts 2017
Utfall redovisas i
(KF)
KF:s bokslut
Andel inlämnade förslag i förslagsverksamheten
Nivå sätts 2017
Utfall redovisas i
som genomförs.
(KF)
KF:s bokslut
Förvaltningschefens och verksamheternas
Kontinuerlig
Skattning har ej
skattning av systematiken i kvalitetsarbetet efter
förbättring
genomförts.
resultatdialoger (BRUK)
Indikatorn
försvinner 2018
då
mätsvårigheter
föreligger.
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Implementering av strukturer/processer i det systematiska kvalitetsarbetet och Kompass Karlshamn
fortlöper. Vissa justeringar är nödvändiga för att bättre passa in i läsårsstruktur och skolenheternas
interna utvecklingsarbete.,
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Tydliga uppföljningsrutiner, stärkt resultatanalys/analyskompetens samt långsiktighet i insatser,
kommer ge ökade resultat på sikt.

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: BUS-nämndens verksamheter har en hållbar ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod)
Soliditet för sammanställd redovisning (minst 25 %
på en femårsperiod)
Överskottsgrad

HDE

60 % (KF)
25 % (KF)

Utfall
indikatorer
Utfall saknas
Utfall saknas

1,0 % (KF)

Utfall saknas

-

-
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Budgetavvikelse för investeringar

+/-10% (KF samt
BUS)
95 % (KF samt
BUS)

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal

Utfall saknas

-

Utfall saknas

-

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Nämndens budget uppgick år 2017 totalt till 561 510 tkr. Resultatet för 2017 innebär en positiv
budgetavvikelse på 406 tkr. Det positiva resultatet inkluderar de generella anpassningskrav som
legat under året samt anpassningar för musikskolan och fritidsgårdsverksamheten.
Inom förskolan har behovet av nya avdelningar under hösten ökat på grund av ökat barnantal. Detta
har genomförts inom budgetramen men även till viss del med statsbidrag. Svårigheten att få utbildad
personal på plats vid nyanställningar, sjukskrivningar m.m. har bidragit till att det blivit ett ekonomiskt
överskott för förskola och barnomsorgen.
I grundskolan har elevantalet ökat och det kommer fortsatt att öka framöver enligt
befolkningsprognosen. En del av dessa elever är nyanlända som bidrar till att kostnaderna för
Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ökar.
Andelen elever som går i fristående skola har ökat med ökade kostnader för ersättning till fristående
skolor som följd.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse saknas.

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: De verksamheter som BUS-nämnden ansvarar för är ekologiskt hållbara.
Måltiderna i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem skall vara näringsrika,
goda, omväxlande, serveras i trivsam miljö samt lagas så nära barn och elever som möjligt. De ska
också så långt det är möjligt vara ekologiska.
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Summa energianvändning i kommunala
Nivå sätts 2017
Utfall saknas
verksamhetslokaler inklusive verksamhetsel,
(KF)
normalårskorrigerad, KWh/kvm (Öppna
jämförelser, Kolada)
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt
55 % (KF)
Utfall saknas
MFS, (KKIK)
Användning av fossilfritt bränsle i kommunens bilar 50 % (KF)
Utfall saknas
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)
32 % (KF)
Utfall saknas
Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till
100 % (KF + BUS) Utfall saknas
ekologisk hållbarhet
Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till
100 % (KF + BUS) Utfall saknas
social hållbarhet
Andel fossilfri värme som levereras från KEAB
96,0 % (KF)
Utfall saknas
Barns/elevers uppfattning om maten i
Kontinuerlig
74%
förskolan/skolan,
förbättring
enkätsvar barn 5 år i förskolan/elever i åk 5 och 8 i
grundskolan, andel positiva svar
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Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Barns och elevers uppfattning om skolmaten är till övervägande del positiv. Insatser inom området
har därför inte varit prioriterade i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Trivselfrämjande
åtgärder genomförs kontinuerligt på enhetsnivå i dialog med barn/elever och vårdnadshavare.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse saknas.

5. Intern kontroll 2017
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2017 enligt separata
anvisningar och mallar
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Nämnd/styrelse: BUS

År: 2017

Rutin/system

Kontrollansvar
Frekvens

Utfall (markera med kryss)
Kontrollmoment

Metod

Mätperiod

Åtgärd

Verksamhetsspecifika (fastställda av nämnd)
Tidsåtgång för
närvarokontroll
+ rutiner

Verksamhets 1 gång/år
chef
grundskola

Stickprov

2017

x

Beviljande av
ledighet/skolplik
tsbevakning

Verksamhets 1 gång/år
chef
grundskola

Stickprov

2017

x

Rutiner för
samarbete med
socialtjänsten
(social
problematik,
drogproblematik
)

Verksamhets 1 gång/år
chef
grundskola

Stickprov

2017

x

1) Beslut om att införa
digitalt när-/frånvarorapporteringssystem,
för minskad sårbarhet,
ökad överblickbarhet
och ökad kunskap om
eleven när- och
frånvaro.
2) Beslut om
utbildningsinsats för
rektor/schemaläggare
kring registrering av
undervisningsgrupper i
schemaläggningsprogra
m – en förutsättning för
punkt 1 ovan. Insatsen
är planerad till februari
2018. Parallellt pågår en
process kring
implementering av när/frånvarorapporteringssystem.
1) Huvudmannen
tydliggör skollagens
definition på ledighet i
syfte att nå samsyn och
ökad likvärdighet i
bedömningen av
ledighetsansökningar.
2) Utifrån diskussioner
kompletteras befintlig
handlingsplan om
elevens rätt till
utbildning med
handledning vid
ansökan om ledighet.
1) Samverkan med
socialtjänsten ingår som
ett
samplaneringsområde i
ansvariga nämnders
verksamhetsplaner för
2018.
2) Fortsatt dialog i de
arenor för samverkan
som finns.
3) Framtagande av
rutiner för hur
samverkan mellan
socialtjänst och skola
ska gå till i det konkreta
fallet, t ex rutiner för
inhämtande av
medgivande för
informationsinhämtning
.
4) Framtagande av rutin
för återkoppling från
socialtjänsten gällande
eventuella beviljade
insatser eller beslutade
åtgärder.
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6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2017
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Indikator:

Resultat
2016

Indikators
nivå 2017

Resulta
t 2017

HDE

Ansvarig
nämnd

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Andel behöriga elever till något nationellt program på
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser)
Meritvärde i årskurs nio, hemkommun 17 ämnen
(Kolada)
Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola
(egen undersökning)

80,9 %

90 %

80,1%

E

BUS

--

213,0

200,7

E

BUS

Ingen
mätning
2016

93 %

90%

E

BUS

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna
Andel elever som uppger att de känner sig trygga i
skolan.
● Årskurs 5
92 %
● Årskurs 9
92 %

känner sig trygga
E
96 %
96 %

92%
85%

BUS
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Gymnasienämnd
Nämnd:
Gymnasienämnden (GN)
Nämndsordförande:
Paul Hedlund

Förvaltning:
Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef:
Patrik Håkansson

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden
●
●
●
●
●
●
●

Gymnasieutbildning på nationella
program
Gymnasieutbildning på
introduktionsprogram
Gymnasiesärskola; nationella
program och individuella program
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Kommunal vuxenutbildning i egen
regi och på entreprenad inkl. SFI
Särskild utbildning för vuxna
(LÄRVUX)
Lärcentrum (vuxenutbildning på
entreprenad på delegation,
yrkeshögskola, projekt,
studerandeservice och uppdrag)

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens bedömning av
måluppfyllelse till KF mål, analys över utvecklingen och årets viktigaste
händelser
● Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inriktningsmålet rymmer centrala delar i det nationella uppdraget för gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning, formulerade i skollag, läroplanER m m - lärande
och utveckling samt trygghet.
Vägga gymnasieskola uppvisar studieresultat i nivå med riket eller högre (läsåret
2016/17). Avgångselever på högskoleförberedande program når goda resultat i nationella
jämförelser, med en hög andel elever med gymnasieexamen (94%) och en genomsnittlig
betygspoäng över rikssnittet (15,1 för elever med examen eller studiebevis). (Källa:
SIRIS). Vägga gymnasieskola utmärker positivt sig i SKL:s Öppna jämförelser med hög
andel elever med examen inom 3 respektive 4 år.
Vuxenutbildningens elever upplever i hög grad att de når målen med sina studier.
I enkäter genomförda våren 2017 uppger elever att de känner sig trygga i gymnasieskolan
och vuxenutbildningen.
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
● Kvalitetsdialog med nämnd (november 2017) har bidragit till att öka medvetenheten
om resultat och kvalitet på huvudmannanivå. Gymnasienämndens ledamöter har
fått ta del av resultat på övergripande nivå och dilemman kring bl a könsskillnader
och socioekonomiska skillnader, och har fått en inblick i det systematiska
kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
● Utvecklingsarbete kring resultatanalys. Implementering av analysverktyg för
gymnasieskola och vuxenutbildning (IST analys).
● Vuxenutbildningen har bildat en kvalitetsgrupp för att utveckla arbetet med att
förebygga negativa studieavbrott, bland annat genom extra stöd till elever som har
erfarenhet av misslyckanden i samband med studier. Andelen avbrott har sedan
2016 minskat med 125 avbrott (27%)
● Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Miljö och klimat är ett övergripande perspektiv i gymnasieskolans, gymnasiesärskolans
och vuxenutbildningens läroplaner och ska genomsyra undervisningen i alla ämnen. Ett
mått på elevens miljö- och klimatmedvetenhet är om eleven uppnår målen med
utbildningen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
● Vägga gymnasieskolan genomför gymnasieingenjörsutbildning i hållbar utveckling
(fjärde året på Teknikprogrammet) i nära samarbete med Netport Energikluster
samt regionala företag och organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn.
● Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Delaktighet och inflytande är ett område som hamnar i paritet med riket eller bättre på
Vägga gymnasieskola enligt resultaten i Skolenkäten våren 2017. De flesta är nöjda,
framför allt med det undervisningsnära elevinflytandet. De flesta av eleverna inom
vuxenutbildningen tycker att skolan lyssnar på deras synpunkter.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
● De kompetenshöjande insatserna kring mottagande av nyanlända fortgår i ESFprojektet Personal Inkluderingskompetens (PIK). Projektet pågår till augusti 2018.
● All personal inom vuxenutbildningen har genomgått kommunens HBTQ-utbildning.
● Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
● Det arbete som pågår kring att erbjuda utbildning utifrån arbetsmarknadens behov
har fallit väl ut då andelen med anställning ett år efter genomförd yrkesutbildning
inom vuxenutbildningen har ökat jämfört med 2016.
● Karlshamns kommun har en jämförelsevis hög andel av gymnasieelever på
yrkesprogram, 34,0 procent jämfört med 27,4 procent i riket. Elever med examen
från Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och
Vård- och omsorgsprogrammet har störst chans att etablera sig på
arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier.
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●

Ung Företagsamhet är en modell för att arbeta med de entreprenöriella
förmågorna. Karlshamn har läsåret 2017/18 det näst högsta antalet deltagande
elever i länet efter Karlskrona.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
● Karlshamns kommun har ansökt om och beviljats utbildningsplatser inom
yrkeshögskolan. Utbildningen, Internationell logistiker, omfattar 400 YH-poäng
vilket motsvarar två års studier på heltid.
● Vägga gymnasieskola har tilldelats utmärkelsen Förstklassig skola av VVSbranschens yrkesnämnd. Utmärkelsen, för skolor som bedriver utbildning inom
VVS, isolering och industrirör, är ett bevis på att skolan erbjuder eleverna en
utbildning som branschen efterfrågar.
● Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
● Gymnasienämndens verksamheter har personalmässigt goda förutsättningar.
Vägga gymnasieskola har en högre lärartäthet än i riket och den har ökat de
senaste åren. Lärartätheten inom gymnasiesärskolan ligger långt över rikssnittet.
● Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har högre kostnader än genomsnittet i
riket.
● Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla nivåer i gymnasienämndens verksamheter
och det finns många exempel på utvecklingsarbeten som ger goda resultat för
eleverna. Analys på huvudmannanivå har dock visat att det finns en otydlighet
kring roller, ansvar och befogenheter, vilket är en begränsande faktor i det
pedagogiska ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
● Vuxenutbildningen har under 2017 finansierat ett kommunalt lärarlönelyft
motsvarande det statliga inom befintliga budgetramar, för att kunna erbjuda SFI
inom stipulerad tid med behöriga och legitimerade lärare. Detta har gjort det möjligt
att behålla och rekrytera behöriga lärare.
● Flera lärare har fått möjligheter till längre utbildningar med nedsättning i tjänst och
bibehållen lön, ibland med statsbidrag (yrkeslärare) och ibland med kommunala
medel. De flesta lärare deltar i någon form av skolutvecklande längre fortbildning
som läslyft och språkutvecklande arbetssätt.
● Centralisering av administrativa, personalstrategiska och ekonomiska funktioner i
Karlshamns kommun. Det är för tidigt att bedöma effekterna av
organisationsförändringen.

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Svårighet att lösa
rekryteringsbehov på grund
av brist inom flera
kompetensområden (lärare,
studie- och yrkesvägledare,
rektor mm). Ökande
konkurrens mellan skolor,

Så hanterar vi utmaningen:
● Utbildningsförvaltningen har samlat alla chefer under
två dagar för att diskutera och ta fram en
handlingsplan för kompetensförsörjning.
Lärargrupper och ledare inom skolan kommer att
prioriteras lönemässigt under kommande år.
● Kollegialt lärande under ledning av förstalärare.
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skolhuvudmän och
regioner.

Utmaning 2.
Utveckling av det
systematiska
kvalitetsarbetet. Brist på
transparens mellan olika
sektorer och nivåer.

Utmaning 3.
Nyanländas etablering i
samhället - i utbildning och
på arbetsmarknaden.

●

Vuxenutbildningen har under 2017 finansierat ett
kommunalt lärarlönelyft motsvarande det statliga
inom befintliga budgetramar, för att kunna erbjuda
SFI inom stipulerad tid med behöriga och
legitimerade lärare. Detta har gjort det möjligt att
behålla och rekrytera behöriga lärare.
● Anställda lärare uppmuntras till behörighetsgivande
utbildning.
● Inom gymnasieskolan diskuteras förändringar i
uppdragen (mentorskapet mm) som sätt att renodla
läraruppdraget och öka attraktiviteten i läraryrket.
Så hanterar vi utmaningen
● Kvalitetsdialog med nämnd, i syfte att involvera
nämnden i analysarbetet på huvudmannanivå. En
dialog hölls i november 2017 på temat enheternas
utvecklingsarbete, resultatuppföljning och
dokumentation för att synliggöra elevers lärande.
● Implementering av analysverktyg för gymnasieskola
och vuxenutbildning (IST analys).
● Vuxenutbildningen har implementerat en ny digital
elevenkät som har medfört betydligt bättre
svarsfrekvens från hösten 2017.
● Analys på huvudmannanivå har visat att det finns en
otydlighet kring roller, ansvar och befogenheter,
vilket är en begränsande faktor i det pedagogiska
ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet.
Tillträdande verksamhetschef kommer under 2018
att leda en utvecklingsprocess kring detta i
ledningsgruppen.
Så hanterar vi utmaningen

●

●

Vuxenutbildningen erbjuder en sammanhållen
språkutbildning från sfi till svenska som andraspråk
på gymnasial nivå. Ett exempel på detta är det
akademiska snabbspåret. Eleverna ges möjlighet att
studera svenska på den nivå där de befinner sig,
vilket ger förutsättningar för att förkorta studietiden
för samtliga elever.
Karlshamns kommun har ansökt om och beviljats
statsbidrag för yrkesvux och lärlingsvux i
kombination med sfi och svenska som andraspråk.
Yrkesvux

Karlshamn

32 505 000

Yrkesvux, kombination sfi och
sva
1 830 000

Beviljade
medel, totalt

34 335 000
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Karlshamn

●

●

●

Lärlingsvu
x

Lärlingsvux, kombination sfi och
sva

Beviljade
medel, totalt

4 488 000

935 000

5 423 000

”Hörnan” har startats för att kunna möta behoven
hos elever som inte kommer att kunna bli behöriga
till ett nationellt program. Yrkesintroduktionen
(IMYRK) används i högre grad för att få ut ungdomar
i arbetslivet. Utvecklingsarbete kommer att bedrivas
på IM, bl.a. införande av kurser för UF-företagande.
Elevcoach har rekryterats till till gymnasieskolans
språkintroduktion i syfte att stötta mentorer och
minska frånvaron.
Vuxenutbildningen i Karlshamn har ansökt om
fortsatt deltagande i EU:s fortbildningsprojekt
Erasmus+. Fokus ligger på att minska avhoppen och
att bättre inkludera elever med invandrarbakgrund.

1.4 Nämndens framgångar
●

●
●

●
●

●

●

●

Goda studieresultat. Vägga gymnasieskola har en hög andel elever med examen
inom 3 år respektive inom 4 år. Elever inom gymnasiesärskolan når i hög
utsträckning målen för utbildningen.
Effektiv språkutbildning inom vuxenutbildningen vilket har inneburit att fler elever
når gymnasienivå inom etableringstiden.
Förbättrade resultat för de flesta områden i Skolinspektionens enkät till elever i
gymnasieskolan 2017 (år 2), jämfört med undersökningen 2015 (grundläggande
värden, studiero mm).
Väl fungerande APL inom gymnasieskolans och vuxenutbildningens
yrkesutbildningar.
Vägga gymnasieskola har tilldelats utmärkelsen Förstklassig skola av VVSbranschens yrkesnämnd. Utmärkelsen, för skolor som bedriver utbildning inom
VVS, isolering och industrirör, är ett bevis på att skolan erbjuder eleverna en
utbildning som branschen efterfrågar.
Vägga gymnasieskola har av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) tilldelats
kvalitetsmärkningen Branschrekommenderad skola, för gymnasieskolor med Byggoch anläggningsprogrammets inriktningar Anläggningsfordon, Husbyggnad samt
Mark och anläggning. Det innebär att skolan bedöms ha förutsättningar att ge
grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav.
Vägga vuxenutbildning och Vägga gymnasieskola innehar Skolverkets utmärkelse
Skola för hållbar utveckling. Det är ett kvitto på att lärande för hållbar utveckling är
en aktiv del av det pedagogiska arbetet.
Gymnasieingenjör i hållbar utveckling (fjärde året på Teknikprogrammet) på Vägga
gymnasieskola. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Netport
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●

●

●

Energikluster samt regionala företag och organisationer inom energi- och
hållbarhetssektorn.
Karlshamns kommun har ansökt om och beviljats utbildningsplatser inom
yrkeshögskolan. Utbildningen, Internationell logistiker, omfattar 400 YH-poäng
vilket motsvarar två års studier på heltid.
Vuxenutbildningen har utvecklat en modell för det systematiska kvalitetsarbetet
som förenar den kommunala styrningen i Kompass Karlshamn med de nationella
målen. Resultatanalys och omvärldsbevakning ligger till grund för planering av
kompetensutveckling och andra insatser för att öka måluppfyllelsen. Arbetet
kännetecknas av stor flexibilitet, hög delaktighet och stort engagemang från
personalen.
Vuxenutbildningen bedriver ett utvecklingsprojekt kring validering till och med 2019.
Planer på ett regionalt valideringscentrum inom samverkan i Gränslöst
(Blekingekommunerna samt Tingsryd och Bromölla) börjar ta form. Under 2017 var
Karlshamns kommun värd för en nationell valideringskonferens.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
●

●

●

●

Personalförsörjning: Utbildningsförvaltningen ser stora utmaningar när det gäller
personalförsörjning på såväl kort som lång sikt. Det handlar om att kunna rekrytera
ledare och legitimerade lärare samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god
arbetsmiljö, attraktiva uppdrag och utvecklingsmöjligheter för den enskilde.
Nyanlända: Gruppen nyanlända har ökat i antal, vilket ställer stora krav på
samtliga verksamheter inom gymnasienämndens verksamheter. Det handlar om
organisering av undervisning, elevers möjligheter till modersmålsundervisning och
rättighet att få studiehandledning samt elevhälsoarbete. Under 2016 fördelades
extra förstärkningar i form av statsbidrag för mottagande av det stora antalet
nyanlända på gymnasieskolans introduktionsprogram och SFI inom
vuxenutbildningen. Någon motsvarande förstärkning har inte gjorts under 2017,
trots att elevgruppen finns kvar i verksamheterna och att kostnaderna för
nyanlända kvarstår. Inom vuxenutbildningen väntas ett ökat tryck på
grundläggande vuxenutbildning, som är en lagstadgad rättighet. Hur denna
volymökning ska finansieras är en fråga som återstår att lösa.
Ökande behov av anpassningar och särskilt stöd: Andelen elever som lämnar
grundskolan med behörighet till något nationellt program i gymnasieskolan har
minskat i Karlshamns kommun de senaste åren. Detsamma gäller andelen elever
med godkända betyg i alla ämnen. De kunskapsmässiga förutsättningarna varierar
stort mellan olika elevgrupper (kön, föräldrars utbildningsbakgrund etc). Detta talar
för ett ökande behov av anpassningar, extra anpassningar och/eller särskilt stöd.
Digitalisering: Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans
digitalisering, i syfte att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till
vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Från och med hösten 2018
gäller nya styrdokument för alla skolformer som tydliggör skolans uppdrag när det
gäller digitaliseringen.
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●

●
●

●

●

●

Digitalisering av nationella prov: Från hösten 2018 görs skriftliga delprov i
svenska, svenska som andraspråk och engelska digitalt. Förändringen gäller bl a
gymnasieskolan och i komvux på gymnasial nivå. Digitaliseringen av proven är fullt
utbyggd 2022.
Nationella prov enbart obligatoriska i högsta kursen: Sedan den 1 januari 2018
är det enbart nationella prov i den högsta avslutande kursen som är obligatoriska.
Branschskolor som erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom
yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden - en nationell
försöksverksamhet 2018-2023. Branschskolorna tar emot elever från hela landet
för utbildning i specifika yrkeskurser under delar av elevernas utbildning. En
skolhuvudman som vill lämna över undervisning till en branschskola kan ansöka
om statsbidrag.
Nationella kurspaket för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram och
gymnasial vuxenutbildning. Skolverket har tagit fram kombinationer av kurser som
ska svara mot de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer.
Regeringen satsar på att stödja och utveckla lärcentra genom allokerat
statsbidrag för att möjliggöra studier på hemmaplan i högre utsträckning och på alla
utbildningsnivåer och att förenkla olika stimulansinsatser för utbildning i budgeten
för 2018.
Kommunernas ekonomiska förutsättningar: SKL:s Ekonomirapport från maj
2017 pekar på att den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär
att behovet av kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än
vad skatteunderlaget gör. Fram till 2020 bedöms gapet mellan intäkter och
befolkningens behov av välfärdstjänster i Sverige vara omkring 40 miljarder kronor.
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka och för kommuner innebär det
en stor utmaning att anpassa sina verksamheter. Detta ställer krav på tydliga
ställningstaganden när det gäller prioriteringar och ambitioner (utbud av program,
inriktningar och kurser m m).

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Styrkor
● Goda studieresultat i nationella jämförelser.
Vägga gymnasieskola ger Karlshamns kommun höga placeringar i Öppna jämförelser –
Gymnasieskola 2017. Detta gäller inte minst andelen elever med examen inom 3 år (rang
54 av 235 kommuner) och inom 4 år (rang 43 av 228 kommuner). Avgångselever på
högskoleförberedande program når goda resultat i en nationell jämförelse, med en hög
andel elever med gymnasieexamen (94% läsåret 2016/17) och en genomsnittlig
betygspoäng över rikssnittet (15,1 för elever med examen eller studiebevis). Källa: SIRIS.
● Flexibilitet och individualisering
Stort utbud av korta yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen. Snabba omställningar av
utbildningar utifrån prognoser för den regionala och nationella arbetsmarknaden.
Samverkan i Gränslöst kring framför allt yrkesutbildningar möjliggör ett brett utbud av
utbildningar samtidigt som intern konkurrens mellan kommunerna kan minimeras.
Upphandling av utbildningsplatser gör det möjligt att tillgodose specifika behov på
arbetsmarknaden (smala kompetenser, korta utbildningar, små volymer etc) på ett
resurseffektivt sätt.
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● Personalens kompetens och engagemang.
Eleverna får tillgång till värdefulla specialistkompetenser.
● Vägga gymnasieskola har ett gott renommé.
77 procent av de folkbokförda eleverna väljer den kommunala gymnasieskolan. Vägga
gymnasieskolas utbildningar är attraktiva även för elever i närliggande kommuner.
Antal folkbokförda elever
Vägga gymnasieskola

813

Fristående/annan kommun

249

Antal ej folkbokförda elever
174

Källa: Utbildningsförvaltningens elevräkning 2017-12-15.

Källa: Skolverket, Jämförelsetal

Utvecklingsområden
● Ansvar och roller
Resultat av Skolinspektionens enkät för pedagogisk personal på Vägga gymnasieskola
våren 2017 antyder att pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen är
förbättringsområden. Resultaten är lägre än genomsnittet i undersökta skolor i Sverige.
Vägga

Alla

Skillnad

Rektor ser till att utvärdering av elevernas kunskapsutveckling ligger till grund för utveckling av utbildningen

6,0

6,8

-0,8

Rektor ser till att arbetssätt förändras om eleverna inte
uppnår kunskapskraven

4,7

6,2

-1,5

Rektor ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors
arbete leder till relevanta förändringar i arbetssätt

4,9

6,1

-1,2

Index, Utveckling av utbildningen

5,2

6,4

-1,2
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Index från 0 (=Stämmer inte alls) till 10 (=Stämmer helt och hållet). Källa: Skolenkäten
våren 2017 – Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Karlshamns kommun
(huvudmannarapport), Skolinspektionen.
Vägga

Alla

Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan

5,4

6,8

-1,4

Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling

6,1

7,4

-1,3

Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan

5,0

6,9

-1,9

Index, Pedagogiskt ledarskap

5,5

7,0

-1,5

Index från 0 (=Stämmer inte alls) till 10 (=Stämmer helt och hållet). Källa: Skolenkäten
våren 2017 – Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Karlshamns kommun
(huvudmannarapport), Skolinspektionen.
Skolinspektionen redovisar inte motsvarande statistik för vuxenutbildningen.
En generell slutsats är att rektor inte ges tillräckliga förutsättningar att leda och utveckla
den pedagogiska verksamheten mot ökad måluppfyllelse. Huvudmannen ser ett behov av
att skapa ökad tydlighet kring uppdrag, ansvar och roller. Fokus i det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå bör ligga på att utveckla väl fungerande rutiner och
processer och att förbättra samverkan inom och mellan skolformer inom nämndens
ansvarsområde.
● Likvärdig utbildning
Alla elever ska ges möjlighet att nå målen för utbildningen. Skolan ska kompensera
elevers olika förutsättningar så att alla elever får samma möjlighet och ge eleverna de
utmaningar de behöver för att nå så långt som möjligt.
“Skolan/Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om
vad som är kvinnligt och manligt.” (Läroplan för gymnasieskola 2011, Läroplan för
vuxenutbildningen 2012)
“Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande
demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer
och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i
samhällslivet.” (Läroplan för gymnasieskola 2011)
Betygsstatistik visar att det finns systematiska skillnader i resultat mellan kvinnliga och
manliga elever i gymnasieskolan samt mellan elever på yrkesprogram och elever på
högskoleförberedande program. Könsskillnaderna blir än tydligare om man beaktar att det
finns en överrepresentation av manliga elever på introduktionsprogrammen.
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Kvinnor

Män

Totalt

Skillnad

Vägga

15,0

13,6

14,2

+1,4

Riket

14,8

13,6

14,2

+1,2

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor 2017. Källa: Kolada
Skillnader i resultat speglar skillnader i bakgrundsfaktorer, t ex föräldrars utbildningsnivå.
Yrkesprogrammen har en överrepresentation av elever med föräldrar med högst
gymnasial utbildning.
Yrkesprogram

Högskoleförberedande
program

Totalt

Skillnad

Vägga

13,0

15,1

14,2

-2,1

Riket

13,0

14,7

14,2

-1,7

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor 2017. Källa: Kolada
Resultat av nationella prov i svenska visar att det finns könsskillnader i språkliga förmågor.
Skillnaden mellan kvinnor och män är minst i delprov som testar muntliga förmågor och
störst i delprov som mäter skriftliga förmågor. Detta är ett mönster som återkommande
observeras i grundskolans ämnesprov (åk 3, åk 6 och åk 9).
Delprov

Moment

Flickor

Pojkar

Alla

A

Tala

97%

94%

96%

+3%

B

Läsa

92%

83%

87%

+9%

C

Skriva

91%

80%

85%

+11%

Nationellt prov i svenska 1 läsåret 2016/17, andelen med A-E av alla elever som gjort
provet. Källa: Extens
Skillnader i resultat som beror på skillnader i behov och förutsättningar är en utmaning i
skolans arbete med det kompensatoriska uppdraget.

3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut Budget2017 avvikelse

Intäkter
Kostnader

58 178
-221 481

53 759
-212 120

72 420
-230 511

18 661
-18 391

Nettokostnader

-163 303

-158 361

-158 091

270

74

182

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Gymnasienämnden har en budget i balans, däremot skiftar det mellan de olika
verksamheterna.
Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Verksamheten har ett underskott på ca 450 tkr, vilket huvudsakligen beror på
interkommunal ersättning. En del av underskottet uppvägs av bidrag från Migrationsverket
för nyanlända elever. Det krävs en fördjupad analys av den interkommunala ersättningen.
Vuxenutbildning
Budget har kunnat hållas trots de ökade lönekostnaderna pga den lokala
lärarlönesatsningen. En av de bidragande faktorerna är att vi 2017 kunnat hålla nere
kostnaderna för kompetensutveckling inom ramen för verksamhetens systematiska
kvalitetsarbete är att vi erhållit finansiering för kompetensutveckling i Erasmus+ projekt.
Intäktskraven har uppnåtts via uppdrag av yrkesutbildningar åt andra kommuner. De
ökade kostnaderna för utökning av lärartjänster på sfi har finansierats genom ersättning
från introduktionsenheten.
Lärcenter
Bokslutet för Lärcentrum visar på ett underskott på 204 tkr. Detta beror på utökad kostnad
för lokaler vht 4712 med 74 tkr, ett underskott för Lärcentrum vht 4716 med 308 tkr bla för
YH-utbildning samt lönekostnader, Syv vht 4717 visar ett överskott på 178 tkr bl.a. på
grund av lägre lönekostnader och arbetade timmar för DUA (som kompenserats).
I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr)

Verksamhetsmått
Nettokostnad per invånare
(kr) (invånarantal den 1 nov)

2013
4218

2014
4277

2015
4855

2016
5097

2017
4907

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Nämndsmål: Alla elever lär sig och utvecklas så långt som möjligt i sin gymnasieutbildning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
indikatorer
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i
85% (KF)
76%
kommunen inom fyra år (KKIK)
100% (GN)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%)
kommunala skolor. Kommunala skolor. Samtliga
program (inkl. IM). Källa: Öppna jämförelser –
Gymnasieskola 2017
Genomsnittlig betygspoäng för elever på Vägga
Högre än 2016
2016: 14,2
gymnasieskola
(GN)
2017: 14,2
Avgångselever med examen eller studiebevis,
nationella program, Karlshamn (kommunal
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183

HDE
E

E

huvudman), läsåret 2016/17 (jfr läsåret 2015/16).
Källa: SIRIS
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● De insatser som har störst betydelse för elevens lärande och utveckling mot målen är de som
sker i det dagliga pedagogiska arbetet, i mötet mellan pedagog och elev.
● Vägga gymnasieskola har drivit ett projekt för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet,
APL, via Skolverket, där också vuxenutbildningen involverats inom några områden. Projektet
avslutades under våren 2016. APL har införts på Teknikprogrammet.
● Vuxenutbildningen ger eleverna möjlighet att studera utifrån sina egna förutsättningar, t ex att
kombinera arbete och studier.
● Fortsatt resultatanalys på skolenhets- och ämnesnivå. Fortsatt implementering av IST Analys
som stöd för analysarbetet.
● Kollegialt lärande under ledning av förstelärare. Forskning visar starka samband mellan
kollegialt lärande och elevens måluppfyllelse. Kollegialt lärande är mer effektivt än
konventionella former av kompetensutveckling t ex kurser, seminarier och studiebesök.
○ Lärarpersonal har deltagit i Matematiklyftet och fortsätter i en “lightversion” under
ledning av förstalärare i matematik.
○ Arbetet med att utveckla språkutvecklande arbetssätt fortsätter. Läslyftet genomförs
under ledning av förstalärare, med medel från Skolverket.
● Utvecklingsprojekt i matematik under ledning av förstalärare på Vägga gymnasieskola. Syftet
är att fler elever ska nå kunskapskraven i kursen Matematik 1a (yrkesprogrammen) i år 1.
Lärarna testar olika modeller för att organisera undervisningen. Erfarenheterna så här långt är
positiva.
● Vuxenutbildningen har bildat en kvalitetsgrupp för att utveckla arbetet med att förebygga
negativa studieavbrott, bland annat genom extra stöd till elever som har erfarenhet av
misslyckanden i samband med studier. Andelen avbrott har sedan 2016 minskat med 125
avbrott (27%).
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Läsåret 2016/17 uppvisar Vägga gymnasieskola studieresultat i nivå med riket eller högre.
Avgångselever på högskoleförberedande program når goda resultat i en nationell jämförelse, med
en hög andel elever med gymnasieexamen (94%) och en genomsnittlig betygspoäng över rikssnittet
(15,1 för elever med examen eller studiebevis). (Källa: SIRIS). Vägga gymnasieskola ger
Karlshamns kommun höga placeringar i Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017. Detta gäller inte
minst andelen elever med examen inom 3 år (rang 54 av 235 kommuner) och inom 4 år (rang 43 av
228 kommuner). Ett prioriterat utvecklingsområde är skillnader i studieresultat mellan elevgrupper
med olika förutsättningar, t ex kvinnor och män samt elever på yrkesprogram och elever på
högskoleförberedande program. Socioekonomiska bakgrundsfaktorer, t ex föräldrarnas
utbildningsnivå, får stort genomslag på resultaten.
Vuxenutbildningens elever upplever i hög grad att de når målen med sina studier. Elever ges
möjlighet att kombinera arbete med distansstudier alternativt gruppundervisning.
Svar

Andel av svarande

Stämmer helt

68%

Stämmer delvis

27%

Stämmer inte

3%

76

184

Vet ej

2%

Enkät till elever i vuxenutbildning, egen regi och entreprenad, våren 2017. “Jag upplever att jag är på
väg att nå mina mål med studierna”. 274 svar.
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndsmål: En trygg skola för elever och medarbetare fri från kränkning och diskriminering inom
gymnasienämndens verksamhetsområden
Nämndens indikatorer:
Andel elever som upplever skolan som trygg
* Elever i år 2 i gymnasieskolan våren 2017, Jag känner
mig trygg i skolan, andel som svarat ”Stämmer helt och
hållet” eller ”Stämmer ganska bra”. Källa:
Skolinspektionen
** Enkät till elever inom vuxenutbildning i Karlshamns
kommun, egen regi och på entreprenad, våren 2017.
“Jag känner mig trygg i skolan”, andel som svarat
“Stämmer helt”
Uppföljning av prioriterade insatsområden:

●

●
●
●

Indikatorsnivå
Kontinuerlig
förbättring (GN)

Utfall indikatorer
Gymnasieskola*
2017: 87%
2015: 86%

HDE
D

Vuxenutbildning**
2017: 91%
2016: 93%

De insatser som har störst betydelse för elevens trygghet är de som sker i det dagliga
elevnära värdegrundsarbetet, där läraren omsätter läroplanernas demokratiuppdrag i
praktiken.
Insatser för att begränsa tillgängligheten till byggnaderna på Väggaområdet (ID-brickor med
tagg för elever och personal) ger en ökad upplevelse av trygghet.
Elevcoach inom språkintroduktionen skapar trygghet för elever och avlastar mentorerna.
Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen följer upp skolans arbete med
diskriminering och kränkande behandling i kvalitetsenkäter till eleverna. Rektor får en samlad
bild av t ex förekomsten kränkningar och ett mått på effektiviteten i de insatser som
genomförs. Lärarna inom vuxenutbildningen analyserar enkätsvaren på utvärderingsdagar
och identifierar utvecklingsområden.

Bedömning av måluppfyllelse och resultat:

Resultat i Skolenkäten 2017 visar att en stor majoritet av eleverna på Vägga gymnasieskola är
trygga i skolan. Upplevelsen av trygghet i skolan är emellertid lägre på Vägga än riket i stort
(samtliga undersökta skolor).
Vägga år 2

Samtliga
elever år 2

I min skola finns det elever som jag är rädd för*

74%

81%

I min skola finns det personal som jag är rädd
för*

75%

84%

Jag känner mig trygg i skolan

87%

89%

Trygghet, totalt

79%

84%

Index från 0 (=Stämmer inte alls) till 10 (=Stämmer helt och hållet). * Omvänd skala; index från 0
(=Stämmer helt och hållet) till 10 (=Stämmer inte alls). Källa: Skolenkäten våren 2017 – Enkätresultat
för elever i år 2 Karlshamns kommun (huvudmannarapport), Skolinspektionen.
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Upplevelsen av trygghet är högre bland manliga elever (8,1 på en 10-gradig skala) än bland
kvinnliga (7,0 på en 10-gradig skala). Skillnader i resultat mellan olika grupper kan tolkas i termer av
likvärdighet i utbildningen och skolans kompensatoriska uppdrag. Likvärdig utbildning är ett
prioriterat utvecklingsområde i gymnasienämndens verksamheter.
Vuxenutbildningen uppvisar mycket höga värden när det gäller upplevd trygghet.
Svar

Andel av
svarande

Stämmer helt

91%

Stämmer delvis

8%

Stämmer inte

1%

Vet ej

1%

Enkät till elever i vuxenutbildning, egen regi och entreprenad, våren 2017. “Jag känner mig trygg i
skolan”, 274 svar.

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
Nämndsmål: Eleverna i gymnasienämndens verksamheter utvecklar ett ansvarsfullt förhållningssätt
till miljö och klimat
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens
Minskning med
Redovisas i
gränser, ton CO2-ekv per invånare
10% (KF)
KF:s
årsredovisning
Resor med kollektivtrafik, per invånare
46,8 (KF)
Redovisas i
KF:s
årsredovisning
Andel sjöar med god ekologisk vattenstatus
20 % (KF)
Redovisas i
KF:s
årsredovisning
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Vägga gymnasieskolan erbjuder gymnasieingenjörsutbildning i hållbar utveckling (fjärde året
på Teknikprogrammet). Utbildningen genomförs i nära samarbete med Netport Energikluster
samt regionala företag och organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn.
● Vägga vuxenutbildning och Vägga gymnasieskola innehar Skolverkets utmärkelse Skola för
hållbar utveckling. Det är ett kvitto på att lärande för hållbar utveckling är en aktiv del av det
pedagogiska arbetet.
● Vuxenutbildningen har under hösten 2017 startat en kvalitetsgrupp som arbetar med
ekologiskt förhållningssätt. Våren 2018 genomförs en studiedag för personal kring ekologiskt
förhållningssätt och en ekologisk temavecka för elever.
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Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Miljö och klimat är ett övergripande perspektiv i gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och
vuxenutbildningens läroplaner och ska genomsyra undervisningen i alla ämnen. Ett mått på elevens
miljö- och klimatmedvetenhet är om eleven uppnår målen med utbildningen. Vägga gymnasieskola
har goda studieresultat med framför allt en hög genomströmning. Betygsresultat inom
gymnasiesärskolan talar för god måluppfyllelse. Elever inom vuxenutbildningen upplever i hög grad
att de når sina mål.

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andel av elever som upplever att de har inflytande
Kontinuerlig
Gymnasieskola H
över sin utbildning i gymnasienämndens
förbättring (GN)
2017: 66%
2015: 64%
verksamheter
Elever i år 2 våren 2017, frågor om delaktighet och
inflytande:
- Vi elever har inflytande över
undervisningens innehåll
- På lektionerna är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med
olika skoluppgifter
- I min skola är vi elever med och påverkar
vår skolmiljö
Andel som svarat ”Stämmer helt och hållet” eller
”Stämmer ganska bra”. Källa: Skolinspektionen
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Tidigare undersökningar har visat att ett stort antal elever på Vägga gymnasieskola har
bristfälliga kunskaper om diskriminering och kränkande behandling. Eleverna har under 2017
fått information om skolans/enhetens rutiner för att förebygga, motverka och åtgärda
diskriminering och kränkande behandling, med särskilt fokus på diskrimineringsgrunderna.
● Återkommande temadagar i värdegrundsarbetet inom vuxenutbildningen har lett till en ökad
medvetenhet kring t ex diskrimineringsgrunder.
● All personal inom vuxenutbildningen har genomgått kommunens HBTQ-utbildning.
Kompletterande utbildning för nyanställda hålls under våren.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Delaktighet och inflytande är ett område som hamnar i nivå med riket eller högre på Vägga
gymnasieskola enligt resultaten i Skolenkäten våren 2017. De flesta är nöjda, framför allt med det
undervisningsnära elevinflytandet.

Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll

Vägga år 2

Alla år 2

57%

53%
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På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska
arbeta med olika skoluppgifter

77%

66%

I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö

66%

68%

Skolenkäten till elever i år 2 våren 2017, andel som svarat ”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer
ganska bra”. Källa: Skolinspektionen
Enkät till elever i vuxenutbildningen våren 21017 innehåller en fråga om delaktighet och inflytande.
Eleverna upplever i hög grad att skolan lyssnar på dem.
Svar

Andel av svarande

Stämmer helt

70%

Stämmer delvis

25%

Stämmer inte

2%

Vet ej

3%

Enkät till elever i vuxenutbildning, egen regi och entreprenad, våren 2017. “Som studerande känner
jag att man lyssnar på mina synpunkter”, 274 svar.

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens
Nämndsmål: Gymnasienämndens verksamheter erbjuder utbildning inom områden, där det finns
efterfrågan på arbetskraft
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andel med anställning ett år efter genomförd
Kontinuerlig
2017: 91%
H
yrkesutbildning inom vuxenutbildningen
förbättring (GN)
2016: 86%
Elever på yrkesutbildningar (externa
utbildningsanordnare)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Karlshamns kommun arrangerar årligen tillsammans med Olofströms och Ronneby kommun
och Arbetsförmedlingen en framtidsmässa där studerande och arbetssökande får information
om framtida studier och yrkesval och får möjlighet att träffa representanter för högskolor,
universitet, yrkeshögskolor och andra utbildningsanordnare. Deltagande är obligatoriskt för
alla gymnasieelever. Mässan bidrar till att öka elevers förmåga att göra väl underbyggda
utbildnings- och yrkesval.
● Inom ramen för TeknikCollege görs en rad insatser för att attrahera fler målgrupper till
industrirelevanta utbildningar och yrken.
● Vuxenutbildningens yrkesutbildningar håller den nivå och kvalitet som krävs för att eleverna
ska bli anställningsbara.
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Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
● En nationell utmaning inom gymnasieskolan är att utbilda inom områden där det finns stor
efterfrågan på arbetskraft. Elever med examen från Bygg- och anläggningsprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har störst chans att
etablera sig på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier. Karlshamns kommun har en
jämförelsevis hög andel av gymnasieelever på yrkesprogram, 34,0 procent jämfört med 27,4
procent i riket.
● Det arbete som pågår kring att erbjuda utbildning utifrån arbetsmarknadens behov har fallit
väl ut då andelen med anställning ett år efter genomförd yrkesutbildning inom
vuxenutbildningen har ökat jämfört med 2016.

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndsmål: Alla elever i gymnasieskolans verksamheter ska tillägna sig ett entreprenöriellt
förhållningssätt
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Start av UF-företag
100 deltagande
65
E
elever (KF)
Antal UF-elever läsåret 2017/18.
Företagens inställning till samarbetet med skolan
Kontinuerlig
2016: 106
E
(Svenskt näringslivs ranking)
förbättring (GN)
2017: 222
Skolans attityder till företagande, enkätsvar, våren
2017, Karlshamns placering i kommunranking.
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Entreprenörskap är ett övergripande perspektiv i gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och
vuxenutbildningens läroplaner och ska genomsyra undervisningen i alla ämne. De insatser
som har störst betydelse för måluppfyllelsen är de som sker i det dagliga pedagogiska
arbetet, i mötet mellan pedagog och elev.
● Projektet ”Sommartoppen – The Creative Minds of Karlshamn” har gett elever på Vägga
gymnasieskola möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Eleverna har inom
ramen för kursen Estetisk verksamhet (100 p) skapat sina egna feriejobb där elevernas
kompetenser tagits tillvara. 20 ferieplatser har använts, huvudsakligen av elever på Estetiska
programmet. En utvärdering visar att projektet haft en positiv effekt på elevernas motivation.
Eleverna har uppvisat en stor förmåga att ta ansvar och vara handlingskraftiga.
● Två förstalärare inom gymnasieskolan har ett skolövergripande uppdrag kring entreprenöriellt
lärande.
● Medverkan i ESF-projektet Delta Blekinge underlättar och förstärker samverkan mellan skola
och arbetsliv.
● Projektet ”Samhället i skolan och skolan i samhället” skapar en struktur för arbetet med att
utveckla kontakterna mellan skola och arbetsliv och förbereda elever för framtida studie- och
yrkesval.
● Inom ramen för TeknikCollege görs en rad insatser för att attrahera fler målgrupper till
industrirelevanta utbildningar och yrken.
● Genom tidig kartläggning och validering ges möjlighet att ta tillvara erfarenheter och
kompetenser hos personer från andra länder.
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Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Entreprenörskap i skolan handlar inte enbart om att driva företag. Det är ett pedagogiskt
förhållningssätt som handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling:
Skolan ska bidra till att alla eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilket ökar elevernas möjligheter till framtida
sysselsättning, genom företagande eller anställning (Läroplan för gymnasieskolan 2011, reviderad
2017).
Entreprenörskap ska genomsyra undervisningen i alla kurser i gymnasieskola och vuxenutbildning
och tar sig olika uttryck (val av material, uppgifter, redovisningsformer etc).
Entreprenörskap som pedagogiskt förhållningssätt är svårt att mäta, bland annat på grund av att
olika elever har olika behov och förutsättningar. En elev har ett stort behov av att stärka sitt
självförtroende, en annan behöver utveckla sin initiativförmåga, en tredje behöver bli bättre på att
samarbeta etc. Skolinspektionen har inga frågor eller frågeområden i sin elevenkät, Skolenkäten,
som fångar upp skolans arbete med entreprenörskap. Därför är det också svårt att dra slutsatser om
måluppfyllelsen.
I utbildningsförvaltningens kvalitetsenkät till elever i gymnasieskola som genomfördes 2016 finns
frågor som berör olika aspekter av begreppet entreprenörskap:
Kvinnor

Män

Alla
elever

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

39%

46%

43%

Det jag lär mig i skolan är meningsfullt

51%

63%

57%

Jag tar ansvar för mitt skolarbete

89%

86%

88%

Jag är med och påverkar undervisningens innehåll, till
exempel val av teman, material och aktiviteter

55%

61%

58%

Elever åk 2, Vägga gymnasieskola. Andel (%) som svarat “Stämmer helt och hållet” eller “Stämmer
ganska bra”.
Resultaten visar att det finns en stor spridning i resultat mellan olika frågor och även mellan kvinnliga
och manliga svarande, vilket talar för att området behöver undersökas närmare.
Enkätsvar från vuxenutbildningen visar att eleverna i hög grad förväntas ta eget ansvar för sina
studier.
Svar

Andel av svarande

Stämmer helt

79%

Stämmer delvis

21%

Stämmer inte

0%

Vet ej

0%

Enkät till elever i vuxenutbildning, egen regi och entreprenad, våren 2017. “Skolarbetet bygger på att
vi studerande tar eget ansvar för våra studier”, 274 svar.
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I allt analysarbete, av t ex enkätsvar, ingår en metodkritisk del där man prövar verktygets validitet
och reliabilitet. Diskussionerna fortsätter i ämnesgrupper, programarbetslag och ledningsgrupp, med
inriktning mot att förbättra tillförlitligheten i underlag för resultatanalys.
Det bör tilläggas att Ung Företagsamhet är en modell bland flera olika för att arbeta med de
entreprenöriella förmågorna. Karlshamn har läsåret 2017/18 det näst högsta antalet deltagande
elever i länet efter Karlskrona.
Kommunala

Fristående Alla

Karlshamn

65

26

91

Karlskrona

73

54

127

Olofström

35

-

35

Ronneby

64

-

64

Sölvesborg

54

-

54

Alla

291

80

371

Antal deltagande elever läsåret 2017/18. Källa: Ung Företagsamhet.

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Gymnasienämndens verksamheter erbjuder moderna och attraktiva arbetsplatser med
professionella och engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvaro dagar/anställd
21,3 (KF)
12,2
H
Andel timmar som görs av timavlönad under året i
8,0% (KF)
1,8%
H
förhållande till arbetade timmar
Antal timmar % timmar
Månadslön

306 668

97,9%

Fyllnadstid

347

0,1%

Övertid

663

0,2%

Timtid

5659

1,8%

Arbetad tid

313 337

Gymnasienämnden jan-dec 2017. Källa: Heroma
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Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda, %
Anställda inom utbildningsförvaltningen. Källa:
Heroma.
Andel heltidstjänster av totalt antal
månadsanställda
● Totalt
● Män
● Kvinnor
Personalomsättning chefer, andel som stannar
kvar minst fyra år i samma enhet. Målnivå 2020 =
60 %
Utbildningsförvaltningen
Andel av personalen som har önskad
sysselsättningsgrad (egen mätning)
Andel anställda som skulle rekommendera
Karlshamns kommun som arbetsgivare. (Egen
mätning vartannat år)
Antal kvalificerade sökande per ledig tjänst (egen
mätning)

93 % (KF)

79%

E

--85% (KF)
66% (KF)

--86%
84%

45% (KF)

31%

E

Principer för
mätning tas fram
(KF)
Principer för
mätning tas fram
(KF)
Principer för
mätning tas fram
(KF)

Indikator saknas

-

Indikator saknas

-

Indikator saknas

-

D

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Utbildningsförvaltningen har samlat alla chefer under två dagar för att diskutera och ta fram
en handlingsplan för kompetensförsörjning. Lärargrupper och ledare inom skolan kommer att
prioriteras lönemässigt under kommande år.
● Vuxenutbildningen har under 2017 finansierat ett kommunalt lärarlönelyft motsvarande det
statliga inom befintliga budgetramar, för att kunna erbjuda SFI inom stipulerad tid med
behöriga och legitimerade lärare. Detta har gjort det möjligt att behålla och rekrytera behöriga
lärare.
● Anställda lärare uppmuntras till behörighetsgivande utbildning.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Den kommunala gymnasieskolan i Karlshamn har en högre lärartäthet än i riket och den har ökat de
senaste åren.
2013

2014

2015

2016

Karlshamn

11,0

11,2

10,0

9,9

Samtliga kommuner

11,7

11,4

11,4

11,4

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.), gymnasieskola. Källa: SIRIS
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Vägga gymnasieskola en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)
Karlshamn

75,5

Riket

81,4

Personalstatistik läsåret 2016/17 (kommunala huvudmän). Källa: SIRIS
Gymnasiesärskolan i Karlshamns kommun har en lärartäthet på 2,1 elever per lärare, att jämföra
med 3,5 i riket (kommunala huvudmän).
Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun har en hög andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen. I dagsläget är samtliga lärare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
legitimerade och ämnesbehöriga.
Grundlägga
nde

Gymnasial

Vuxenutbildni
ng

Karlshamn

100

90,5

92,0

Riket

89,6

83,3

84,9

Personalstatistik läsåret 2016/17 (kommunala huvudmän). Källa: SIRIS
Lärarens kompetens är avgörande för kvalitet i undervisningen. Resultaten talar för att
gymnasienämndens verksamheter har goda personella förutsättningar, men att det krävs ett
proaktivt arbete på flera nivåer för att kunna konkurrera med andra arbetsgivare i regionen om
kompetenta och behöriga lärare, skolledare och andra personalkategorier.

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Gymnasienämndens verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på
alla nivåer
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Ledningsgruppens skattning av systematiken i
Kontinuerlig
Det är för tidigt
D
kvalitetsarbetet efter resultatdialoger
förbättring,
att uttala sig om
kvalitativ värdering huruvida
enligt Skolverkets
kontinuerlig
självskattningsförbättring sker.
verktyg BRUK
(GN)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Kvalitetsdialog med nämnd (november 2017) har bidragit till att öka medvetenheten om
resultat och kvalitet på huvudmannanivå. Gymnasienämndens ledamöter har fått ta del av
resultat på övergripande nivå och dilemman kring bl a könsskillnader och socioekonomiska
skillnader, och har fått en inblick i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. En öppen
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dialog mellan huvudman och enhet bidrar till ökad kvalitet i beslutsfattandet och en mer
effektiv politisk styrning.
● Kontaktpolitiker och verksamhetschef deltar i vuxenutbildningens årliga utvärderingsdag i
december. Enkätresultat presenteras och de olika kvalitetsgruppernas arbete redovisar sitt
arbete och berättar om planerade insatser.
● Implementering av ett stöd för resultatanalys, IST analys, och utarbetande av lathund för
statistikuttag m m underlättar analysarbetet inom gymnasieskola och vuxenutbildningen och
ökar kvaliteten på underlagen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla nivåer i gymnasienämndens verksamheter och det finns
många exempel på utvecklingsarbeten som ger goda resultat för eleverna. Analys på
huvudmannanivå har dock visat att det finns en otydlighet kring roller, ansvar och befogenheter,
vilket är en begränsande faktor i det pedagogiska ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet.
Tillträdande verksamhetschef kommer under 2018 att leda en utvecklingsprocess kring detta i
ledningsgruppen.

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Gymnasienämndens verksamheter har en hållbar ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer

HDE

Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod)
60 % (KF)
Soliditet för sammanställd redovisning (minst 25 % 25 % (KF)
på en femårsperiod)
Överskottsgrad
1,0 % (KF)
Budgetavvikelse för investeringar
+/-10% (KF+GN)
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal
95 % (KF+GN)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Gymnasieskolan i Karlshamns kommun har högre kostnader än genomsnittet i riket. Avvikelsen
gäller främst undervisning och lärverktyg.
Lokaler
Underoch invisning
ventarier

Skolmåltider

Lärverkty
g,
utrustnin
g, skolbibliotek

Elevhälsa

Övrigt

Totalt

Vägga

19 500

72 400

3 400

15 400

2 130

13 500

126 300

Riket

21 600

59 300

5 400

9 700

2 610

17 600

116 500

Skillnad

-2 100

+13 100

-2 000

+5 700

-480

-4 100

+9 800

Kostnader per elev och år, gymnasieskolan 2016. Källa: SIRIS
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De flesta av de nationella programmen ligger över och i vissa fall långt över riksprislistan.
Karlshamn

Riket

Skillnad

Barn och fritid

104 538

96 200

+8 338

Bygg och anläggning

139 719

124 000

+15 719

El och energi

118 756

117 000

+1 756

Ekonomi

85 770

81 400

+4 370

Estetiska
- Inr. Musik
- Övriga inr.

146 766
110 511

135 600
104 800

+11 166
+5 711

Fordon och transport
- Inr. Transport
- Övriga inr.

225 024
144 027

174 800
140 500

+50 224
+3 527

Hotell och turism

112 467

98 500

+13 967

Naturvetenskap

86 911

87 800

-889

Restaurang och
livsmedel

148 201

130 500

+17 701

Samhällsvetenskap

95 267

82 400

+12 867

Teknik

97 104

95 500

+1 604

VVS och fastighet

125 197

123 800

+1 397

Vård och omsorg

122 605

99 600

+23 005

Grundbelopp per elev och år , Karlshamn och riket, 2017. Källa: SIRIS
Även i gymnasiesärskolan ligger kostnaderna över riksgenomsnittet.
Lokaler
och inVentarier

Undervisning

Skolmåltider

Lärverktyg,
utrustning,
skolbibliotek

Elevhälsa

Övrigt Totalt

Vägga

84 800

325
600

7 200

20 300

38
920

123
900

600
800

Riket

58 400

208
000

7 600

15 400

9 640

117
000

416
100

Skillnad

+26 400

+117
600

-400

+4 900

+29
280

+6
900

+184
700

Kostnader per elev och år, gymnasiesärskolan 2016. Källa: SIRIS
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Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för
vuxna har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)
32 % (KF)
32
H
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
● Vägga vuxenutbildning och Vägga gymnasieskola innehar Skolverkets utmärkelse Skola för
hållbar utveckling. Det är ett kvitto på att lärande för hållbar utveckling är en aktiv del av det
pedagogiska arbetet. Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska
arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, mångfald av
pedagogiska metoder samt delaktighet och inflytande från eleverna.
● Gymnasieingenjör i hållbar utveckling (fjärde året på Teknikprogrammet) på Vägga
gymnasieskola. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Netport Energikluster samt
regionala företag och organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn. 6 elever går
utbildningen läsåret 2017/18.
● Vuxenutbildningen har under hösten 2017 startat en kvalitetsgrupp som arbetar med
ekologiskt förhållningssätt. Våren 2018 genomförs en studiedag för personal kring ekologiskt
förhållningssätt och en ekologisk temavecka för elever.
● Vägga gymnasieskola samverkar med kostenheten för att minska matsvinn.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse saknas.

5. Intern kontroll 2017
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Nämnd/styrelse: Gymnasienämnden

År: 2017

Rutin/system
Kontrollmoment
Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Säkerställa lönekost- Säkerställa att lönekostnader
nader och arvoden
och arvoden är rätt konterade
och utbetalda löpande under
året genom att använda
utanordnings-listan
Säkerställa att
Kontrollera kontering avrepresen-tation blir seende moms samt
korrekt hanterad
avdragsgilla kostnader samt
enligt gällande
regelverk. Intern representarutiner
tionspolicy ska följas
Direktupphandling Säkerställa att den s k
dokumentationsplikten för
direktupphandling mellan 100
tkr – gränsen för
direktupphandling följs

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Mätperiod

Lönechef

1 gång
under
hösten

Stickprov

Hösten 2017

Ekonomiavdelningen

1 gång
under
hösten

Stickprov

Hösten 2017

Upphandlingsenheten

1 gång
under
hösten

Stickprov på
10 st
direktupphandlingar
inom
intervallet

2017

Verksamhetsspecifika (fastställs av respektive nämnd)

Utfall (markera med kryss)

Åtgärd

Registrering av betyg i
Dexter/Extens

Betyg i gymnasiesärskolans kurser Samordnare
(nationella program) och
grundläggande kurser på IM

1 gång/år Stickprov

2017

x

● Fördjupad analys av
kursbetyg i
grundskoleämnen på
Vägga gymnasieskola
med fokus på
behörighet och tid för
genomströmning
● Genomlysningar av
rutiner för registrering
av kursbetyg och
resursbehov (personal
m m) för att säkerställa
en rättssäker hantering
● Eventuell korrigering i
de fall där
felregistreringar gjorts.

Ogiltig frånvaro

Frånvaroanmälan till CSN

2
Totalundersök
gånger/år ning
(juni +
december)

2017

x

● Diskussioner i
rektorsgruppen i syfte
att nå samsyn kring
hanteringen av olovlig
frånvaro.
● Återkommande
information till
personalen om rutiner
för hantering av
frånvaro.

Verksamhetschef

6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2017
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Indikator:

Resultat
2016

Indikators
nivå 2017

Resultat
2017

HDE

Ansvarig
nämnd

E

GN

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i
kommunen inom fyra år (KKIK)

Inriktningsmål 4:
entreprenörskap

Karlshamn

78 %

ger

Indikator:

85 %

utrymme
Resultat
2016

för

Indikators
nivå 2017

82,7%

tillväxt
Resulta
t 2017

och
HDE

Ansvarig
nämnd

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och
entreprenörskap
Start av UF-företag

--

100

65

E

GN

89
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Kulturnämnd
Nämnd:
Kulturnämnden
Nämndsordförande:
Lena Sandgren

Förvaltning:
Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef:
Patrik Håkansson

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden
●

Kultur- och biblioteksverksamhet

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
● Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämndens relevanta mål är formulerat som ”Barn och unga berikas och utvecklas genom
kulturupplevelser”.
I allt väsentligt är måluppfyllelsen mycket god. Volymen av aktiviteter och nöjdheten med
dem är fortsatt god. Verksamheten har tillfört ytterligare aktiviteter som skaparverkstad i
Lokstallarna och en ökad omfattning av DigiLabb, en IT-baserad skaparverkstad samt
särskilda aktiviteter för barn och unga inom ramen för Berättarkraft. Bokjuryn är fortsatt en
uppskattad läsfrämjande aktivitet. I regional samverkan har under året beslutats om
ytterligare läsfrämjande insatser att genomföras med början 2018, i samverkan mellan
landstinget, regionen och kommunerna.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Innehållet i aktiviteterna avviker inte i någon större utsträckning från tidigare år.
Barnmedialånen har minskat vilket gör läsfrämjande insatser nödvändiga. Dock är
skillnaden mellan 2016 och 2017 mindre för folkbibliotek+skolbibliotek än för enbart
folkbibliotek.
Lilla kulturdagen är en uppskattad aktivitet i ständig utveckling.
● Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämndens relevanta mål är ”Kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och
spännande utbud av kulturaktiviteter och kulturupplevelser”.
Aktiviteter och insatser har genomförts i samma utsträckning som tidigare och
föreningsintresset för samverkansaktiviteter är mycket stort. Utställningsverksamheten har
ökat. Deltagandet i aktiviteterna liksom lånen av vuxenmedia har minskat något.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Minskningen i vuxenmedialån och deltagande i aktiviteter är en tydlig trend som kan
motverkas med starkare hemkänsla och lokaler för arrangemang i ett nytt kulturhus,
Meröppet i lokalbibliotek och uppsökande verksamhet.
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Viktiga aktiviteter är Kulturnatten, Berättarkraft, Språkcaféer, lunchseminarier samt
kulturinslag och föreningsaktiviteter under Östersjöfestivalen.
Samplanering med Karlshamnsfastigheter och KABO avseende offentlig
konst/utsmyckning fungerar väl avseende Östra Piren och Östralycke.
● Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämndens relevanta mål är ”Kommuninvånarna ges inom Kultur Karlshamns
verksamhetsområden lika möjligheter och rättigheter i samhället.”
Medialånen har minskat något. IT-stöd och digitala tjänster efterfrågas alltmer. Betydande
insatser görs för grupper som har särskilda behov. Under 2017 har en tillgänglighetsanalys
med nödvändiga åtgärder genomförts.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Högt besökarantal, lägre utlåning, ökad efterfrågan av IT-stöd är en del av 2017 års
verksamhet.
Stärkt lokal närvaro med Meröppet och uppsökande verksamhet samt trivsamma lokaler
där litteratur och media kan presenteras bättre är en del av de åtgärderna som kan leda till
förbättring av resultaten.
Kulturnatten, Berättarkraft, Bokcaféer, programverksamheten och Bokcirkel PLUS är
några av årets viktigaste aktiviteter.

● Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämndens relevanta mål är ”Kulturnämndens verksamheter stimulerar till företagsamhet
och entreprenörskap.”
Kultur Karlshamn skapar förutsättningar för kultur och kreativa näringar (KKN) genom
bland annat evenemanget Berättarkraft där förlagsverksamhet och medborgares egna
skrivande med mera lyfts fram.
Kultur Karlshamn skapar möjligheter för KKN genom att personella och fysiska resurser
ställs till förfogande och utställningsverksamheten har utvidgats till Lokstallarna och
Kulturbyrån.
Under 2017 har det genomförts 30 utställningar, en ökning som huvudsakligen beror på att
Lokstallarna och Kulturbyrån nyttjats även för detta syfte.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Berättarkraft har genomförts med gott utfall och utställningsverksamheten med lokal prägel
har ökats i Lokstallarna och Kulturbyrån.
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● Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämndens relevanta mål är att:
”Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade
medarbetare.”
Kultur Karlshamn bedriver ett systematiskt och ständigt pågående kvalitets- och
utvecklingsarbete
Kulturnämndens verksamheter har en sund ekonomi
De verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är ekologiskt hållbara
Bland indikatorerna märks:
Sjukfrånvaro dagar/anställd
Andel timmar som görs av timavlönade under året i förhållande till arbetade timmar
Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda, %
Andel heltidstjänster av totalt antal månadsanställda
• Totalt
• Män
• Kvinnor
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Uppdraget från nämnden att hantera och motverka stress i organisationen, främja
arbetsmiljön på Stadsbiblioteket och att fortsatt utveckla organisationen, roller och
funktioner inom Kultur Karlshamn har fullföljts med gott resultat. Personalens delaktighet i
planering är hög och en verksamhetsgemensam grupp med fackrepresentanter och chef
har bildats. De verksamhetsgrupper, som samtlig personal deltar i, har under 2017 tillfört
goda idéer såväl om ny verksamhet som förändringar i arbetssätt.

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Stadsbibliotekets
lokalförutsättningar kan
begränsa tillgänglighet och
service och personalens
psykosociala hälsa.

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

92

200

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

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

1.4 Nämndens framgångar
Biblioteksplanen har antagits av KF.
Arbetet med att implementera biblioteksplanen pågår.
Under 2017 har verksamheten uppfyllt Kulturnämndens servicelöfte om meröppna
bibliotek vilket också innebär att en av de framtidsbilder som finns i biblioteksplanen - att
Karlshamns kommun 2017 ska ha två meröppna bibliotek - har uppfyllts. I arbetet med
meröppna bibliotek ingår att fortsatt arbeta för att stärka bibliotekens roll som mötesplatser
i sina respektive lokalsamhällen, vilket är en annan av framtidsbilderna.
Under året har verksamheten vidare tagit ett nytt grepp kring arbetet med medieplanering,
vilket har resulterat i en ny mediepolicy som ersätter den medieplan som var en bilaga till
den gamla biblioteksplanen. Därmed är också biblioteksplanens mål att medieplanen ska
revideras under planperioden uppfyllt. En struktur för uppföljning av medieanvändning och
behov kopplade till medier har också utarbetats, och kommer användas från och med
2018, som en del i arbetet med analysbaserad utveckling av verksamheten.
Under året har vi inlett flera nya samarbeten, bland annat med Riksteaterföreningen och
flera studieförbund kring konceptet Bokcirkel PLUS. Detta är en läsfrämjande verksamhet
som stärker biblioteket som mötesplats samtidigt som den vidareutvecklar vårt samarbete
med andra aktörer i kommunen. Deltagandet i Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs
projekt inom Bokstart - Språkstegen - har bidragit till att utveckla vår läsfrämjande
verksamhet för de allra minsta barnen och deras familjer och har skapat nya nätverk för
samarbete kring små barns språkutveckling.
Trots begränsade lokalförutsättningar för Stadsbiblioteket fortsätter Kultur Karlshamns
verksamhet att utvecklas. Nya målgrupper attraheras, nya metoder utvecklas och nya
verksamhetsområden skapas, till exempel inom bildkonstområdet.
Under 2017 införs meröppna bibliotek i Asarum och Svängsta.
Verksamheten DigiLabb bedrivs genom öppna verkstäder, mobil verksamhet och
programverksamhet. Bra stöd och hjälp till medborgare erbjuds vid bibliotekens
servicediskar.
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Nämnden ger fortsatt uppmärksamhet åt utvecklingen av Lokstallarna till en attraktiv
kulturarena tillgänglig för fler målgrupper samt Kulturbyråns utveckling.
Karlshamn har ett imponerande kulturutbud och en resurseffektiv samverkan inom
kommunen och 2017 har nivån såväl kunnat bibehållas som vidareutvecklas.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Läsförmåga och läsintresse minskar hos barn och unga. Ökande behov av att aktivt
stimulera litteraturintresset främst hos denna målgrupp.
Det är nödvändigt att fortsatt lyfta läsningens betydelse för lärande, bildning och
människors möjligheter att delta aktivt i samhället. Bibliotekslagen förtydligar bibliotekens
uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning,
forskning och kulturell verksamhet.
Den ökade mångfalden och det ökande antalet individer med annat modersmål än
svenska ställer krav på bemötande och insatser för att stärka möjligheterna till integration i
kommunen.
SKLs Ekonomirapport, oktober 2016, beskriver bland annat effekterna av den kraftiga
befolkningsökningen. Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka. För kommuner
innebär det en stor utmaning att anpassa sina verksamheter. Samtidigt väntas den
ekonomiska situationen bli mer ansträngd då skatteunderlaget inte beräknas öka i samma
omfattning. För Kultur Karlshamn betyder detta nya målgrupper och nya behov samtidigt
som kommunens resurser ska räcka till såväl lagstadgad som frivillig verksamhet.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Verksamheten präglas av hög utvecklingstakt och en vilja att arbeta med ständiga
förbättringar.
Stadsbiblioteket har under 2016 fördubblat besöksantalet. Öppna demokratiska arenor
lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt i ett
utvecklingsperspektiv, dvs Kultur Karlshamns funktion som mötesplats förstärks.
Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i Citygallerian medför att verksamheten har
begränsade möjligheter att bedriva den komplexa verksamhet som bibliotekslag och andra
styrdokument föreskriver.
Behov av balans mellan föreningslivets breda kulturverksamhet och de utmanande
kulturperspektiven. Det måste finnas utrymme för såväl föreningsaktiviteter som
professionella kulturyttringar.
Den ökade mångfalden och det ökande antalet individer med annat modersmål än
svenska, ställer krav på bemötande och insatser för att stärka möjligheterna till integration
i kommunen.
SKLs Ekonomirapport, oktober 2017, beskriver bland annat att skatteunderlaget på sikt
kommer att utvecklas svagare. De senaste åren har ekonomiska resultat varit goda i
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kommunerna, men framöver uppstår gap mellan intäkter och kostnader. Långsiktigt måste
effektivitet och volymer kunna öka, utan ökande kostnader eller sämre kvalitet, exempelvis
genom att hitta arbetssätt baserade på ny teknik.

3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

2 469
-29 680

1 550
-25 627

1 563
25 971

13

Nettokostnader

-27 211

-25 627

-25 971

-344

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Bokslutet för Kulturnämnden visar ett underskott på 344 tkr. Detta beror på att tänkta
intäkter som skulle kompensera underskottet inte uppnåtts. Flytten av Konsument
Karlshamn kan vara en möjlig orsak alternativt delorsak. En djupare analys kommer att
genomföras.
Verksamhetsmått
Nettokostnad per invånare
(kr) (invånarantal den 1 nov)

2013

2014

2015

2016

2017

747

781

783

845

806

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Nämndsmål: Barn och unga berikas och utvecklas genom kulturupplevelser
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall indikatorer
Andel barn och unga som under
förskole- och skoltid
tar del av de kulturaktiviteter
som Kultur Karlshamn
erbjuder.

Antal besökande elever ställs i
relation till totalt antal elever. Varje
föreställning följs upp. Varje elev i åk
F-9 får en musikupplevelse och en
scenkonstupplevelse.

Barn i förskolan
har fått 3,5
fst/barn
Elever f-9 har fått
2 fst/elev,

Arrangemang

Arrangemangets kapacitet i
förhållande till antal deltagare.
Samtliga arrangemang följs upp.

Närvaron har varit
motsvarande
normal skoltid
och nöjdheten 4-5
på skalan 1-5.
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HD
E
H

Procent-beläggning på
arrangemang som Kultur
Karlshamn erbjuder barn
och unga under fritid

80 %

Entrébelagda
arrangemang
94%
Kostnadsfria
aktiviteter 94%
90%

H

Barn och ungas nöjdhet
80%
H
avseende Kultur Karlshamns
arrangemang
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Under året har det tillkommit Färg- och formverkstad med 100% och Skaparverkstad med 94%.
Förutom de områden som mäts i indikatorerna genomförs ett stort antal aktiviteter ofta av
läsfrämjande karaktär. Alla barn får två böcker att läsas tillsammans med föräldrarna. Som
inspiration för föräldrarna genomförs högläsning, sagostunder och dramatiseringar för föräldrar och
barn. Den löpande verksamheten fylls av skolbesök på biblioteket, boklådor som servar skolorna,
bokjury med skolbesök m.m.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Måluppfyllelsen är god även om nöjdheten vid arrangemang sjunkit något liksom beläggningen vid
fritidsarrangemang.

●
●
●
●
●
●
●

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av
aktiviteter och upplevelser
Nämndsmål:
Kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av kulturaktiviteter och
kulturupplevelser
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Antal föreningar som finns i kommunens
320 (313 st 2015)
föreningsregister
KF
Andel av medborgarna som är medlemmar i minst
Mäts 2018 (KF)
en förening (mäts i samband med
medborgarenkäten vart annat år, nästa gång 2018)
Andel av medborgarna som är aktiv i minst en
Mäts 2018 (KF)
förening (mäts i samband med medborgar-enkäten
vart annat år, nästa gång 2018)
Andel aktiviteter/ föreställningar inom
Musik
Målsättning saknas 11%
Bild
12%
Film och rörlig media
18%
Dans
0%
Teater
1%
Slöjd
23%
Litteratur
35%
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Kultur Karlshamn har genomfört Kulturnatten, Berättarkraft, Språkcaféer, kulturinslag och
föreningsaktiviteter under Östersjöfestivalen, programverksamhet i samarbete med föreningar samt
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egen programverksamhet. I denna ingår bokcirklar, författarbesök, lunchföreläsningar,
Kunskapsklubben med soppa (i samarbete med Folkuniversitet), handarbetscafé, Bio Metropol,
Filmrullen, Skaparverkstan & Makerspace, lovaktiviteter, konserter och scenkonst bl a
picknickföreställningar och konstutställningar. Låga siffror avseende musik, teater och dans beror på
att dessa aktiviteter i första hand utförs av föreningslivet. En stor volym inom dessa kulturformer
utförs av skola och förskola i samarbete med Kultur Karlshamn och är inte medräknade här.
Samplanering med Karlshamnsfastigheter och KABO avseende offentlig konst/utsmyckning fungerar
väl avseende Östra Piren, Östralycke och Stortorget.

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges inom Kultur Karlshamns verksamhetsområden lika möjligheter
och rättigheter i samhället.
Nämndens indikatorer:

Indikatorsnivå

Utfall indikatorer

HDE

Antal låntagare

11228

D

Antal vuxenmedialån

12300
(11581 2016)
109194 (2016)

101818

D

Antal barnmedialån

120000

110737

D

Antal användare av tillgänglighetsanpassade
bibliotekstjänster; talböcker och Boken kommer

Talböcker: 130
(110 2016)
Boken kommer: 35
(31 2016)

102

D

40

H

Uppföljning av prioriterade insatsområden:

Arbetet med att implementera biblioteksplanen som togs under våren pågår framgångsrikt och
beskrivs ovan under rubriken Nämndens framgångar.
Några exempel på hur grupper som har särskilda behov eller saknar kunskap om t ex IT tillgodoses
är:
Programfoldern hösten 2017 informerar om arrangemang där Kompiskortet gäller.
DigiLabb har öppet för allmänheten torsdagar kl. 13.30-17.00 och besöker även andra kommunbibliotek samt speciella evenemang i Karlshamn, som t.ex. Festival Spezial. Labbet strävar efter att
väcka allmänhetens intresse för ny teknik. Biblioteket erbjuder handledning av e-tjänster för
besökare. Dessa tjänster inkluderar hur bibliotekets hemsida Arena fungerar, hur man går tillväga för
att ladda ner och läsa e-böcker på olika tekniska plattformar och så vidare. Vi erbjuder både enskilda
handledningstillfällen som är bokningsbara samt anordnar temaveckor i samarbete med nätverket
DigiDel.
En ny broschyr håller på att tas fram med information om Boken kommer, talböcker och nedladdning.
De besök som årligen görs där denna information sprids är exempelvis: LL-caféet, Äldredagen, SRF
(Synskadades Riksförbund).
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Informationsmaterial har gjorts på somaliska, persiska, dari, tigrinska, pashto, arabiska och lättare
svenska. En mer aktiv inköpspolicy har implementerats när det gäller mångspråk och avdelningen
”Ny i Sverige”.
Arbetet med släktforskningen fortsätter med handledning på onsdagar på Karlshamns Stadsbibliotek.
Läskraft - högläsning för personer med demens.
Årlig återkommande utbildningsdag/inspirationsdag varje höst för läsombud inom omsorgen. Inför
detta möte har LL-gruppen i Karlshamn flera planeringsmöten.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:

Måluppfyllelsen är god och den minskning av låntagare och lån som skett bedöms inte vara inom
resurssvaga grupper. Större delen av minskningen ligger på Stadsbiblioteket. Meröppet och mer
attraktiva lokaler för Stadsbiblioteket bör kunna öka lånen och låntagarna.

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndsmål: Kulturnämndens verksamheter stimulerar till företagsamhet och entreprenörskap.
Nämndens indikatorer:

Indikatorsnivå

Antal utställningar i Kultur Karlshamns lokaler

Ej fastställd
(ca 15 st 2016)

Utfall
indikatorer
30 st varav egen
regi 21 st

HDE
H

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Berättarkraft har genomförts i samverkan med länets kommuner.
Fördelningen av utställningar har varit:
Konsthallen, 9 st,
Lokstallarna: 7 st,
Karlshamns Stadsbibliotek: 14 st
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Kultur Karlshamn skapar förutsättningar för kultur och kreativa näringar (KKN) genom bland annat
evenemanget Berättarkraft där förlagsverksamhet och medborgares egna skrivande med mera lyfts
fram.
Kultur Karlshamn skapar möjligheter för KKN genom att personella och fysiska resurser ställs till
förfogande och utställningsverksamheten har utvidgats till Lokstallarna och Kulturbyrån.
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Indikatorer
21,3 (KF)
5,52(KN)
H
Sjukfrånvaro dagar/anställd
Andel timmar som görs av timavlönade under året i
8,0 %
4,1 %
H
förhållande till arbetade timmar
(Förvaltning)
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
93 %
79 %
E
månadsanställda, %
(Förvaltning)
Andel heltidstjänster av totalt antal
H
månadsanställda
85 % (KF)
84 %
(Förvaltning)
• Totalt
66 % (KF)
• Män
45 % (KF)
86 %
• Kvinnor
(Förvaltning)
84 %
(Förvaltning)
Personalomsättning chefer, andel som stannar
31 %
kvar minst fyra år i samma enhet. Målnivå 2020 =
(Förvaltning)
60 %

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Kultur Karlshamn bedriver ett systematiskt och ständigt pågående kvalitets- och
utvecklingsarbete
Nämndens indikatorer:

Indikatorsnivå

Antal inlämnade förslag i förslagsverksamheten

Nivå sätts 2017
(KF)

Antal inlämnade förslag i förslagsverksamheten
som genomförs
Verksamhetschefens skattning av systematiken i
kvalitetsarbetet efter resultatdialoger

Nivå sätts 2017
(KF)
Kontinuerlig
förbättring,
kvalitativ värdering
(KN)

Utfall
indikatorer

HDE

D
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Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Kulturnämndens verksamheter har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod)
Soliditet för sammanställd redovisning (minst 25 %
på en femårsperiod)
Överskottsgrad NY
Budgetavvikelse för investeringar
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal

Utfall
indikatorer

HDE

60 % (KF)
25 % (KF)
1,0 % (KF)
+/-10 % (KF samt
KN)
95 % (KF samt
KN) (2015: 65 %)

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: De verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är ekologiskt hållbara
Nämndens indikatorer:

Indikatorsnivå

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar
Andelen inköpta ekologiska livsmedel

55 % (KF)
32 % (KF)

Utfall
indikatorer
34%
32%1

HDE

5. Intern kontroll 2017
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Teknisk nämnd
Nämnd:
Tekniska nämnden
Nämndsordförande:
Mats Dahlbom

Förvaltning:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef:
Ulrika Norden Johansson

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden









Driftservice, numera Serviceverksamheten
Städservice, numera Serviceverksamheten
Gata, numera Beställarverksamheten
Trafik, numera Beställarverksamheten
Skog och markförvaltning, numera Beställarverksamheten
Fastighet, numera Beställarverksamhet
VA
Måltidsverksamheten

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Genom arbetet med ny reservvattentäckt och ett nytt vattenverk säkerställer vi långsiktigt
kommunens dricksvattenförsörjning till våra medborgare. Genomförd trafiksäkerhetsåtgärd
och ny cykelväg i Korpadalen har bidraget till att kommuninvånarna ska känna sig
tryggare.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
1. Arbetet med överföringsledningen från Mörrums reningsverk till Sternöreningsverk har
tekniskt sett löpt på mycket bra under 2017.
2. Utbyggnad av avloppsvattennätet Brostorp är påbörjat och slutförs mars/april 2018.
3. Utredningar om ny reservvattentäkt pågår, ansökan ska lämnas in under 2018.
4. Arbetet med ett nytt vattenverk fortlöper.
1. Trafiksäkerhetsåtgärd Mejerivägen och en ny cykelväg vid Korpadalsvägen är
genomförd enligt plan.

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
En utredning har genomförts under året avseende beläggning för kommunens gator och
vägar. Arbetet har resulterat i en långsiktig beläggningsplan som visar statusen på våra
vägar och gator samt kommande underhållsbehov.
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
1. Framtagande av långsiktig beläggningsplan för kommunens gator och vägar.
2. Arbetet med belysningspolicyn fortskrider med ett fokus på utbyte till den nya LEDtekniken.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Samtliga fritidsanläggningar är inventerade och ett antal enklare åtgärder behövs för att
göra anläggningarna ännu mer tillgängliga.
Biltvätt med okulärbesiktning hur startats upp och bemannats med instegsjobb, vilket har
medfört att Serviceverksamheten nu sammanlagt har 10 % instegsjobb i sin verksamhet.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Med hjälp av tillgänglighetsdatabasen (TD) har det påbörjats en genomgående
tillgänglighetsinventering av kommunens fastighetsbestånd.
Genom en ny serviceorganisation som trädde i kraft från 2017-09-01 ökar möjligheten till
en bättre sammanhållen planering av instegsjobb.
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Inom VA har ett aktivt arbete pågått för ett utökat och bra samarbete med övriga
verksamheter inom kommunen gällande exploatering av mark för näringsliv och
boende.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
VA har tagit fram underlag för hur man vill samverka med Mark och exploatering och
projektkontoret.
VA har varit en aktiv part i kommunens arbete för en ökad tillväxt kopplat till markfrågor
under 2017.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Genom att avskaffa arbetsledarrollen och tillsätta enhetschefer så har förvaltningen levt
upp till central fattade beslut som ska leda till att cheferna kommer närmare medarbetarna
och lättare kan verka för en god arbetsmiljö, sänkta sjuktal och en effektivare organisation
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samhällsbyggnadsförvaltningen har omorganiserats och enhetschefer har ersatt
arbetsledarrollen i hela förvaltningen.
Införandet av en beställare- och utförarorganisation under 2017 ska säkerställa att
förvaltningens kunder får en bra och ändamålsenlig service utifrån överenskommen
kvalitetsnivå.
VA har genomfört en översyn av VA-enheten och inför en ny organisation i en ny VAverksamhet från 2018-01-01.
Måltidsverksamheten har lagt stor fokus på att sänka sjuktalen, verksamheten ser ett
trendbrott då korttidsfrånvaron har minskat. Både Måltids- och serviceverksamheten har
arbetat aktivt med rehabilitering.
Arbetet med att säkerställa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån
verksamheternas behov fortgår. Fokus har varit att bistå verksamheterna med
fastighetskompetens och ändamålsenliga lokaler.
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1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning Fastighet.
Underhållsbudget – fastighetsunderhåll

Utmaning VA.
Förändrad organisation för att möta de
utmaningar som finns i verksamheten

Utmaning Internservice.
Balans mellan budget och kvalitet
gällande servicetjänster. Finns krav på
ökad eller vidbehållen kvalitet men till
samma eller lägre kostnad. Anslagen
har under 2017 minskat vilket gör att
verksamheten inte kan fullgöra sitt
uppdrag
Utmaning Måltid.
Sänka sjuktalen

Utmaning Gata
Underhåll av vägar.

Utmaning Trafik
Kompetenssäkring

Så hanterar vi utmaningen:
Med mer medel till underhåll så kan vi följa de
underhållsplaner som finns när det gäller
fastighetsunderhåll. För att klara utmaningen
gällande underhåll i sin helhet så krävs det mer
medel till underhåll. En dialog pågår kontinuerligt
med Tekniska nämnden som är väl införstådda
med problematiken.
Så hanterar vi utmaningen
En ny organisationsstruktur har antagits och
gäller from 1/1 2018. En handlingsplan för
utveckling av VA verksamheten 2018-2020 är
framtagen och ska påbörjas.
Så hanterar vi utmaningen
Införa en ny finansieringsmodell med
årsöverenskommelser där
serviceverksamhetens totala kostnad utgörs av
behovet på uppdraget.
Inför 2018 kommer vi att se över rutinerna vid
nya uppdrag och prissättning så att vi i framtiden
har kostnadstäckning för dessa uppdrag.
Antalet timavlönade har minskat med hälften
från 2016. Bemanningspoolen har ökat till 10
personer under hösten 2017, poolen ska bidra
till att verksamheten kan bemanna vid
sjukskrivningar.
Verksamheten har ersatt arbetsledarrollen och
anställt enhetschefer inom varje måltidsområde.
Detta innebär färre medarbetare per chef och att
cheferna kommer närmare medarbetarna.
Aktiviteter genomförs med syfte att sänka
sjuktalen.
En kartläggning och utredning av SWECO har
genomförts under 2017 avseende strategiskt
underhåll av asfaltbelagda gator och GC vägar.
Utredningen påvisar att kommunen måste
investera ca
10 miljoner om året för att värdesäkra
kommunens gator och GC vägar.
Rekrytera rätt kompetens utifrån våra
strategiska och långsiktiga behov av
trafikplanering.
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1.4 Nämndens framgångar
Informationskampanjen ”Varje droppe räknas”.
Genomfört omfattande underhållsarbete på ledningsnätet i Svängsta.
Serviceverksamheten har startat upp biltvätt med okulärbesiktning som nu är i full drift med
instegsjobb.
Leasingbilsparken utgör till 80% fossilfritt alternativ
Minskade sjuktal inom måltidsverksamheten.
Beslut har tagits att satsa på tillagningskök i den mån lokalen tillåter det.
En kartläggning och utredning har genomförts under 2017 avseende strategiskt underhåll
av asfaltbelagda gator och GC vägar.
Karlshamnsbostäders byggprojekt på Östralycke avseende nytt tillagningskök samt
Möllebackens kök löper på enligt plan trots många utmaningar som måltidsverksamheten
har och får hantera för att kunna leverera mat.
Måltidsverksamheten är den första verksamhet inom kommunen som infört Proceedo (Ehandel).
Ny Kostpolicy antagen av KF.
Alla kommunens fritidsanläggningar är tillgänglighetsinventerade.
Övertagande av Gustavsborg från Karlshamnsbostäder.

1. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Kompetensbrist inom flera av nämndens ansvarsområden. Det är svårt att rekrytera
personal med rätt kompetens vilket på sikt kan komma att skapa problem för
verksamheter.
En het byggmarknad driver just nu upp byggpriserna vilket gör att de stora
underhållsåtgärderna blir dyrare. Det har även i vissa fall blivit svårt at hitta entreprenörer
att utföra de jobb som behöver utföras. Dessa faktorer påverkar möjligheten för enheten
att utföra det underhåll som krävs.
En annan faktor som märkts under året och även kommer påverka framåt är vikten av bra
och aktuella avtal att avropa jobb ifrån. Avsaknad av avtal och dåliga avtal skapar mycket
merjobb och förhöjda kostnader.
Över hela nämndens verksamhetsområde så behöver man arbeta mot mer digitaliserade
processer både vad det gäller interna stödsystem för tex underhållsplaner, uppföljning och
analys, kundregister, lokaler som hyrs ut till interna hyresgäster mm.
Den resan är påbörjad under 2017 med att digitalisera avtal gällande arrenden. 2018
kommer även VA att digitalisera och systematisera all dokumentation i stödsystem. Alla
kommunala byggnader och anläggningar ska också inventeras och därefter läggas in i
digitalt i IncitXpand för uppföljning, planering och intern service.
Utifrån ett långsiktigt perspektiv måste det avsättas investeringsmedel för att säkerställa att
både vattenverk och avloppsreningsverk är i begärligt skick för att tillhandahålla en
tillfredsställande vattenförsörjning vad det gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. En
viss höjning av brukningstaxan genomfördes under 2017 (5 %) och fortsatta höjningar av
taxan är att vänta kommande år i och med de stora investeringar som är på gång.
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Arbetet med dagvatten måste intensifieras och hanteras på övergripande kommunal nivå.
Dagvattenfrågan är inte bara en VA-fråga.
Utökad andel ekologiskt, närproducerat, KRAV eller svenskt livsmedel? Vad ska vi satsa
på i vår kommun? Vad är viktigt för oss i Karlshamn? Allt fler kommuner har tydliga
riktlinjer och målsättningar för vad de står för. Det är också grunden för deras
kommunikation.
Allt fler kommuner startar samordnad varudistribution.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en omorganisation och införde en
beställare- och utförare organisation från 1 september 2017.
VA-enheten har genomgått en översyn av enhetens arbete under hösten och en ny VAomorganisation träder i kraft den 1 januari 2018. Arbetsledarrollen avskaffas och ersätts av
enhetschefer för inre och yttreanläggningar.
Personalen inom förvaltningen har hög ambitionsnivå och en kompetens som bidrar till att
verksamheterna bedrivs med god kvalitet.
Nya policys och riktlinjer som har efterfrågats har antagits under året inom
måltidsverksamheten.
God kunskap om vårt fastighetsbestånd och dess historik.
Utvecklingsområden
Förvaltningen behöver i samarbete med ”beställande” förvaltningar/bolag ta fram underlag
som reglerar kvalitet, ambitionsnivå och kostnader för en effektivare styrning av samtliga
serviceverksamheter.
Allt fler offentliga arbetsgivare jobbar med att öka attraktionskraften som arbetsgivare.
Karlshamn måste profilera sig och möta konkurrens kring nyckelgrupper på ett mer aktivt
sätt än tidigare.
Inom vissa verksamheter råder dock kompetensbrist, som på sikt kan innebära stora
utmaningar för att klara de uppdrag och krav som förvaltningen har.
Alternativa betallösningar och prissättning är en utmaning. Strategi och beredanderådet
har startat upp ett projekt för att finna nya betallösningar.
Marknadsföra och informera mer om våra verksamheter till våra medborgare.
Digitalisering av underhåll, våra avtal mm.
Samordnad och effektiv styrning av en eller ett antal servicetjänster, så att tjänsterna
levereras på överenskommen tid och plats till överenskommen kvalitet och kostnad.

2. Ekonomisk analys
Tekniska nämnden exkl VA-enheten
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

276 177
-347 650

279 602
-336 039

288 587
-345 495

8 985
-9 456

-71 473

-56 437

-56 908

-471
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Verksamhetsmått
Nettokostnad
Nettoinvesteringar
Antal invånare den 1
november
Nettokostnad per invånare
(kr) (invånarantal den 1
nov)

2013
-64 390
-117 210
31 233

2014
-85 401
-64 333
31 573

2015
-72 579
-38 011
31 826

2016
-71 473
-27 228
32 041

2017
-56 437
-24 802
32 215

-2 062

-2 705

-2 280

-2 231

-1 752

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31 exkl VA- enheten
Tekniska nämnden exkl VA-enheten har en negativ budgetavvikelse på -471 tkr 2017.
Kansliet har överskott på förvaltningschef t o m maj och verksamhetschef fr o m
september samt på tekniska nämndens medel till förfogande.
Trafik har vakant trafikingenjör aug-dec och underskott på avgifter för
parkeringsautomater.
Gatuenheten har negativ avvikelse på beläggning och utredning samt positiv på broar och
järnvägsspår.
Måltidsservice har underskott på livsmedel och personal kopplat till ombyggnationen på
Östralycke som balanseras med ökade intäkter för intern försäljning och pedagogiska
måltider.
Driftservice har plus på ledningsresurs i samband med ny organisation fr o m den 1
september och minus på förbrukningsinventarier och material.
Fastighet har minus på Rådhusgatan 28 och driftkostnader för Rådhusflytten som inte
budgeterats. Personalkostnader och Gustavsborgs drift som togs över från KABO den 1
juli går med överskott medan fastighetsunderhåll, Entreprenadgruppen och Driftgruppen
har underskott.
Markförvaltningens utökade intäkter på 1 300 tkr uppnåddes inte 2017, men
kalkningsverksamhetens bokslut ger ett plusresultat.
Produktionsskogen har plus på försäljningsintäkter.
Städservice går minus på kostnader för ny ledningsorganisation, timvikarier,
förbrukningsmaterial samt leasingbilar.
Sotningstjänsten har plus på skorstensfejarmästare som gått i pension och övriga
verksamhetskostnader.
Det positiva resultatet på 752 tkr har reglerats mot verksamhetens balanskonto.

VA-enheten
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Verksamhetsmått VA
Nettoinvesteringar

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

81 388
-78 083

79 012
-79 012

85 594
-83 477

6 582
-4 465

3 305

0

2 117

2 117

2013
-8 960

2014
-16 858

2015
-17 917

2016
-12 862

2017
-47 091
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Antal klagomål på
dricksvattenkvalitet (st)

18

12

13

19

22

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31 VA- enheten
VA-enheten har en positiv budgetavvikelse på +2 117 tkr 2017 som beror på planerat
överuttag av brukningsavgifter.

I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr)

3. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer

HDE

Indikatorer:
Index 63
Andel av medborgarna som känner sig trygga i
kommunen (KKIK-index skala 1-100)
Nytt mått i KKiK 2017:
Hur trygga är eleverna i skolan. Årskurs 9
> 83%
82%
(stämmer helt och håller eller stämmer ganska
bra) Medelvärde i riket 83 %
Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel %
26 %
27 %
(trygghetsmätningen)
Andel elever som uppger att de känner sig trygga i
skolan.
•
Årskurs 5
96 %
92%
85 %
•
Årskurs 8
96 %
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Dricksvattenförsörjning:
Nedläggning MARV - Arbetet har tekniskt sett löpt på mycket bra under 2018. Den största
anledningen till att projektet har dragit ut på tiden är en markägare som överklagar ledningsrätten för
en liten bit av ledningsdragningen.
VA-utbyggnad Brorstorp och Granefors – Brorstorp är påbörjat och slutförs mars/april 2018,
Granefors kommer att handlas upp Q1 2018, utförs höst/vinter 2018/2019
Ny vattendom Mien, ansökan lämnas in Q3 2018 till Mark och miljödomstolen (MMD)
Reservvattentäkt, fortsatta utredningar - ansökan lämnas in till MMD Q3 2018
Nytt vattenverk, fortsatta utredningar sker 2018
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1.
Måluppfyllnad: 80 % Nedläggning MARV.
Måluppfyllnad: 40 % VA-utbyggnad Brorstorp och Granefors.
Måluppfyllnad: 0 % Ny vattendom Mien.
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Måluppfyllnad: 100 % Reservvattentäkt, fortsatta utredningar.
Måluppfyllnad: 100 % Nytt vattenverk.
2. Måluppfyllelse 100 %

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och
hållbar miljö.
Nämndsmål: En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar
miljö.
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Statistik olycksfall - STRADA
Lägre än 2016 års
119 olyckor
utfall 102 olyckor
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1: Separerade gång och cykelvägar: Utredningen klar och visar på att det är svårt att verkställa
separerade g/c vägar och att kostnaden blir hög. På högt trafikerade avsnitt med 100-200 cyklister
per dag så kan det vara rimligt i förhållande till kostnad.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1: Måluppfyllelse på åtagande 100%
Fler olyckor än 2016 har rapporterats in. Ökningen gäller främst kategori Måttliga olyckor på
kommunala vägar

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndsmål: Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
1: Egen mätning/nämnd
Fastställs 2017
Ingen mätning
har genomförts.
2: Andel kommunala lokaler som uppfyller
Fastställs 2017
kriterierna för tillgänglighet.
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1: Delaktighet – verka för öppna nämndsmöten.
Nämnden har under 2017 inte verkat för öppna nämndsmöten
2: Tillgänglighetsanpassade kommunala byggnader
Med hjälp av tillgänglighetsdatabasen (TD) har en genomgående tillgänglighetsinventering av
kommunens fastighetsbestånd påbörjats. Kommunens fritidsanläggningar är klara och ett antal
enklare åtgärder finns att göra för att göra anläggningarna ännu mer tillgängliga.
3: Mångfald inom kommunal verksamhet
Utifrån politisk inriktning/beslut bidra till att nya och befintliga verksamheter till del bemannas av
instegsjobb. Serviceverksamheten har kontinuerligt ca 10 % instegsjobb. Biltvätt med
okulärbesiktning har startat upp och bemanning mestadels med instegsjobb.
Skapa en organisation där intern service äger alla uppdrag för en bättre sammanhållen planering av
instegsjobb. All intern service samlas i samma organisation fr o m 2017-09-01. Ger bättre
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förutsättningar för en sammanhållen planering tillsammans med AmE. Forum tillsammans med AmE
har påbörjats.
Föregå med gott exempel och visa respekt för alla oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning,
funktionshinder eller liknande. Verksamheten har bidragit till ökad andel instegsjobb och har nu
drygt 10% instegsjobb inom hela verksamheten. En stort bidragande orsak är uppstart av biltvätt
med okulärbesiktning. Även anställning av medarbetare med annan etnisk bakgrund har anställts
inom Serviceverksamheten 2017.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1: Måluppfyllnad 0 %
2: Måluppfyllnad 50%
3: Måluppfyllnad 100%

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndsmål: 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade företag

230 st.

Förvärvsintensiteten i Karlshamn

78 %

Utfall
indikatorer

HDE

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Verka för bra samarbete med kommunledningsförvaltningen gällande exploatering av mark för
näringsliv och privat boende
2. Utbyggnad av kommunal infrastruktur
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1. VA:
Verka för bra samarbete med övriga kommunen gällande exploatering av mark för näringsliv
och boende. Höja kompetensen intern och externt gällande lagen om allmänna vattentjänster
(LAV) och kommunens VA-taxa. VA är mycket positiva till exploateringsprocessen och har deltagit
i de olika träffar som skett under 2017 där den största är exploateringsdagen i december. VA har
också bjudit in den nya näringslivschefen för att diskutera VA-frågor. VA har tagit fram underlag för
hur man vill samverka med MEX och projektgruppen. Någon utbildning i LAV har ej skett då VA varit
prioriterat på mycket annat övergripande för kommunen, t.ex. en stor workshop gällande
kommunens långsiktiga dricksvattenförsörjning samt en workshop gällande kris och beredskap. VA
har varit en aktiv part i kommunens arbete för en ökad tillväxt kopplat till markfrågor under 2017.
2. Internservice:
Vara involverade i infrastrukturprojekt under 2017 - Ny organisation implementerad from
20170901 då det strategiska ansvaret gått över till beställarverksamheten
Utbyggnad av kommunal infrastruktur går enligt plan och förutsättningar 2017 - Utbyggnad av
kommunal infrastruktur har gått enligt den plan och utefter förutsättningar.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1. Måluppfyllnad 50%
2. Måluppfyllnad 100%
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsniv
Utfall indikatorer
HDE
å
Indikatorer
Måltid:
Lägre än 21,3
Sjukfrånvarodagar/anställd
24,03 (2016 -26,93)
dagar/person
Serviceverksamheten 21,07
Andelen tillsvidareanställda i förhållande till
93 %
Serviceverksammånadsanställda.
heten 88 %
Personalomsättning chefer
45 %
Serviceverksamheten 14,2%
Andelen timanställda i förhållande till totalt
5%
Serviceverksamanställda
heten 2,5 %
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Genomföra insatser i syfte att sänka sjuktalen, bl. a arbeta för ett minskat antal timavlönade
och arbeta med kvalitetssäkrad personalplanering
1. MÅLTIDSSERVICE:
Minska sjukfrånvarodagarna per anställd från 2016 års nivå. Fullfölja omorganisationen och
skapa trygg ledningsstruktur. Målet 2017 var att minska med 1,5 dag per anställd, vilket man
uppfyllt
Måltidsverksamheten har lagt stor fokus på att sänka sjuktalen. Ett projekt har startats under hösten
och kommer att fortsätta med olika aktiviteter under hela 2018. Nya organisationen på plats och alla
chefstjänster tillsatta. Arbetsledarrollen är borttagen. Nya organisationen med chefen närmre
verksamheten är betydelsefullt för att känna att man blir sedd i sitt arbete.
2. SERVICEVERKSAMHETEN:
Aktivt arbeta med rehabilitering där ärenden slutförs inom rimlig tid.
Verksamheten har arbetat aktivt med rehabilitering. Det är en långsam process och en stor yttre
påverkansfaktor vad gäller Försäkringskassan och läkares bedömning. Ny ledningsstruktur börjar ta
form och frågan har prioriterats inom verksamheten.
Att Serviceverksamheten får ett bredare uppdrag 2017 och kan därför erbjuda mer utveckling
åt vår personal. Uppdraget har under 2017 utökats till att innefatta även tvätteri och IT/teleservice
Öka samplaneringen mellan verksamhetens enheter för en bättre anpassad grundbemanning.
Andelen heltidsanställd i förhållande till månadsanställda är 88% t.o.m. augusti. Största andelen
deltid finns inom lokalvården, främst beroende av uppehållstjänster inom skolverksamheten.
Säsongsanställda inom park är inte inräknade. Timanställda är total 4 medarbetare i 2017, endast
inom stödverksamheten
Aktivt arbeta med ledarskapet inom verksamheten.
En chef har slutat under året m a a flytt till annan stad.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
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1. Måluppfyllnad 50%
2 Måluppfyllnad 75%
Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och
omvärldsbevakning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Antal inlämnade förslag i förslagsverksamheten.
Fastställs under
2017
Andel inlämnade förslag i förslagsverksamheten
Fastställs under
som genomförs.
2017
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Säkerställa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån verksamheternas behov och
kommunen som helhet.
1. Ta fram nyckeltal - Det har visat sig svårt att ta fram nyckeltal från REPAB då dessa är så pass
beroende av byggnadens byggnations år, ombyggnationer mm så att använda ett enhetligt nyckeltal
går ej. En mall är framtagen för förskolorna och i denna är det olika nyckeltal per objekt.
2. Fastighetschefen ska gå utbildning i strategisk lokalförsörjning - Tidsbrist har medfört att
detta ej har varit möjligt.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1: Måluppfyllnad 0 %
2: Måluppfyllnad 0 %

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Budgetavvikelse för investeringar

+/- 10 %

Utfall indikatorer
+49 % exkl VA
+23 % VA

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Bevaka avvikelser
2. E-handel
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Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Summa energianvändning i kommunala
verksamhetslokaler inklusive verksamhets el,
normalårskorrigerad, KWh/kvm (Öppna
jämförelser, Kolada)

Utfall
indikatorer

Nuläge:
(Total kostnad el och
fjärrvärme
normalskorrigerad
fördelad på 180 000
kvm)
182 kr/kvm
55 %

HDE

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt
80%
MFS, (KKIK)
Användning av fossilfritt bränsle i kommunens bilar 50 %
80%
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)
32 %
32,3
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Energieffektivitet
Arbetet har inte hunnits med. Medarbetaren som är ansvarig har fått mycket mer att göra i och med
att driftgruppen varit underbemannad.
2. Miljöbilar
Digital mätning på utvalda bilar vad gäller användande, körsträckor etc. har genomförts i syfte att
långsiktigt öka andelen fossilfria bilar. Därtill har 2 elbilsutredningar gjorts som påvisar att vi kan
ersätta vår bilpark med 18-29 elbilar. En process som måste följa nya leasingavtal och kommer tar
längre tid än 1 år. Dessutom upphör leasingavtalet i närtid och ingen ny upphandling är påbörjad. Vid
senaste bytet av bilar ökade antalet fossilfria bilar till nuvarande nivå
3. Användning av fossilfritt bränsle
En direkt koppling till punkt 2
3. Öka andelen ekologiska livsmedel
Utöka utbudet av ekologiska varor samt arbeta aktivt med att sätta matsedlar efter säsong och
livsmedelsutbud. Tät uppföljning och vägledning till inköpare.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1: Måluppfyllnad 50%
2: Måluppfyllnad 100%
3: Måluppfyllnad 100%
4: Måluppfyllnad 100%
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4. Intern kontroll 2017
Nämnd/styrelse: Tekniska nämnden

År: 2017

Rutin/system

Kontrollansvar
Frekvens Metod

Kontrollmoment

Månad:

Utfall (markera med kryss)
Mätperiod
Åtgärd

Förvaltningsgemensamma (fastställts av KS)
Säkerställa lönekostnader
och arvoden

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

Lönechef

1 gång
under
hösten

Stickprov hösten
2017

Ekonomi- 1 gång
avdelning under
en
hösten

Stickprov hösten
2017

X
Säkerställa att
representation blir korrekt
hanterad enligt gällande
rutiner

Direktupphandling

Kontrollera kontering avseende
moms samt avdragsgilla
kostnader samt regelverk.
Intern represenationspolicy
ska följas
Säkerställa att den sk
Upphandli 1 gång
dokumentationsplikten för
ngsunder
direktupphandling mellan 100 enheten
hösten
tkr - gränsen för
direktupphandling följs.

X
Stickprov 2017
på 10 st
direktupp
handlingar
inom
intervallet

Efter att ha gjort stickprovs-kontroller bedöms
det att ca 40-45% av cheferna gör en viss
kontroll av utanordningslistan, ungefär samma
procent som föregående år. Vid introduktion av
nya chefer lyfts vikten av utanordningslistan
fram, både av lönechef och lönekonsult. På så
sätt bör procenten öka. Även en minskad
chefsomsättning är avgörande.
Stickprov på 12 fakturor fördelade över alla
förvaltningar varav 4 fakturor var helt korrekta,
7 fakturor med någon avvikelse och 1 faktura
med flera avvikelser. Moms samt
beslutsattestering har i de flesta fall hanterats
korrekt medan den vanligaste avvikelsen är att
deltagarnamn saknas. Åtgärd: information till
beslutsattestanter och fakturahanterare om
gällande rutiner.
Granskning visar att dokumentationsplikten har
följts

X

Verksamhetsspecifika (Tekniska nämnden)

Matsvinn

Kontroll av matsvinn

Enhetsche
fer Kost- 2 ggr/år
service

Statistik

Kontroll har genomförts. Kontroll av matsvinn
har genomförts vår och höst. Men det svåra är att
vi har förändrat våra verksamheter väsentligt
mellan vår och höst i och med att vi har lagt ner
Östralycke och fördelat portioner på övriga kök.
På de kök som vi inte har förändrat
verksamheten ser vi ingen större förändring.
Det kräver ett gemensamt arbete med utbildning
och omsorg som vi inte har hunnit prioritera i
den utsträckning som behövs

1/1 tom
31/12

X

Fastighetsunderhåll

Gatu-underhåll
Dricks-vatten-kvalitet

Avrapportering gällande
fastighetsenhetens ekonomi
och underhållsskuld
Avrapportering gällande
gatuenhetens ekonomi och
beläggnings-behov
Kontroll av dricksvattenkvalitet

Fastighets
1 ggr/år
chef

Statistik

1/1 tom
31/12

Gatuchef

1 ggr/år

Genomgång

1/1 tom
31/12

VA-chef

1 ggr/år

Statistik

1/1 tom
31/12

Avrapporteringen har genomförts ang ekonomi
men inte av underhållsskuld.
X
Rapport från utredning av SWECO har
presenterats för nämnden
X
Inga kommentarer

X

Förvaltningsövergripna
Arbetsmiljö

Kontroll av att enheterna
arbetar med det systematiska
arbetsmiljö-arbetet

Utses av
1 ggr/år
förv. chef

Sjukfrånvaro

Kontroll av att enheterna
arbetar med inriktning att
minska sjukfrånvaron

Personal2 ggr/år
utvecklare

Arbetsmilj
ö-rapport

Statistik

1/1 tom
31/12
1/1 tom
31/13

X

X

På Samhällsbyggnadsförvaltningen har 4 av 14
enheter genomfört Arbetsmiljörond APT, 8 av 14
enheter har genomfört skyddsrond och 6 av 14
enheter har haft en genomgång av de riktlinjer.
Helt enligt kommunens riktlinjer. Resultatet
visar på en nedgående sjukfrånvaro statistik för
SHBF
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5. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2017
Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och
lika möjligheter
Indikator:

Resultat
2016

Indikators
nivå 2017

Resultat
2017

HDE

Ansvarig
nämnd

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i
samhället
Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för
tillgänglighet

Ingen
mätning
2016

Ind.nivå
sätts efter
framtagen
mätmetod

Mätninge
n är ej
klar.

TN

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har
Summa energianvändning i kommunala
verksamhetslokaler inklusive verksamhetsel,
normalårskorrigerad, KWh/kvm (Öppna jämförelser,
Kolada)

en ekologiskt hållbar verksamhet
Minskning av
för-brukning
för fjärr-värme
och elförbrukning

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MSF
(KKIK)
Användning av fossilfritt bränsle i kommunens bilar

49 %

Ingångsvärd
e182 kr/kvm
(Total
kostnad el
och
fjärrvärme
normalskorri
gerad
fördelad på
180 000
kvm)
55 %

--

50 %

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)

25 %

32 %

TN

80
%
80
%
32,
3%

H

TN/ Bolag

H

TN/ Bolag

H

TN
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Byggnadsnämnd
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Nämndsordförande:
Jan Bremberg

Förvaltning:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef:
Ulrika Norden Johansson

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden


Stadsbyggnadsavdelningen

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens bedömning av
måluppfyllelse till KF mål, analys över utvecklingen och årets viktigaste
händelser
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Arbetet löper på enligt plan.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Avdelningen har genom bygglov, plan och mätningsverksamhet att det har skapats många
nya bostäder i attraktiva lägen.
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Arbetet har löpt enligt plan.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
I år har vi tagit fram flera detaljplaner trots minskade personella resurser. Det kan förklaras
med att vissa överklagade detaljplaner vann laga kraft i år.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Avdelningen har genomfört fler aktiviteter än planerat och även medverkat i andras.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Det som återstår att göra är att förbättra hemsidan och kontakten med medborgarna.
Kommunens hemsida är under ombyggnad och stadsbyggnad är delaktiga i detta arbete.
Planen är att den nya hemsidan är klar till sommaren.
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 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Arbetet fortlöper.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Ett flertal bygglov har beviljats avseende näringsverksamhet vilket skapar förutsättningar
för dessa företag att expandera.
Under året har 9 detaljplaner vunnit laga kraft. Planer vars syfte är att skapa möjlighet för
exploatering av bostäder och näringsverksamhet.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Stadsbyggnadsavdelningen arbetar aktivt med att bereda mark för nya anställningar
genom att medverka på BTH’s utbildningar, erbjuda LIA-praktik (lärande i arbete) och
medverka i andra sammanhang som gynnar oss som arbetsgivare (studentmässor mm).
Detta har underlättat pågående rekryteringar.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Viktig rekrytering: ny arkitekttjänst är på plats och avdelningen har påbörjat rekrytering av
karttekniker respektive planarkitekt.

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Avdelningens egen, sedan länge
framtagen analys och revisionens
rapport, har påtalat brister vad
gäller kommunens hemsida.
Läsbarhet och
användartillgänglighet anses inte
vara tillfredsställande.

Utmaning 2.
Anpassa sig till den nya interna
såväl som externa
omorganisationen,
pensionsavgångar och nya
arbetssätt utan att tappa
rättssäkerheten som är nödvändig
för myndighetsutövningen.

Så hanterar vi utmaningen:
Stadsbyggnadsavdelningen har sedan länge tagit
fram nödvändig information som kommer att ingå i
den nya hemsidan. Arbetet pågår redan och styrs
centralt, det är ett omfattande arbete och det är svårt
att veta när avdelningen kommer att få sin nya
verksamhetsinformation till allmänheten på plats.
Under tiden anordnar vi olika sorters träffar för att
sprida kunskap och informera olika grupper vad som
gäller, sprider viktig information via GIS och
medverkar i olika offentliga sammanhang i syfte att
sprida kunskap och relevant information.
Stadsbyggnadschefen medverkar i 30-tal olika
offentliga sammanhang lokalt och sprider relevant
information.
Så hanterar vi utmaningen
Bevaka de rättsliga processerna, ta in kunskap och
tydliggöra roller och ansvarsområden så att de som
har mest kunskap, erfarenhet och utbildning inom
respektive fält också hanterar frågorna. Skapa
nödvändig överlappning vid viktiga
pensionsavgångar, säkra processerna som påverkas
av numera centraliserad
nämndsekreterarorganisation.
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1.4 Nämndens framgångar















Under det gångna året har stadsbyggnadsavdelningen uppmärksammats i flera
olika sammanhang. Vi har deltagit i flera konferenser där vi spridit våra goda
exempel vad gäller detaljplanering, bygglovshantering, hur vi arbetar med trygghet
och konst i det offentliga rummet samt lyft vårt sätt att sprida information till
allmänheten med hjälp av GIS.
Boverket, som är expertmyndighet i stadsbyggnadsfrågor har i sina rapporter och
konferenser, lyft våra exempel som goda föregångare och inspiration till andra
kommuner, bl.a. i samband med konferens om hållbara städer där våra
planarkitekter deltagit och lyft vår Bevarande – och utvecklingsplan för Karlshamns
innerstad, Boverkets rapport till regeringen avseende kommande arbete med
arkitekturpolicy, samt deras inspirationsskrift ”Tätare tätorter”.
Stadsbyggnadschefen har deltagit i paneldebatter i samband med Arkitekturgalan
inför 1000-tals åskådare, och arbete i Kommissionen för jämlik hälsa som länets
representant i samhällsbyggnadsfrågor vilket har tillfört nya kunskaper och skapat
många positiva bieffekter för kommunen lokalt, regionalt och nationellt.
Mätningsfunktionen som står inför stora förändringar har förberett mark för
kommande ändringar och säkrat att viktig information inte går förlorad i samband
med pensionsavgångarna.
Stadsbyggnadsavdelningens personal har utbildat Byggnadsnämndens ledamöter i
de lagändringar som ägt rum under det gånga året.
Stadsbyggnadschefen och planarkitekter har medverkat i BTH’s undervisning vilket
berikar verksamheten och skapar positiv intäktbas för kommande rekryteringar av
planarkitekter.
Avdelningen tar årligen flera praktikanter inom sina olika verksamhetsområden och
på så sätt utvecklar verksamheten. (LIA-praktik Lärande i arbete i samarbete med
YH)
Avdelningen har främjat positiv bostadsutveckling genom att kvalitetssäkra
planarbeten i rutnätsstaden vilket har resulterat i lägre överklagandefrekvens i
detaljplaner och att mer än 100 lägenheter tillskapas i rutnätsstaden.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Kommande val och eventuella förändringar på riksplanet kan komma att innebära nya
lagändringar inom översiktsplanering, detaljplanering och bygglov. Det ställs stora krav på
personalen och byggnadsnämndens politiker att hänga med i de förändringar som
kommer. Flera av dessa har redan trätt i kraft andra kommer att göra det under 2018.
Utbildning och kompetensutveckling är därför nödvändig. Ökat behov av ny planlagd mark
ställer krav på resursutnyttjande.
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Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten




Verksamhetsbredd, erfarenhet, akademisk kompetens, mångfald, koppling till
högskolan och diversitet vad gäller ålder, utbildning, bakgrund och kön är
avdelningens styrkor.
Utvecklingspotential ligger i att ytterligare utveckla den utåtriktade delen av
verksamheten som riktar sig mot medborgarna, underlätta sökandes kontakter med
handläggarna, skapa flera stöddokument som underlättar för sökanden och frigöra
tid för handläggning genom att låta servicecenter agera i enklare ärenden. Öka
administrativt stöd som kan frigöra tid för den yrkesspecifika
”specialisthandläggningen”.

3. Ekonomisk analys
1 januari 2017 gjordes en omorganisation, vilket påverkar jämförbarheten av internbudget
och resultat.
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

7 190
-14 922

6 730
-12 865

8 448
-13 497

1 718
-632

-7 732

-6 135

-5 049

1 086

Nettokostnader

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Stadsbyggnadsavdelningen redovisar 2017-12-31 ett resultat på +1 086 tkr.
Överskottet beror på en positiv avvikelse för bygglovsintäkter tack vare att privata företag
ansökte om bygglov, och att den arkitekt som avdelningen rekryterade inte kunde börja
förrän vid årsskiftet 2017-2018.

1 januari 2017 gjordes en omorganisation, vilket påverkar jämförbarheten av nettokostnad
2017 och tidigare år.
Verksamhetsmått
Nettokostnad (tkr)
Antal invånare 1 november
Nettokostnad per invånare
(kr)
Nettoinvesteringar (tkr)

2013
-6 729
31 233
215

2014
-5 701
31 573
181

2015
-6 137
31 826
193

2016
-7 732
32 041
241

2017
-5 049
32 215
157

-164

-94

-144

-137

-109
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga.
Nämndsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Andel av medborgarna som känner sig trygga i
kommunen (KKIK-index skala 1-100)
Nytt mått i KKiK 2017:
Hur trygga är eleverna i skolan. Årskurs 9
(stämmer helt och håller eller stämmer ganska
bra) Medelvärde i riket 83 %
Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel %
(trygghetsmätningen)
Andel elever som uppger att de känner sig trygga i
skolan.
•
Årskurs 5
•
Årskurs 8

Utfall
indikatorer

HDE

Index 63

> 83%

82 %

26 %

27 %

96 %
96 %

92% (2015
96%)
85 % (2015
82%)

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Beakta trygghet och folkhälsa i detaljplanearbetet.
 Lyft och belyst frågan i flera stora sammanhang för folkvalda, ledande tjänstepersoner och
allmänheten
 Implementerat och säkrat genom mallar att dessa frågor tas upp i samtliga detaljplaner
 Utbildar andra kring det offentliga rummets betydelse för folkhälsa och trygghet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Måluppfyllnad 100 %

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och
hållbar miljö
Nämndsmål: En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar
miljö
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
1. Antal detaljplaner som kan
Minst fem detaljplaner ska kunna
9 detaljantas eller godkännas och
antas eller godkännas och
planer har
överlämnas till KF för
överlämnas till KF för antagande,
antagits och
antagande.
varav minst två ska möjliggöra för
krav på
verksamheter.
detaljplaner
som
möjliggör
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verksamheter.
2. Antal överklaganden
Minska antalet överklaganden.
3,9 %
(jämfört med
3,3% 2016)
1. Upprätta kvalitativa detaljplaner som KS prioriterar utifrån Översiktsplanen
Information har getts till allmänheten vid flertal tillfällen
GIS-skikt har skapats i syfte att tillgängliggöra kommunens material digitalt
Strategiska program och fördjupningar som Bevarande- och utvecklingsplanen har bidragit till
kortare handläggningstider hos de olika rättsinstanserna
Minst två viktiga överklagade detaljplaner som möjliggör nya bostäder har vunnit laga kraft.
2. Pröva detaljplaner initierade av privata aktörer.
Minst trettio procent av samtliga detaljplaner initierades av privata aktörer.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1. Måluppfyllnad: 100 %
2. Måluppfyllnad: 100 %

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Nämndsmål: Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Måluppfyllelse med utgångspunkt i
Minst fem av åtta ledord
Målet är
Översiktsplanens ledord för ett
ska uppnås för varje
uppnått 2017
hållbart Karlshamn; antal ledord per
detaljplan.
(Ledord ÖP: Förtätning, Hållbara
detaljplan mäts.
Statistik ska föras i planplan.
kommunikationer,
Funktionsblandning, Servicenära,
Naturnära, Miljövänlig energi, God
infrastruktur och Levande
landsbygd)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Uppdatera äldre detaljplaner för att främja fler bostäder (uppdrag enl KF)
Den stora planändringen i Asarum vann laga kraft 2017. Nästa kommer att påbörjas när fler
personella resurser kommit på plats.
2. Upprätta detaljplaner och program som möjliggör levande, spännande, hållbara och
ändamålsenliga livsmiljöer för alla
Målet har varit att säkra att minst fem av ÖP:s åtta ledord uppfylls i nya detaljplaner. Målet har
uppfyllts under 2017
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1. Måluppfyllnad 100 %
2. Måluppfyllnad 100 %
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Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling och service
Nämndsmål: Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över
kommunens utveckling och service
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Utvärdering vid aktiviteter
Arrangera minst två
Målet är uppnått
aktiviteter per år och vara
under 2017
delaktiga i andras aktiviteter
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Tids- och kostnadseffektiv medborgardialog
Stadsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med nya sätt att involvera medborgarna.
2. Utveckla hemsidan för att öka förståelse för handläggningstider och för att få in så
kompletta ansökningar som möjligt.
Hemsideprojektet löper på men har inte kommit tillräckligt långt vilket är anledning att detta mål inte
uppfylls.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1. Måluppfyllnad 100 %
2. Måluppfyllnad 0 %

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndsmål: Ökad tillväxt och sysselsättning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer

HDE

Nystartade, nyregistrerade eller nyinflyttade företag 230 st
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Effektiv exploateringsprocess
Arbetet pågår men har ännu inte kommit tillräckligt långt. Många processer berörs pga
omorganisation och centralisering av vissa tjänster samt införande av enklare handläggning hos
servicecenter. Vi har inlett diskussion kring roller och gränsdragning samt ansvarsfördelning mellan
projektkontoret, stadsbyggnadsavdelningens MEX och planverksamhet, VA samt näringsliv.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Måluppfyllnad 50%
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvarodagar/anställd
21,3%
3,71 % (BN)
Andel timmar som görs av timavlönade under året i 8 %
förhållande till arbetade timmar.
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
93 %
95 % (SHBF)
månadsanställda i %
Andel heltidstjänster av totalt antal
månadsanställda
-• Totalt
85 %
• Män
94 % (SHBF)
• Kvinnor
57 % (SHBF)
66%
Personalomsättning chefer, andel som stannar
kvar minst fyra år i samma enhet. Mål nivå 2020 =
45 %
60 %
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Ingen av nämnden prioriterad insats
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Ingen av nämnden prioriterad insats

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Budgetavvikelse för investeringar
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Ingen av nämnden prioriterad insats
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Ingen av nämnden prioriterad insats

+/- 10 %
95 %

Utfall
indikatorer
17 % *

HDE

*109 tkr av 150 tkr har förbrukats.

5. Intern kontroll 2017
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6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2017
Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Indikator:

Resultat
2016

Indikators
nivå 2017

Resulta
t 2017

HDE

Ansvarig
nämnd

Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga
boendemiljöer för alla
Andel antagna detaljplaner som främjar blandstad

28,5 %

100 %

33%

BN

Bilaga Investeringsprojekt (> 7 mnkr)
Investeringsprojekt > 7
mnkr

Projektets
totalbudget

Utfall tom Utfall 2017
2016

Budget
2017

Avvikelse
2017
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Fritidsnämnd
Nämnd:
Fritidsnämnden
Nämndsordförande:
Andreas Saleskog

Förvaltning:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef:
Ulrika Norden Johansson

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden



Fritidsenheten inkl väggabadet
Park (numera beställarverksamheten)

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens bedömning av
måluppfyllelse till KF mål, analys över utvecklingen och årets viktigaste
händelser
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
100%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Genom att utveckla spontana aktivitetsytor så har det skapats förutsättningar för spontan
rörelse för alla oavsett ålder och kön. Tex spontanidrottplats, strövstigar, motionslingor,
utegym och paddelbana.
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
80%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Deltagit i projektet Ren kust, där 800 kilo skräp rensats från kusten längs Stärnö-Boön,
Tärnö och strandpromenaden.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
80%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Utvecklingen av Framtidsforum där föreningar har möjlighet att vara med och påverka vad
framtidens satsningar på föreningslivet.
Etablering av en fritidsbibbla som ska skapa förutsättningar och lika möjligheter till aktiv
fritid för alla
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 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
30%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Deltagit i uppstart av en ny IOP.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
30%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Flyttat arbetsuppgifter till Servicecenter för ett effektivare flöde.

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Uppdatera gränsdragning

Utmaning 2.
Investeringsprojekt

Utmaning 3.
Spontanidrott

Utmaning 4.
Få folkhälsoperspektivet att bli
en naturlig del av framtida
kommunala satsningar.

Så hanterar vi utmaningen:
Dialogmöten med andra berörda enheter gällande objekt där
Fritidsenheten har verksamhet. Ta hjälp av befintliga
gränsdragnings/checklistor, detaljplaner mm, för att
tillsammans utforma nya checklistor gällande gränsdragning
av ansvar/skötsel. 1 objekt klart under 2017, Väggabadet. Då
ny organisation har införts så färdigställs det under 2018.
Så hanterar vi utmaningen
Följer och påverkar processen med detaljplaner för
Jössaslätt, Björkliden samt Sjölyckan. Samt projektering av
ny träningshall i Jössa, nytt klubbhus i Asarum, nya
idrottslokaliteter i Väggaområdet, samt utvecklingsmöjligheter
av Tärnö.
Ny brygga vid Kolleviks badplats skulle bryggt men pga av
lång tid för framtagning av ritningar så skjuts detta till 2018.
Så hanterar vi utmaningen
Då spontan rörelse är en allt vanligare företeelse i dagens
samhälle finns ett behov av att utveckla denna motionsform.
Var placerar vi spontanidrottsplatser, vilka aktiviteter ska
erbjudas?
En annan viktig aspekt att fortsätta ta hänsyn till är hur vi ska
locka fler tjejer till spontanidrottsplatserna. För att utreda
detta har ett avtal tecknats med Blekinge IF där de
tillsammans med Skol-If i Norrevång har etablerat
spontanidrottsytor runt Norrevång. Fritidsenheten har följt
satsningen så det har inrymts inom avtalet.
Så hanterar vi utmaningen
Målet är att arbeta för att folkhälsoperspektivet ska vara en
naturlig del inför att en skola/äldreboende/detaljplan och eller
annat byggs och utvecklas.
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1.4 Nämndens framgångar


















Väggaområdet är en plats för folkhälsa. Genom etableringen av padelbanan så har
attraktionen till området ökat. Denna anläggning har i stort sett varit bokad varje dag.
Stöttningen av hittaut.
Uppförandet av boden på spontanidrottsplatsen i Österslätt har medfört att det nu är
bemanning på platsen och att det erbjuds fler aktiviteter skapade av personalen.
Deltagandet i projektet Ren kust.
Placering i årets friluftskommun.
Införandet av digitala fiskekort, ifiske.
Idrottens dag tillsammans med Blekinge IF på spontanidrottsplatsen vid Österslätt.
Ny belysning på Jössarinken.
Färdigställandet av kickbikebanan.
Nya motionsspår med utgångspunkt boden på Österslätt
Tillgänglighetsanpassning vid Boön
Ökade tillgängligheten för slingan vid Abborresjön i Svängsta
Utegym vid Stenbackaslingan.
Belysning Rosengårdens park
Bytt ut belysningen på slingan vid Jössarinken till att vara ledbelysning.
Ombyggnad av Lindegårdens lekplats i Mörrum
Ombyggnad av Lärkvägens lekplats i Asarum

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Då spontanidrottandet verkar bli en allt vanligare företeelse i dagens samhälle finns ett
behov av att utveckla denna motionsform. Frågor som behöver besvaras är var vi placerar
fler spontanidrottsplatsytor och vilka aktiviteter som skall erbjudas.
Hur ser föreningslivets behov ut de närmsta åren gällande ytor, lokaler deras förväntande
aktiviteter? Detta behöver utredas och en strategisk plan bör tas fram.
Många spännande investeringsprojekt planerade inför framtiden, att planera dessa
tillsammans med andra kommunala enheter ses som en självklarhet för att hitta
synergieffekter.
Trenden är att man idag förtäta främst inom tätorter vilket medför att grönytorna minskar.
Detta är inte bra då studier visar att det viktigt med närheten till naturen för att öka
folkhälsan.
En annan trend är att ”outdoor turism” ökar både i naturen och i vår skärgård. Detta
medför ökade krav på faciliteter och här krävs det tydliga strategiska planer för hur vi
tillsammans med näringslivet väljer att möta dessa krav.
Tillgänglighet och trygghet i anläggningar, parker och naturområden är högt prioriterade
frågor och något som nämnden förväntas fokusera på de kommande åren.
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Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Styrkor
Dialogmöten med andra intressenter tex andra enheter, verksamheter och föreningar
Kompetens inom nämndens ansvarsområde.
Lösningsfokuserade.
Utvecklingsområde:
Renodla verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.
Verksamheterna ska fördjupa sig i ekonomin för att kunna göra strategiska val inom fastställd
budgetram.
Erfarenhetsåterkopplingar med andra enheter

3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

29 355
-83 897

28 902
-79 719

29 400
-79 220

498
499

Nettokostnader

-54 541

-50 817

-49 821

996

Driftredovisning

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Parkenheten, + 415 tkr
Parkverksamhet gemensam har positiv avvikelse för vakant parkchef, + 303. Positiv avvikelse på
skötsel av parker och lekplatser, + 75, samt reparation och underhåll på gräsklippare och traktorer,
+ 169. Naturområden har negativ avvikelse pga höga kostnader för personer i
arbetsmarknadsåtgärder som endast delvis kompenseras av bidrag, - 131.
Fritidsenheten, + 581 tkr
Fritidsadministration har lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat, - 145.
Fritidsanläggningar har något högre intäkter samtidigt som anläggningar för utomhusidrott har höga
kostnader, - 270.
Jämfört med budget har badanläggningar högre intäkter samt något högre kostnader för personal,
samt höga övriga kostnader, - 278. Båthamnar har högre intäkter samt lägre kostnader för
entreprenad, + 818. Skärgården har låga kostnader för skötsel, +169. Övrig fritidsverksamhet har
negativ avvikelse på fritidsfiske, - 26. Föreningsbidrag/arrangemang visar plus på
Investeringsbidrag och skötsel Kastellet, +314.
I bilaga redovisas de största investeringsprojekten (> 7 mnkr)
Verksamhetsmått
2013
2014
2015
Nettokostnad per invånare
-1 462
-1 526
-1 598
Väggabadet totalt antal
135 248
135 043
130 769
badande
Gräsyta park, kvm
1 070 900 1 071 925 1 071 400
Bruttokostnad/lekplats
-34 539
-38 220
-34 512
Bellevueparken, antal
180
234
265
arrangemang

2016
-1 702
127 784

2017
-1 547
126 128

1 071 500
-36 482
271

914 700
-34 625
261
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4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor.
Nämndsmål: Främja Fritid och motion för alla oavsett ålder, kön eller andra förutsättningar.
Påbörja arbetet med tobaksfria anläggningar
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Andel av de som svarat på högstadiet som någon
gång rökt tobak (drogvaneundersökning)
•
Pojkar
20,6%
•
Flickor
19,2%
Invånare 16-84 år med bra självskattat
hälsotillstånd, andel %
KF 73 %
(Kolada, hållbar utveckling)
Nöjd medborgarindex idrott och
Index 65 2018
motionsanläggningar (Kolada)
(Ingångsvärde
Index 61, 2016 och
65, 2014)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Främja Fritid och motion för alla oavsett ålder, kön eller andra förutsättningar
Nyetablering av ny spontanidrottsplats har utförts vid Norrevång.
Utveckling av befintlig spontanidrottsplats vid Österslätt har utförts. Det har byggt en kickbikebana,
satts upp vägvisare samt en ny bod. Uppförandet av boden medför att det nu är bemanning på
platsen, vilket skapar möjligheter för fler aktiviteter.
2. Påbörja arbetet med tobaksfria anläggningar.
Arbetet av att ta fram nya trivselregler har påbörjats och kommer slutföras under 2018.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1.Måluppfyllnad: 100 %
2.Måluppfyllnad: 40 %

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
Nämndsmål: Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens
gränser, ton CO2-ekv per invånare

Utfall
indikatorer

HDE

Minskning med 10
% utifrån 2016
resultat

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Kartläggning av möjligheten utöka nämndens ytor med träd och ängsmark.
Åtagandet att undersöka möjligheter och kostnader för att byta ut maskinparken på parkenheten
under en 5-årsperiod till att vara miljövänlig genom fossilfritt bränsle har påbörjats och man har nu
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inventerat den befintliga parken och kommit fram till att det är endast 1,2 % av den befintliga parken
som drivs med fossilfritt bränsle. Arbetet kan komma att fortsätta under 2018 med fokus på
omvärldsbevakning i ämnet, kostnadsberäkning och eventuell handlingsplan.
2. Kartläggning av möjligheten utöka nämndens ytor med träd och ängsmark
Utredningen ska fokusera på var och hur det är lämpligt och kostnadseffektivt att utöka eller förändra
nämndens ytor med träd och ängsmark för att uppnå målet. Utredningen ska visa hur beställning och
uppföljning ska ske så att måluppfyllelsen kan bedömas. En översyn av parks ytor med hänsyn till
mer träd och ängsmark har genomförts. 4 ytor är identifierade som eventuellt lämpliga för
trädplantering.
I nuläget kartlägger vi alla slaghacksytor som finns för att se om vi kan samordna och effektivisera
dessa ytor.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1.Måluppfyllnad: 50 %
2. Måluppfyllnad: 100 %
Verksamhetsmål 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur, idrotts och föreningsliv.
Nämndsmål: Karlshamn har ett aktivt kultur, idrotts och föreningsliv.
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
indikatorer
Antal föreningar som ansökt om bidrag från
80 st
78st
fritidsnämnden
Andel av medborgarna som är medlemmar i minst
en förening
Mäts 2018
(mäts i samband med medborgarenkäten vart
annat år, nästa gång 2018)
Andel av medborgarna som är aktiv i minst en
förening (mäts i samband med medborgarenkäten
Mäts 2018
vart annat år, nästa gång 2018)

HDE

Andel deltagande föreningar i
40 % av inbjudna
Ca 30 %
Framtidsforum
föreningar
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Beslut om ny transparent och rättvis modell för föreningsbidrag.
Det finns en arbetsgrupp som jobbar med modellen för föreningsbidrag. Beslut har tagits att
Föreningsbidrag 1.0 ska genomföras under 2018. Denna del av uppdraget avser digitalisering av
webbansökan och webbföreningar. Målet är att projektet implementeras under 2018 för att börja
gälla för bidragsansökan 2019
Utveckla samarbetet med SISU.
Sisu har utfört föreningsbesök, föreläsningar i teman kost, mentalträning. Två dagars
evenemangsutbildning . Sisu har påbörjat ett projekt med inriktning jämställdhet utbildar unga tjejer
15-25 ifrån idrotten i ledarskap och organisationsutveckling. Även involverade i föreningslivets olika
sommarprojekt, exempelvis Mörrums hockeys sommarhockeyskola.
En uppföljning och utvärdering av SISU avtalet har genomförts.
Beslut om nya trivselregler för nämndens anläggningar.
Enheten har samlat ihop sina olika regler som gäller på olika anläggningar, och påbörjat arbetet med
att få fram nya trivselregler. Arbetet kommer att rapporteras feb 2018
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Utveckla Framtidsforum.
Ta fram och fastställt en behovslista utifrån vad som framkommit via Framtidsforum.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Måluppfyllnad: 30%
Måluppfyllnad: 100%
Måluppfyllnad: 40%
Måluppfyllnad: 100%

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndsmål: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Nämndens indikatorer:

Indikatorsnivå

Antal lokaler i kommunen som uppfyller kriterier för
tillgänglighet.
Antal utlån på Fritidsbibblan

Kriterier fastställs
2017 inför 2018
Indikatorsnivå
fastställs 2017

Utfall
indikatorer

HDE

35 utlån
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
1. Ta fram kriterier för god tillgänglighet på nämndens idrottsanläggningar.
Tillgänglighetsinventeringen sker i samverkan med arbetsmarknadsenheten, som redovisar
resultatet på Fritidsnämnd i februari-18.
2. Ta fram statistik för utvärdering och utveckling av fritidsbibblan.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
1. Måluppfyllnad: 50 %
2. Måluppfyllnad: 100 %

Inriktningsmål 4: Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndsmål: Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Antal idéburna offentliga partnerskap
1 st
1 st
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Utveckla formerna för idéburet offentligt partnerskap
Öka kompetensen inom området vad det gäller att känna igen en presumtiv IOP samt hur man går
tillväga för att realisera den. Detta kan göras genom deltagande i exempelvis workshops och
utbildningar.
Enheten har ej deltagit i workshop eller utbildningar, däremot tagit del av bildandet av den första iop
som är seniorernas hus.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Måluppfyllnad: 30 %
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvarodagar/anställd
21,3
Fritidsenheten:
10, 4
H
Park: 9,61
Andel timmar som görs av timavlönade under året i
förhållande till arbetade timmar.
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda i %
Andel heltidstjänster av totalt antal
månadsanställda
• Totalt
• Män
• Kvinnor

8,0 %

Fritid 15,1 %

93 %

Fritid 80 %
Park 75 %
Fritid:
75 %
100 %

Personalomsättning chefer, andel som stannar
kvar minst fyra år i samma enhet. Mål nivå 2020 =
60 %
Andel av personalen som har önskad
sysselsättningsgrad (egen mätning)
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Ingen för nämnden prioriterad insats.

45 %

Park
100 %
100 %
66 %

Principer för
mätning tas fram

Går inte att
mäta

--85 %
66 %

Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och
omvärldsbevakning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Antal inlämnade förslag i förslagsverksamheten.
Nivå sätts 2017
Andel inlämnade förslag i förslagsverksamheten
Nivå sätts 2017
som genomförs.
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Ingen prioriterad insats
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Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Kommunen har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Budgetavvikelse för investeringar
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal
Fritidsnämndens budget är i balans
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Ingen prioriterad insats

+ / - 10%
95 %
JA

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Summa energianvändning i kommunala
verksamhetslokaler inklusive verksamhets el,
normalårskorrigerad, KWh/kvm (Öppna
jämförelser, Kolada)

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt
MFS, (KKIK)
Användning av fossilfritt bränsle i kommunens bilar.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK)

Utfall
indikatorer
+59%

HDE

+1,3%

Utfall
indikatorer

Nuläge 2017:
(Total kostnad el
och fjärrvärme
normalskorrigerad
fördelad på
180 000 kvm)
182 kr/kvm
55 %

80 %

50 %
32 %

80 %
32,3 %

HDE

5. Intern kontroll 2017
Nämnden redovisar sin uppföljning av intern kontroll för 2017 enligt separata anvisningar och
mallar
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6. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2017
Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:4 Karlshamn har ett aktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Antal föreningar som finns i kommunens
föreningsregister
Andel av medborgarna som är medlemmar
i minst en förening
(mäts i samband med medborgarenkäten vart annat
år, nästa gång 2018)
Andel av medborgarna som är aktiv
i minst en förening
(mäts i samband med medborgarenkäten vart annat
år, nästa gång 2018)

--

320

303

FN

--

Mäts inte
2017

FN

--

Mäts inte
2017

FN

Bilaga Investeringsprojekt (> 7 mnkr)
Investeringsprojekt > 7
mnkr
2594 Investeringar enligt
Framtidsforum
2596 Träningshall
Jössarinken

Projektets Utfall tom Utfall 2017
Budget Avvikelse
totalbudget
2016
2017
2017
-39,2
0
-0,05
-1,7
1,65
-49,5

-1,34

-0,3

-6,5

6,2

2594 Investeringar enligt Framtidsforum. Projektet fortlöper. 1 650 tkr begärs i
över/underskottshantering 2017.
Kommentar: De investeringar som planerats har inte kunnat genomföras bla pga. ej
upphandlad konsult för att geoteknisk undersökning på Väggaområdet.
2596 Träningshall Jössarinken. Projektet fortlöper. – 6 203 tkr begärs i
över/underskottshantering 2017
Kommentar: Försening av projektet eftersom arbetet med detaljplanen och nergrävning av
elkabel ej färdigställts enligt plan.
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Överförmyndarnämnd

Nämnd:
Överförmyndarnämnden

Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Nämndsordförande:
Ingvar Gustavsson

Förvaltningschef:
Daniel Wäppling

1. Inledning
1.1 Nämndens Verksamhetsområden





Rekrytering av ställföreträdare
Utbildning av ställföreträdare
Tillsyn av ställföreträdare
Utredningar om eventuellt behov av
ställföreträdarskap

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämnden har under året bidragit till att unga kommit till tals i ärenden som gäller deras
egen ekonomi.
Nämnden har i olika sammanhang betonat vikten av att ställföreträdarna besöker sina
huvudmän kontinuerligt. Besöken är en förutsättning för att de ska kunna tillse att
huvudmännen har det bra i sin vardag.
Nämnden har uppfyllt de mål som satts upp inför år 2017.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Under 2017 har nämnden fortsatt sitt arbete med att tillse att barn ges tillfälle att komma till
tals i frågor som rör dem. Barnkonventionens eventuella inkorporering i den svenska lagen
har varit en frekvent förekommande fråga i den offentliga debatten. Nämnden har lagt till
ett område där barn tillfrågas. Om ett ensamkommande barn ska byta god man inhämtas
barnets yttrande om den föreslagna ställföreträdaren.
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
För att Karlshamn ska vara en attraktiv plats för alla behöver ställföreträdarna arbeta för
att huvudmännen har en bra boendesituation. Nämnden har därför informerat
ställföreträdare om olika boendeformer och därefter undersökt om ställföreträdarna arbetar
för att huvudmännen ska ha ändamålsenliga boenden. Det har visat sig att
ställföreträdarna arbetar för att huvudmännen ska ha ett boende som passar dem.
Nämnden anser därmed att målet uppnåtts.
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 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
För att huvudmännen ska kunna ges samma möjligheter och rättigheter som andra krävs
det att de har kunniga ställföreträdare. Nämnden har därför erbjudit ställföreträdarna
fortbildning vid 4 tillfällen. Nämnden bedömer att man därigenom nått uppsatt mål.
Nämnden har även sett det som viktigt att granska årsräkningarna i rimlig tid. Detta mål
har delvis uppnåtts. 97 % av årsräkningarna var granskade inom angiven tidsram.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Nämnden har under året erbjudit fortbildning till gode män för ensamkommande barn, men
också mer allmän information till gode män och förvaltare som hjälper andra i vårt
samhälle som är i behov av hjälp.
Nämnden har skickat ut anvisningar till ställföreträdarna samt bjudit in dem till ett
informationsmöte om hur årsräkningsblanketten ska fyllas i och vilka bilagor som ska
bifogas. Syftet har varit att på detta sätt få in kompletta årsräkningar för att kunna
genomföra granskningen effektivare.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Nämnden har, för att även framöver kunna vara en attraktiv arbetsgivare och för att hålla
sjukfrånvaron nere, haft en extra heltidsanställd under år 2017. Den extra personalen har
även varit en förutsättning för att ha en fungerande verksamhet. (Nämnden hade även
under år 2016 en extra heltidsanställd.)
Sjukfrånvaron har varit låg under år 2017. Även tidigare år var sjukfrånvaron låg, vilket gör
att det är svårt att med säkerhet säga hur nämndens satsning på extra personal påverkat
sjukfrånvaron.
Nämnden har under 2017 haft en god ekonomi och resultatet visar på ett budgetöverskott.
Nämnden har ändå arbetat för att hålla nere kostnaderna, exempelvis genom att ordna
utbildning till gode män tillsammans med samarbetspartners. Nämnden har även anpassat
arvoderingen till gode män för ensamkommande barn, så att det bättre stämmer överens
med migrationsverkets förändrade ersättningssystem.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Kraven på verksamheten har under senare år höjts, vilket påverkar arbetsbelastningen.
Nämnden arbetar aktivt för att verksamheten ska vara effektiv, samtidigt som den måste
förhålla sig till de ökade kraven.

1.3 Nämndens utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Rekrytera fler
ställföreträdare

Utmaning 2.
En sund ekonomi

Så hanterar vi utmaningen:
För att huvudmännen ska kunna få god omsorg, stöd och
vård behöver nämnden ha tillräckligt många ställföreträdare
så att personer som är i behov av god man eller förvaltare
ska få detta inom rimlig tid. Nämnden kommer fortsätta att
söka efter nya vägar att nå ut till personer som kan tänkas
vara intresserade och lämpliga för uppdrag som god man
och förvaltare.
Nämnden befarar att migrationsverkets nya
ersättningsregler kan komma att innebära att nämndens
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Utmaning 3.
Sårbar verksamhet

ekonomi försämras. Nämnden införde därför under slutet av
2017 sänkta arvoden till gode män för ensamkommande
barn. Den ersättning som nämnden får från
migrationsverket för att täcka kostnader för arvode samt
tolkkostnader bedömdes annars inte räcka till. Nämnden är
tveksam till att dessa insatser fullt ut kompenserar för de
minskade intäkter som nämnden förväntas få under år
2018.
Nämnden har 2 heltidsanställda tjänstemän under 2018, till
skillnad från 3 heltidsanställda år 2017 och 2016. Nämnden
är orolig för att den lägre bemanningen kan medföra att
verksamheten inte kan hålla tillräckligt hög kvalitet.
Nämnden har tidigare haft två erfarna handläggare och
under de senaste åren även ytterligare en heltidsanställd
handläggare eller assistent. Därutöver har det inom
förvaltningen funnits en kommunjurist och administrativ chef
som tidigare arbetat aktivt med överförmyndarfrågor och
som kunde hjälpa till exempelvis om något akut inträffade.
Ovan nämnda jurist och chef finns inte längre inom
kommunens verksamhet. Under stor del av år 2018 kommer
det enbart att finnas en erfaren handläggare på plats.
Därutöver finns det en assistent som varit anställd sedan
mitten av februari år 2017. Hon har framför allt utfört arbete
bestående av granskning av redovisningar samt arvodering.
Nämnden arbetar för att minska sårbarheten, bland annat
genom att succesivt lära assistenten fler vanligt
förekommande arbetsuppgifter. Under hösten genomgick
assistenten t dagar lång grundutbildning i SKL:s regi.

1.4 Nämndens framgångar
Nämnden har under året aktivt arbetat för att effektivisera verksamheten både genom mer
information till ställföreträdare och genom upprättande av fler rutiner och standardtexter.
Vidare har nämnden erbjudit utbildning och information som vänt sig till alla
ställföreträdare, men också riktad utbildning till exempelvis personer som eventuellt är
intresserade av att bli god man eller förvaltare till personer med psykiska diagnoser eller
där huvudmannen har en beroendeproblematik.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Överförmyndarnämndens verksamhet har under de senaste åren starkt påverkats av hur
många ensamkommande barn som kommit till kommunen. Under 2017 kom det enbart ett
fåtal ensamkommande barn till Karlshamn. Vid årsskiftet 2017/2018 hade nämnden 33
pågående ärenden gällande godmanskap till ensamkommande barn, vilket kan jämföras
med 88 stycken årsskiftet 2016/2017.
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I den senaste prognosen från migrationsverket uppges att antalet ensamkommande barn
som förväntas komma till Sverige år 2018 är 1500. Myndigheten har satt upp ett alternativt
scenario i vilket antalet barn förväntas bli 1100-2500 stycken. Under 2017 var det 1334
ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige. Nämnden följer kontinuerligt
migrationsverkets rapporter och upprättade prognoser för att vara förberedd om
myndigheten tror att antalet ensamkommande barn kommer att öka.
De nya lagstiftningar om anhörigbehörighet respektive framtidsfullmakter som trädde ikraft
den 1 juli 2017 har hittills inte påverkat nämndens arbete nämnvärt mer än att det
inkommit frågor från ställföreträdare och allmänheten om vad de nya lagarna innebär. Nya
lagstiftningar har, respektive förväntas, träda ikraft under år 2018, vilket påverkar
nämndens verksamhet. Det gäller i huvudsak ny kommunallag, ny förvaltningslag och ny
lagstiftning som en följd av GDPR. Nämnden kommer att behöver se över sina rutiner och
riktlinjer så att de överensstämmer med ny lagstiftning.
Kommunen har numera ett servicecenter som bland annat ska kunna ge
kommuninvånarna hjälp utifrån de talmanus som kommunens olika verksamheter lämnat
in till servicecentret. Det är ännu för tidigt att se hur detta kommer att påverka nämndens
arbetsbelastning framöver.
Migrationsverkets ändrade ersättningssystem innebär bland annat en ekonomisk
osäkerhet för nämnden. Nämnden får nu en engångssumma á 26 000 kr för varje
asylsökande ensamkommande barn som anvisas till Karlshamns kommun. Dessa pengar
ska räcka till samtliga kostnader för arvode av god man samt tolkkostnader. Tidigare sökte
nämnden ersättning krona för krona när det gäller kostnader för arvode till god man samt
för tolkkostnader.
Det finns ensamkommande barn som kom till kommunen innan de nya ersättningsreglerna
började gälla och som fortfarande är asylsökande. Kostnader som nämnden har för dessa
barn kan inte återsökas från migrationsverket efter 2017-12-31. Kostnaderna för dessa
barn kommer således fullt ut att belasta nämndens budget.
Precis som tidigare får sedan nämnden ett engångsbelopp á 30 000 kr för barn som
anvisats till Karlshamn och som fått uppehållstillstånd.
Om en annan kommun placerar ett ensamkommande barn i Karlshamns kommun blir det
överförmyndarnämnden i Karlshamn som får alla kostnader för arvode och tolkkostnader,
medan den placerade kommunen får alla intäkter. Detta gäller både asylsökande och barn
som fått uppehållstillstånd. Detta innebär att det är svårt att veta hur nämndens budget
kommer att påverkas av det nu gällande ersättningssystemet från migrationsverket. Hur
lång handläggningstid migrationsverket har när det gäller barnens ansökan om asyl
påverkar också starkt nämnden ekonomi. Om migrationsverket fattar ett positivt beslut
efter 6 månader ska ovan nämnda 26 000 kr räcka i 6 månader. Om barnet får avslag på
sin ansökan ska pengarna räcka tills barnet blir 18 år eller lämnat kommunen/landet.
Nämnden gör bedömningen att ett asylsökande barn kostar nämnden ca 37 800 kr det
första året, när det gäller arvode och tolkkostnader.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Nämnden har under senare år utvecklat verksamheten och gör numera en djupare
granskning av inlämnade års- och sluträkningar. Nämnden har under de senaste åren haft
två erfarna handläggare som kunnat täcka upp för varandra och minskat sårbarheten.
Nämnden behöver än mer försöka effektivisera verksamheten för att med mindre resurser
ändå få en fungerande verksamhet. Nämnden kommer under året att, vid behov, förbättra
137

245

materialet som lämnats ut till servicecenter så att medborgarna kan få hjälp och
information direkt genom servicecenter.

3. Ekonomisk analys
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut
2016
-3 956
6 751
2 815

Budget 2017
-1 750
4 875
3 125

Bokslut
2017
-2 736
5 073
2 337

Budgetavvikelse
-986
198
-788

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Det är i stort sett intäkterna från migrationsverket som har medfört att nämnden har ett
budgetöverskott år 2017. Nämnden har erhållit mer retroaktiv ersättning från myndigheten
avseende år 2016 än beräknat och även fått mer gällande år 2017. Det har över tid varit
svårt att beräkna hur mycket intäkter nämnden skulle få från migrationsverket och även
vilka utgifter som nämnden skulle ha gällande ensamkommande barn.
Verksamhetsmått
Nettokostnad per invånare
(kr) (invånarantal den 1 nov )

2013
80,07 kr

2014
85,65 kr

2015
103 kr

2016
87,85 kr

2017
72,54 kr

4. Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas
Nämndsmål: Unga får möjlighet att vara medbestämmande i sina ekonomiska frågor
Nämndens indikatorer:

Indikatorsnivå

Utfall
indikatorer
100 %

HDE

Andelen underåriga över 16 år som samtyckt vid
100 %
H
ansökan om uttag av deras medel
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Nämnden har under året sett över sin verksamhet för att se i vilka sammanhang som barn kan
komma till tals inom ramen för nämndens verksamhet.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Nämnden har haft som mål att alla underåriga över 16 år, vars förmyndare begärt uttag från
överförmyndarspärrat konto i barnets namn, ska underteckna den aktuella ansökan.
Målet i sig har medvetandegjort barnkonventionens mål att barn, efter mognad, ska tillfrågas.
När det gäller ansökan om uttag har nämnden fått in den omyndiges underskrift i samtliga fall.

138

246

Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård
Nämndsmål: Ställföreträdarna ska vara väl insatta i hur huvudmännen har det i sin vardag
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Årligen lämnar ställföreträdarna in en redogörelse i Minst 90 % av
Minst 90 % av
H
vilken de bland annat uppger hur ofta de besökt
ställföreträdarna
ställföreträdarna
huvudmannen under året.
besöker sin
besöker sin
huvudman minst 1 huvudman minst
gång per månad
1 gång per
månad
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
I samband med informationsmöten med blivande ställföreträdare samt vid andra utbildningstillfällen
har nämnden poängterat vikten av att besöka sin huvudman minst 1 gång per månad.
I slutet av 2017 skickades det ut ett frågeformulär till olika boenden i kommunen. Personalen
ombads bland annat uppge hur ofta ställföreträdarna besökt sina huvudmän. Resultatet kommer att
följas upp under år 2018.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
17 stycken slumpvis utvalda akter har granskats och resultatet visar att 15 ställföreträdare uppfyllde
kravet på minst 1 besök i månaden. I ett uppdrag fanns det en godtagbar förklaring till att
besöksfrekvensen var låg medan nämnden gör bedömningen att det saknades skäl i ett annat
ärende. Målet med minst 90-procentig godtagbar besöksfrekvens är uppfylld.

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla
Nämndsmål: Alla ställföreträdare ska verka för att huvudmännen har ett ändamålsenligt boende
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
I samband med en så kallad godmansträff lämna ut 100 % av de
100 %
H
en enkät till alla närvarande ställföreträdare
tillfrågade
ställföreträdarna
anser att deras
huvudman har ett
ändamålsenligt
boende, alternativt
att ställföreträdaren
verkar för att
boendesituationen
ska förbättras
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Nämnden har under slutet av 2016 och början av 2017 extra synliggjort huvudmännens
boendesituation. Nämnden har bland annat bjudit in föreläsare som informerat om olika
boendeformer i kommunen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Det har framkommit att om boendesituationen inte är tillfredställande så har god man/förvaltare
agerat. Skälen till att huvudmannen, enligt ställföreträdaren, inte hade ett ändamålsenligt boende,
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har varierat. Det har bland annat handlat om att personen står i kö till annat boende, att
huvudmannen själv inte vill flytta eller att det stöd som ges inte är tillfredsställande. Ingen
ställföreträdare har låtit situationen bero vilket var ett positivt besked.

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter
Verksamhetsmål 3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har
inflytande över kommunens utveckling och service
Nämndsmål: Huvudmännen ska ha samma möjligheter, rättigheter och ha samma frihet som övriga
kommuninvånare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Huvudmännens årsredovisning blir granskad
100 %
97 %
D
senast innan oktober månad
Djupgranskningarna med brister ska följas upp
100 %
100 %
H
Ställföreträdarna får beslut om arvode och
100 %
97 %
D
ersättningar senast innan oktober månad
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Nämnden har under året verkat för att granskning och arvodering ska ske inom rimlig tid. Det är en
alltför stor del av de redovisningar som lämnas in som behöver kompletteras, vilket är en stor
bidragande orsak till att granskningen drar ut på tiden. Nämnden har upprättat nya förtydligande
anvisningar som ska vara till hjälp för ställföreträdarna. Årligen bjuds även ställföreträdarna in till ett
möte där handläggare informerar om hur man ska gå till väga när man upprättar en årsräkning och
vilka handlingar som ska bifogas redovisningen.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Nämnden har inte fullt ut nått det uppsatta målet med att ha årsräkningarna granskade innan oktober
månad. Nämnden kommer att fortsätta det arbete som utförts under 2017 när det gäller att ge
ställföreträdarna den information och kunskap som behövs för att kunna lämna in korrekta
årsräkningar. Nämnden kommer kontinuerligt att få rapporter från tjänstemännen när det gäller hur
många årsräkningar som granskats.

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället
Nämndsmål: Att öka ställföreträdarnas kunskapsnivå så att de därigenom ännu bättre kan tillvarata
huvudmännens intressen
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Erbjuda ställföreträdarna 4 utbildningstillfällen
100 %
100 %
H
under år 2017
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Det ingår i nämndens uppdrag att erbjuda ställföreträdarna utbildning, så att de kan företräda sina
huvudmän på bästa sätt.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Under året har nämnden i egen regi bland annat bjudit in till en så kallad godmansträff. En 2dagarsutbildning och en webb-utbildning har erbjudits gode män för ensamkommande barn. I
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Föreningen Sveriges frivilliga samhällsarbetares regi ordnades en utbildning gällande kronofogdens
verksamhet, till vilken alla ställföreträdare blev inbjudna. En riktad utbildningsinsats har erbjudits
personer som funderar på att bli god man/förvaltare till personer med bland annat en
beroendeproblematik.

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och
engagerade medarbetare
Nämndsmål: Nämnden är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade
medarbetare
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Sjukfrånvarodagar per anställd
Minskning
Svårt att dra
några slutsatser,
utifrån att det
endast fanns 3
anställda under
året och
frånvaron varit
låg under de
senaste åren
Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Nämnden gjorde under 2017 bedömningen att verksamheten var i behov av 3 heltidsanställda för att
verksamheten skulle kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten och för att de anställda
skulle ha en god arbetsmiljö. Det var budgeterat för 2 heltidstjänster.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Nämnden har aktivt verkat för att sjukfrånvaron ska vara fortsatt låg, vilket man lyckats med.
Verksamhetsmål 5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån
uppdraget och omvärldsbevakning
Nämndsmål: Nämnden omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och
omvärldsbevakning
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Utfall
HDE
indikatorer
Bevakning av SKL:s information
Under nämndens
Rapportering
H
samtliga ordinarie
har ägt rum
sammanträden
enligt vad som
återrapportera
uppges under
relevanta nyheter
rubriken
indikatorsnivå
Bevakning av länsträffarna i Föreningen Sveriges
Under nämndens
Rapportering
H
Överförmyndare (FSÖ)
samtliga ordinarie
har ägt rum
sammanträden
enligt
återrapportera
indikatorsnivå
relevanta nyheter
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Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Att genom SKL hålla nämnden informerade om vad som är på gång kring
överförmyndarverksamheten i Sverige.
Att hålla nämnden uppdaterade kring framtidsfullmakter.
Att hålla nämnden uppdaterad gällande utvecklingen kring ensamkommande barn.
Under året har nämnden bland annat kontinuerligt informerats om migrationsverkets prognos
angående hur många ensamkommande barn som förväntas komma till Sverige. Nämnden har även
informerats om rekommendationer från SKL och aktuella domar inom området.
Nämnden har under året fått information om innebörden av framtidsfullmakter och anhörigbehörighet
när det gäller nämndens verksamhetsområde.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Nämnden anser sig vara väl insatt i vad som händer inom nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Nämndsmål: Nämnden har en sund ekonomi
Nämndens indikatorer:
Indikatorsnivå
Gemensamma utbildningsinsatser till
ställföreträdarna

Två utbildningstillfällen som
planeras
gemensamt med
annan verksamhet

Utfall
indikatorer
Samplanering
har ägt rum vid
två tillfällen

HDE
H

Uppföljning av prioriterade insatsområden:
Nämnden har både kommunal och regionalt verkat för samarbete när det gäller utbildningsinsatser.
Bedömning av måluppfyllelse och resultat:
Nämnden har under året haft gemensam utbildning som vänt sig till gode män för ensamkommande
barn. 2-dagarsutbildningen ägde rum tillsammans med andra överförmyndare och finansierades av
länsstyrelsen. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares lokalavdelning har ordnat ett
utbildningstillfälle om kronofogdens verksamhet, till vilket kommunens samtliga ställföreträdare blev
inbjudna.
Handläggarna har medverkat vid informationsmöten som ordnats exempelvis av länsstyrelse för att
hålla sig uppdaterad om vad som händer inom nämndens verksamhetsområden.

5. Intern kontroll 2017
Utfall (markera med kryss)
Rutin/system Kontrollmoment
Kontrollansvar
Frekvens
Verksamhetsspecifika (fastställs av nämnd)
Följa upp de
Frågeenkät Kommun- 1 gång
ärenden där god till gode män jurist
man uppgett att vid
huvudmannen utbildningsinte har ett
tillfälle
ändamålsenligt
boende

Metod
Muntlig
uppföljning

Mätperiod

Åtgärd
X
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Festivalkommitte´
Kommitté:
Festivalkommittén
Kommittéordförande:
Christel Friskop (from maj)

Förvaltning:
Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef:
Daniel Wäppling

1. Inledning
1.1 Kommitténs Verksamhetsområden


Östersjöfestivalen

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål – Nämndens bedömning av
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse
Väl genomförd Östersjöfestival.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Efter utvärderingar av årets Östersjöfestival har betygen blivit en bra och lugn festival.
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse
Östersjöfestivalen är Karlshamns största evenemang och är mycket uppskattad av
medborgare, besökare och turister i alla åldrar.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse
Planering av Östersjöfestivalen sker i samarbete med myndigheter, föreningar och
näringsliv. Målet är att involvera och tillgodose alla samhälls- och målgrupper vilket
bedöms vara uppnått.
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse
Genom att vara delaktig i skapandet av nya aktiviteter kan detta leda till framtida
tillväxt.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse
Genom att anamma de olika förslag som inkommer känner sig Östersjöfestivalen
delaktig och innovativ till att skapa och ge möjlighet för framtida ”projekt” t ex
Smakfestivalen och Swimruns utveckling i Karlshamn.
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1.3 Kommitténs utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Utvecklat programinnehåll
Utmaning 2.
Besökstal och engagemang
Utmaning 3.
Onsdagskonserten

Så hanterar vi utmaningen:
Ett delvis nytt innehåll i och med smakfestivalen som var
mycket uppskattad.
Så hanterar vi utmaningen
Ny organisation med evenemangen i fokus med stöd av
aktiviteter och knallar
Så hanterar vi utmaningen
Uggla rockade och drog besökare i en mängd som
överträffade högt ställda förväntningar

1.4 Kommitténs framgångar
Det planerade programmet genomfördes och gjorde att det blev en lyckad, välbesökt och
uppskattad festival. Totalt sett genererade festivalen ett överskott och vi hade tur med
vädret.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Framtiden för Östersjöfestivalen blir mer och mer konkurrensutsatt med tanke på fler och
större evenemang i närområdet. Besökarens/publikens förväntningar ökar ständigt

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Uppdraget är att säkerställa Östersjöfestivalen som ett av de viktigare eventen i sydöstra
Sverige och att utveckla den bästa stadsfestivalen i vårt närområde. Kommittén identifierar
nya aktiviteter som vi vill utveckla och bygger upp dessa samtidigt som vi höjer kvalitén på
de aktiviteter som vi har. Östersjöfestivalen ska erbjuda något för alla.
Kulturinslagen måste säkerställas på ett bättre sätt än 2017 då dessa i någon mån
tappade i attraktivitet.

3. Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

2 678
-6 382

2 347
-5 671

3 287
-6 132

940
-461

Nettokostnader

-3 704

-3 324

-2 845

479

Analys av det ekonomiska utfallet 2016-12-31
Festivalen uppnår ett resultat något bättre än det budgeterade
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Verksamhetsmått
Östersjöfestival - kr/invånare

2013
95

2014
104

2015
113

2016
116

2017
88

4. Kommitténs arbete för att nå KF mål och indikatorer
Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga
Kommittémål: Kommuninvånarna känner sig trygga
Kommitténs indikatorer:
Målnivå
indikatorer
Säkerhetsorganisation
Säkerhetsprogram
Uppföljning av prioriterade insatser och aktiviteter:
Ny säkerhetsorganisation 2017

Utfall
indikatorer
Genomfört

HDE
H

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av
aktiviteter och upplevelser
Kommittémål: Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter
och upplevelser
Kommitténs indikatorer:
Målnivå
Utfall
HDE
indikatorer
indikatorer
Östersjöfestival
Genomföra
Klart
H
Uppföljning av prioriterade insatser och aktiviteter:
Planera och genomföra Östersjöfestivalen 2017 med flaggan i topp
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Karlshamnsfastigheter AB
Bolag/kommunalförbund:
Karlshamnsfastigheter AB
Ordförande:
Rune Andersson

VD:
Marie Håkansson Wahlström

1. Inledning
1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden





att förvärva, förvalta och försälja fastigheter avsedda för handel,
hantverk, industri, kontorsverksamhet och utbildning samt
ombesörja den service som dessa fastigheter erfordrar
att utföra nybyggnationer för dessa ändamål
att medverka i och genomföra projekt inom det näringspolitiska
området

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål - Bolagets/kommunalförbundets analys
över utvecklingen och årets viktigaste händelser
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Bolaget bidrar till att kommuninnevånarna både kan bo och verka i kommunen genom
att erbjuda uthyrningsbara verksamhetslokaler.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Karlshamnsfastigheter AB erbjuder attraktiva näringslivslokaler i olika prisnivåer.
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Bolaget förbereder byggnation i kommande fastighet med konserthall och bio.
Allmänheten får på så vis en naturlig tillgång till området.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Arbetet fortlöper i stort sett enligt plan med noggranna studier och beräkningar. En
förutsättning för att få fram rätt underlag i nästa steg inför projektering och beställning.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Under framtagningen av etapp 5 har befintliga och möjliga användare/hyresgäster haft
en betydande del i arbetet med att ta fram förutsättningarna för hur fastigheten ska
utnyttjas. Olika kreativa miljöer testas av befintliga och nya hyresgäster.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Flera företag besöker bolagets testmiljöer på NPSP och företagsevent hålls i lokalerna.
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 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveckling. Vi bygger fastigheten som
attraherar framtidens forskare och företag via etapp 5 och 6 på NetPort Science Park.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Bolaget har arbetat vidare med de upphandlade konsulterna för att rita färdigt huset.
Olika marknadsaktiviteter har genomförts i samarbete med NetPort för att attrahera
framtidens hyresgäster.
Halda Utvecklingscentrum har även i år fått nya hyresgäster av betydande storlek och
uthyrningsgraden har ökat från 79 % till 84 %.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Samlokaliseringen av Karlshamnsfastigheter med VD, Ekonomiansvarig och
Fastighetsförvaltare. En effektivare organisation.

1.3 Bolagets utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Att bygga ett spännande
hus med tekniken i
framkant
Utmaning 2.
Att attrahera rätt
hyresgäster
Utmaning 3.
Att får fyllnadsgraden i
fastigheten i den takt vi har
planerat

Så hanterar vi utmaningen:
Arbetet fortgår med konsulter och entreprenörer. Med hjälp
av den gemensamma kompetens de har ska vi få fram det
hus vi önskar
Så hanterar vi utmaningen
Arbetar med att kartlägga behov och scanna marknaden.
Delta i aktiviteter som gagnar verksamheten.
Så hanterar vi utmaningen
Bearbeta marknaden via olika kanaler, uppsökande
verksamhet. Medverkande i och vid olika arrangemang,
mässor, workshops, föredrag etc.

1.4 Bolagets framgångar
Medarbetare och samarbetspartners som vi tror är rätt för vår verksamhet. Mod och tro på
det vi gör. Kreativitet och lösningsorientering.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Vi tror att våra hyresgäster kommer att fortsatt se Karlshamnsfastigheter som ett bra
alternativ när man söker lokaler för etablering i Karlshamns kommun. Bolagets kommunala
ägandeskap utger en trygghet och där med långsiktighet. Det har visats på mod och
framtidstro från ägaren och det ger oss en stabilitet. Genom byggnationen på Östra Piren
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fullföljer vi nu planen som visar att Karlshamn vill utveckla näringslivet. Att utvecklas och
arbeta inom trippelhelix som kan övergå till quadruple heilx inom NPSP är en styrka när vi
nu går vidare med att fylla vår nya fastighet på Östra Piren. Styrkan är att fortsatt behålla
kopplingen till NetPorts fokusområden, Digitala medier och Intelligenta transportsystem,
Energi och nu EdTech (digitala läromedel). EdTech verkar vara det område som står inför
den starkaste tillväxten. En styrka är att mycket av verksamhetens grund utgår från
Karlshamn och EdTech organisationen. Vi ligger i framkant.
Samtidigt finns ett behov av olika typer av lokaler. Våra mindre fastigheter i centralt läge är
eftertraktade. Små och medelstora företag inom tjänstesektorn är förmodligen de som vi
främst kommer att arbeta med. Att flytta större producerande verksamheter är tyvärr allt för
kostsamt.
Halda UC är fortsatt viktigt för oss, där vi har vi möjligheten att faktiskt kunna erbjuda
lokaler. Fastigheten kan då ses som en brygga. Finns man sedan i våra fastigheter är det
lättare med en flytt vid ett senare skede till ett centralt läge.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Att vi kan erbjuda lokaler inom vårt fastighetsbestånd är en styrka. Nybyggnationen är ett
verkligt utvecklingsområde, en styrka i utvecklingen av det attraktiva Karlshamn.
Naturligtvis är fyllnadsgraden ett viktigt nyckeltal för att vi ska nå vårt mål med att det ska
arbeta 700 personer i fastigheten år 2032. Stor vikt, analys och arbete och samarbete
läggs vid detta.
Karlshamnsfastigheter är kommunens verktyg inom näringslivsutveckling. Vi har en
ambition att få vårt bolag att gå mot en bättre ekonomisk balans, det är en utmaning. Vi
har en tung ryggsäck sedan tidigare och utvecklingen är långsiktig. En reflektion är att
många gånger visar det sig de positiva ekonomiska effekterna inom andra delar av
Karlshamns kommun.

3. Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

22 968
-28 570

22 595
-28 189

22 092
-26 924

-503
1 265

-5 602

-5 594

-4 832

762

2014
94 %

2015
93 %

2016
96 %

2017
89 %

Resultat efter finansiella
poster
Verksamhetsmått
Uthyrningsgrad

2013
86 %

Bilaga Investeringsprojekt
Investeringsprojekt > 7
mnkr
Etapp 5

Projektets Utfall tom Utfall 2017
Budget Avvikelse
totalbudget
2016
2017
2017
300
26
16
80
64
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Karlshamns Energi AB med dotterbolag
Bolag/kommunalförbund:
Karlshamn Energi med dotterbolag
Ordförande:
Tyrone Svärdh

VD:
Anders Strange

1. Inledning
1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden







Elnät
Värme & Kyla
Bredband
Elhandel
Elproduktion
Tjänster

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål - Bolagets/kommunalförbundets analys
över utvecklingen och årets viktigaste händelser
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser

 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela
kommunen.
KEAB bidrar till måluppfyllelsen genom att medverka till förutsättningar för
nybyggnation samt att minska växthusgaser inom kommunen genom att leverera
fjärrvärme med mycket god miljöprestanda.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
KEAB har som mål att varje år öka andelen hushåll som har tillgång till fiber. För år
2017 är målet 65%. Detta mål har överträffats, tack vare forcerad utbyggnadstakt.
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis
vid framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen
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 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser

 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
 KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under
2017 har satsningen intensifierats då infrastruktur byggs ut till cirka 3000 villor.
Vi genomför nu fastslagen strategi för att bidra till kommunens långsiktiga mål om
utbyggnad av infrastruktur till 95 % av alla hushåll i kommunen och planerar även
för 100% i samarbete med kommunen. KEAB genomför utbyggnad till sk. byanät
inom Mieådalen och Vettekulla/Matvik/Vekerum vilka genomförs under 2017-2019.
 KEAB arbetar även för att bidra till kommunens expansion exempelvis genom
förberedelser av infrastruktur i Stillerydsområdet.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen främst inom den egna organisationen.
KEAB arbetar aktivt med att öka miljöprestanda på levererad fjärrvärme
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
 KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bl.a. genom fokus på arbetsmiljö
och medarbetarinflytande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning både bland medarbetare och chefer. Vi har också många sökande vid
nyrekryteringar.
 KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar i kommunen. Under 2017
har utbyggnad påbörjats för 17 laddstationer inom kommunen, vilket är ett projekt
under tre år inom Klimatklivet. Vi är också involverade i nationella
branschorganisationer för att utveckla förutsättningar för betallösningar etc. Vi
arbetar också för att få in fler miljöfordon i fordonsbeståndet och har nu tre elbilar,
fyra laddhybrider och nio biogasdrivna fordon.
 Södra Cell Mörrum har investerat i en ny indunstningsanläggning under 2017 vilket
ökar leveransförmågan från en toppeffekt på ca 45 MW till 63 MW. Detta gör att
våra reservkraftverk behöver gå i mindre omfattning. Vi har konverterat till fossilfritt
bränsle på vår största reservanläggning, vilket ökar miljöprestandan ytterligare.
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1.3 Bolagets utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Bredband – att med
lönsamhet bygga ut
infrastruktur i den takt som
krävs för att nå långsiktigt
mål 2020 - ekonomi,
införsäljning, genomförande
Utmaning 2.
Koldioxidutsläpp – att
ersätta fossilt bränsle med
biobränsle med tillräckligt
god ekonomi.

Utmaning 3.
Laddinfrastruktur – att finna
affärsmodell och
samarbetspartners samt
genomförande inkl.
framtidssäkring av elnätet
för kommande behov.

Så hanterar vi utmaningen:
Tillfällig förstärkning av organisationen samt utökat
samarbete med underentreprenörer.
Konkurrensutsatt upphandling av projekt.

Så hanterar vi utmaningen
Insatser för att utreda och genomföra planer på successiv
övergång till fossilfritt bränsle, i form av främst bioolja.
Konvertering pågår av befintliga anläggningar, varav den
första har genomförts under 2017 på vår största anläggning
i Stilleryd. Detta är ett steg i riktningen att nå 99%
förnyelsebar fjärrvärmeproduktion år 2020.
Så hanterar vi utmaningen
Utökat samarbete med olika intressenter i syfte att
genomföra utbyggnaden samt ökat internt fokus på frågan.

1.4 Bolagets framgångar
Bredbandsutbyggnaden pågår och har under 2017 forcerats ytterligare vilket innebär att
utbyggnadsmålet kommer att uppfyllas tidigare än utsatt plan. KEAB har under det
senaste året fått konkurrens från privata aktörer men har lyckats genom
marknadsbearbetning vinna ”slaget” över viktiga områden såsom Mörrum och Svängsta,
vilket säkrar kommuninvånarnas tillgång till ett öppet, konkurrensutsatt nät i framtiden.
KEAB har också beviljats bidrag till landsbyggsprojekt i hård konkurrens med andra
liknande projekt. Detta kommer att innebära goda förutsättningar för att nå målet för
utbyggnad av bredband även i landsbygd.
KEAB har också omförhandlat avtalet för leverans av fjärrvärme från Södra Cell i ett 10årigt avtal. Arbete pågår nu för att genomföra konsekvenserna av detta avtal bland annat
genom investeringar i nät och kapacitet. Detta ger goda förutsättningar både ekonomisk
och miljömässigt för Värmeverksamheten inom KEAB.
KEAB har också påbörjat arbetet för att ersätta fossilt bränsle inom
fjärrvärmeverksamheten. Vi byter från olja till bioolja och är ett steg i riktningen att nå 99%
förnyelsebar fjärrvärmeproduktion år 2020. Under 2017 har den första konverteringen
gjorts i vår hetvattencentral i Stilleryd, vilket bidrog till väsentligt lägre andel fossilt bränsle
under året.
KEAB har beviljats stöd för utbyggnad av laddstationer för elbilar, totalt 15 st under en
3årsperiod. Detta projekt är nu under genomförande.
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2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
KEAB ser ljust på framtiden inom samtliga affärsområden. Verksamheten är i en intensiv
fas inom samtliga affärsområden med hög investeringstakt och under utbyggnad av
bredbandsverksamheten. Inom några år kommer detta att ge utdelning med högre resultat
och samhällsnytta i än högre utsträckning.
KEAB upplever också en stor påverkan av omvärlden i form av ändrade regelverk och
krav från myndigheter, vilket innebär en utmaning för det lilla, lokala energibolaget.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
KEAB drivs affärsmässigt med verksamheter som befinner sig i olika mognadsgrad och
med olika förutsättningar. Verksamheten består av en bred produktportfölj, vilket är en
styrka, men också en utmaning i form av att hålla resurser och kompetens i
organisationen.
En stor styrka är KEABs personal och företagskultur med hög grad av kundorientering och
resultatfokus.
Ökad digitalisering och ökad fokus på säkerhet påverkar också i hög utsträckning, vilket
ger oss både möjligheter och utmaningar.

3. Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

220 522
-210 081

236 041
-226 381

237 800
-221 516

+ 1759
+4 865

10 441

9 660

16 284

6 624

Resultat efter finansiella
poster

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Utfall för 2017 överstiger budget och föregående år, främst pga. förbättrat täckningsbidrag
inom affärsområde Värme. Detta beror på att befarade produktionsstörningar i samband
med Södra Cells indunstningsprojekt, blev lägre än befarat samt att vi lyckades optimera
produktionen på ett effektivt sätt under Q4. Tillgängligheten från Södra Cell översteg
budget med 2,2%-enheter samt att försäljningsvolymen blev högre än budgeterat.
Även övriga affärsområden uppvisa förbättrad lönsamhet, såväl Elnät, Elhandel och
Vindkraft vilket är mycket positivt. Bredbandsverksamheten genererar fortsatt underskott,
och utfallet understeg budget ytterligare. Detta som en effekt av utbyggnadsplanen.
Årets investeringar uppgick till 106 mnkr och understeg budget med 4 mnkr. Investeringar
utgörs till stor del av bredband (66 mnkr) samt investeringar inom affärsområde Värme
med biobränslekonvertering och åtgärder i nätet (33 mnkr) resp. Elnät (5,5 mnkr).
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Verksamhetsmått
Andel fossilt bränsle av total
produktion av fjärrvärme
Soliditet
Avkastning ägarens
aktievärde

2013
3,9%

2014
3,8%

2015
4,2%

2016
6,9%

2017
1,8%

31,4
11,1%

29,4
1,2%

29,2
1,6%

28,9
8,9%

30,4
12,4%

4. Bilaga: Uppföljning av KF indikatorer 2017

Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Indikator:

Resultat
2016

Indikators
nivå 2017

Resulta
t 2017

HDE

Ansvarig
nämnd

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för att växande näringsliv
och en attraktiv och hållbar livsmiljö
Andel av befolkningen som har tillgång till minst 100
Mb/s bredband. Långsiktigt mål är att år 2020 ska 90
% ha tillgång.
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge)

Ökning
med 10 %

65 %

Redovis
as i
mars
2018

KS/KEAB

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ
organisation
Indikator:

Resultat
2016

Indikators
nivå 2017

Resulta
t 2017

HDE

Ansvarig
nämnd

Verksamhetsmål 5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med
professionella och engagerade medarbetare
Sjukfrånvaro dagar/anställd
Andel timmar som görs av timavlönade under året i
förhållande till arbetade timmar
Andel tillsvidareanställda av totalt antal
månadsanställda, %
Andel heltidstjänster av totalt antal månadsanställda
 Totalt
 Män
 Kvinnor
Personalomsättning chefer, andel som stannar kvar
minst fyra år i samma enhet

26,1
8,3 %

21,3
8,0 %

4,25
0%

KS/ ALLA
KS/ ALLA

88 %

93 %

100 %

KS/ALLA

69 %
84 %
65 %

-85 %
66 %

98%
100 %
93 %

KS/ALLA

27 %

45 %

100%

KS/ALLA

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

--

Nivå sätts
2017

126

ALLA

-4 %

KS/ALLA

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi
Budgetavvikelse för investeringar

+ 50 %

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MSF
(KKIK)
Andel fossilfri värme som levereras från KEAB

+/- 10 %

en ekologiskt hållbar verksamhet
49 %

55 %

64%

TN/Bolag

93 %

96 %

98,2%

KEAB
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Karlshamns Hamn AB
Bolag/kommunalförbund:
Karlshamns Hamn
Ordförande: Anders Karlsson

VD: Mats Olsson

6. Inledning
1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden



Bedriva Hamnverksamhet
Bedriva logistikverksamhet

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Målen överträffar - Målsättning är ROCE >2,5% vilket överträffas med ett utfall på 5,3%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Fortsatt stora investeringar håller tillbaka kapitalomsättningen, men en kraftigt ökad
vinstmarginal genom Nordstream affären ökar ROCE kraftigt
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Bedömningen görs att Karlshamns Hamn har en god måluppfyllelse när det gäller
sjukfrånvaro, i procent räknat så hade Karlshamns Hamn en sjukfrånvaro på 5,5% (6,6
%) varav 52% (67%) är långtidssjukskrivna. Om man räknar om det till antalet
sjukdagar så är det 12,1 st (18 st.)
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Långtidssjukskrivningar minskat ngt –Långtidssjukskrivningarna är icke
arbetsrelaterade
1.4 Bolagets framgångar
Bolaget överträffar 2017 i alla målsättningar. Slår rekord i omsättning och vinst.
Har aldrig varit så många anställda i bolaget och dessutom kraftigt ökat direkt antal
sysselsatta i kommunen genom nyetableringar av nya verksamheter och engagerat
SAMHALL i en stor affär.
7. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
En stark konjunktur bidrar till ökade bas volymer, idag. En viss avmattning är att förväntas
En förväntning på lägre oljepris bidrar till lägre oljeaffärer tills prisnedgång kommer då
affärerna kommer att öka igen
En svag krona och Pund som kommer att förstärkas kan leda till ökad export på UK och
minskad export till USA med frågetecken av BREXIT konsekvens.
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Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
En kraftig tillväxt senaste åren ställer krav på arbete med processer och konsolidering i
verksamheten.
8. Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning
Intäkter
Kostnader
Resultat efter finansiella
poster

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

138338
-131993

141924
-132884

196175
-168005

6345

9040

28170

Budgetavvikelse
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Karlshamnsbostäder AB
Bolag/kommunalförbund:
Karlshamnsbostäder AB
Ordförande: Ola Persson

VD: Stefan Nilsson

1. Inledning
1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden



Bolaget ska i allmännyttigt syfte med iakttagande av affärsmässiga principer främja
bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun.
Bolaget ska förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, bland annat
kommersiella lokaler och särskilt boende.

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål - Bolagets/kommunalförbundets analys
över utvecklingen och årets viktigaste händelser
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
82%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Integrationsarbetet har gått in i en ”hands-on”-fas och samarbetet med kommunen har
funnit sina former. – 15 permanenta aktiviteter har tillskapats.
Kabo har bland landets mest liberala antagningskriterier för bostadssökande, vilket i
princip kvalificerar alla Karlshamnsbor som sökande.
Ett omfattande energisparprojekt minskar miljöbelastningen.
Det pro-aktiva arbetet med social oro har hittat sina former.
Det reaktiva arbetet mot misskötsamma hyresgäster har intensifierats i syfte att öka
trygghetskänslan i boendet.
Kundvården fungerar vad avser information och olika events, t.ex. 50-årsjubleum
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
90%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
2017 års studentgaranti har uppfyllts. Kostnaden för garantin uppgår till 450.000
SEK/år. Studentkåren lyfter fram Karlshamn som ett föredöme.
En generös sommarvikariepolicy genererar en välskött utemiljö även under
semesterperioden.
Förturer till bostäder ger samhällets svaga grupper möjlighet till ett bra boende.
En kontinuerlig och omfattande underhålls- och investeringsplan borgar för att
lägenheter och fastigheter i övrigt håller riksstandard.
Ett nytt Trygghetsboende om 20 lägenheter förbereds.
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 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
78%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Regelbundna förhandlingar om hyresvillkor med Hyresgästföreningen garanterar
hyresgästerna en rättvis avvägning mellan service för dem och intäkter för Kabo.
Ett stort stadsodlingsprojekt på Fridhem får ut kvinnor födda utomlands och detta i
sällskap av en närbelägen förskola.
Den kronologiska bostadskön ger lika möjligheter att erhålla bostad.
Stadsdelsmöten med de boende ger hyresgästerna möjlighet att kommunicera direkt
med företagsledningen.
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
85%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Ett mycket ambitiöst investeringsprogram skapar arbetstillfällen och nya bostäder.
Lokalombyggnader till Försäkringskassan skapar fler arbetstillfällen.
En planmässig hantering av LOU ger rättvisa konkurrensvillkor.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
85%
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Ett planmässigt och utökat kompetensutvecklingsprogram ökar de anställdas
effektivitet, kreativitet, välbefinnande och anställningsbarhet.
En försöksverksamhet att ge 10 ensamstående äldre (75+) i villa förtur till lägenheter
med god tillgänglighet har slagit väl ut och unga människor har förvärvat villorna.
Nytt budgetupplägg och en utveckling av controllerverksamheten har internt gett bättre
tydlighet och enkelhet.

1.3 Bolagets utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Bostadsbyggande
Utmaning 2.
Mer särskilt boende
Utmaning 3.
Minska sårbarheten vid
räntehöjningar

Så hanterar vi utmaningen:
Vi bygger i snitt 25 nya bostäder i år och framöver
Så hanterar vi utmaningen
Vi har 2017 levererat 28 nya platser och vi har påbörjat
projektering av ytterligare 40.
Så hanterar vi utmaningen
Ett försök har gjorts att tillskapa en extraordinär intäkt
genom fastighetsförsäljning har gjorts, men avvisats av
ägaren.
25% av lånestocken kommer att säkras 5-10 år.
Ett högre avkastningsmått eftersträvas.
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1.4 Bolagets framgångar
Underhållsinsatserna i det nuvarande fastighetsbeståndet har vidmakthållits trots usla
hyreshöjningar.
Beslutade investeringar rullar på planenligt.
En medarbetarenkät uppvisar positiva signaler.
De låga sjuktalen vidmakthålls.
Vinsten 2017 kommer att bli högre än budgeterat.
En rullande kundenkät placerar bolaget i 10-i-topp.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Bolaget rustar för kommande räntehöjningar genom att konsolidera företaget.
Då de centrala hyresförhandlingarna även fortsättningsvis bedöms som icke tillräckliga
kommer vägen med en total bruksvärdesprövning att utredas, allt i syfte att öka
hyresintäkterna.
Marknaden är fortsatt stark även 2018 med i det närmaste 100 % uthyrning av såväl
bostäder som lokaler, men en viss avmattning märks.
Nybyggnationen sker i en takt som inte riskerar framtida vakanser.
Vissa yrkeskategorier är, och kommer även fortsättningsvis att vara, en bristvara, vilket
kräver att bolaget uppfattas som en god arbetsgivare.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Styrkor
 Egen personal på nyckelpositioner
 Fokus på kompetensutveckling
 Goda betyg från medarbetarna
 Värdskapsbegreppet som värderingsgrund är väl implementerat
 Goda betyg från kunderna
 100 % uthyrt
 God ekonomi
 Kompetent företagsledning
 Samhällsnyttig för ägaren
 Ordning & reda
Utvecklingsområden
 Utveckla ledningsfunktionerna
 Utveckla affärsmannaskapet
 Utveckla samhällsnyttan
 Höja NKI respektive NMI
 Utveckla hyressättningssystemet
 Implementera inkluderings- och boinflytandearbetet
 Öka avkastningen
 Fokus på riskhantering
 Fastställande av en företagsövergripande digital strategi
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3. Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter
Kostnader

192 713
-162 705

198 700
-174 970

203 738
-173 266

5 038
1 704

30 008

23 730

30 472

+6 742

Resultat efter finansiella
poster

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Intäkterna är 5 mkr högre än budget. Dels har hyresintäkterna på lokalsidan ökat samt har
vi fått ut en del försäkringsersättningar.
Reparationer o underhåll är 2,5 mkr högre än budget, taxorna 2,5 mkr lägre,
personalkostnader 0,3 mkr lägre, avskrivningar 2,6 mkr lägre och räntorna 3,8 mkr lägre.
Verksamhetsmått
2013
2014
2015
2016
2017
Nettoomsättning
178000
180000
179000
189000
198000
Resultat efter finansiella
5000
5000
18000
30000
30500
poster
Balansomslutning
811000
843000
890000
1057000
1155000
Soliditet
19,1
19,0
18,9
18,1
18,6
Direktavkastning
6,1
5,7
6,6
6,9
7,2

Bilaga Investeringsprojekt
Investeringsprojekt > 7
mnkr
Östralycke 1-3
Ekegården
Fruktgården
Östralycke 4
Möllebacken

Projektets Utfall tom
totalbudget
2016
220
179
40
26
50
226
62,5

Utfall 2017
33
14
42,8
20,3
0,3

Budget
2017
41
14
44
20
0,3

Avvikelse
2017
+8
0
+1,2
-0,3
0
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Kreativum i Blekinge AB
Bolag/kommunalförbund:
Kreativum science center
Ordförande:
Per-Ola Mattsson

VD:
Tina Ivarsson

1. Inledning
1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden






Besöksmål turism/allmänhet
Programverksamhet elever
Lärarfortbildningar
Evenemang och mässor
Konferenser

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta
kompetensbehovet i regionen.
Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering.
I förlängningen ökar det egenförsörjning. Vi arbetar också för att synliggöra vad
utbildningarna leder till i samverkan med företag och organisationer.
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.
Kreativum utgör ett besöksmål för tillresande turister.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Verksamheten har utvecklats under året, framför allt med inriktning programmering.
Utvecklingen av program för elever och lärare har varit god, likaså det som erbjudits
allmänbesökare.
Anläggningen har utvecklats, dock inte i önskvärd takt.
 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kreativum science center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för inflyttande.
Genom en bred samverkan med företagen ökar vi Karlshamns attraktivitet för de
företag som verkar i regionen.
Vi kompletterar utbudet av fritidsaktiviteter. Våra fritidskurser startades då vi hade
föräldrar som uttryckte starka önskemål om teknikrelaterade aktiviteter.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Årets viktigaste händelse är att Karlshamns kommun nu förvärvat samtliga aktier,
därmed skapas en stabilitet, som ger förutsättningar för företag och organisationer att
investera i verksamheten. Attraktiviteten i anläggningen kan med extern finansiering
höjas ytterligare.
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 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och
teknik. Det innebär att vi arbetar målinriktat med såväl genus som nyanlända, och
genom att medvetet visa på möjligheten för elever som inte har föräldrar med
akademisk bakgrund.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Det gör vi genom:
Olika evenemang såsom föreläsningar med forskare, ForskarFredag, Forskar Grand
Prix, guidning Cern, Möjligheternas Värld samt i vår dagliga verksamhet då vi genomför
skolprogram och lärarfortbildningar.
 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Entreprenöriellt lärande finns med som ett bärande kriterium för science center från
Skolverket. Därmed genomsyrar det verksamheten. Vi verkar för en god
kompetensförsörjning, vi börjar tidigt.
Vi är måna om att arbeta för att möta kompetensbehovet på lång sikt.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
Kreativum införde redan 2008 programmering, och har under 2017 starkt utvecklat
utbudet för såväl elever och lärare som allmänheten.
 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Kreativum arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande. Verksamheten syftar till att få
såväl elever som allmänhet mer innovativa. Detta genomsyrar även den egna
organisationen, där vi ständigt arbetar för att bli mer entreprenöriella. Verksamheten
som bedrivs innebär löpande utveckling och utvärdering, i relativt hög takt. Detta
redovisas också till Skolverket som granskar verksamheten årligen.
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser
2017 skapades stabilitet och en grund för en fortsatt utveckling av verksamheten, då vi
nu har en ägare som avser vidareutveckla grunden för finansiering. Tillsammans med
övriga science center i Sverige har vi också gemensamt inlett ett arbete för att utveckla
området hållbarhet. Det innebär att vi kommer att fokusera på hållbarhet både vad
gäller den egna organisationen som de program vi erbjuder under 2018. Beslut om
miljödiplomering har också tagits under 2017, vilket vi avser genomföra under 2018.
1.3 Bolagets utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Finansiering
Utmaning 2.
Kompetens

Så hanterar vi utmaningen:
En bredare finansiering söks, i samverkan med såväl
företag som offentliga aktörer.
Så hanterar vi utmaningen
Den interna kompetensen behöver stärkas löpande, vilket vi
gör i samverkan med aktörer runt oss (andra science
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Utmaning 3.
Tillgänglighet

center, högskolor, universitet, nationella resurscentra etc.).
Nyrekrytering för att ersätta personal som gått i pension.
Så hanterar vi utmaningen
Entrépriset upplevs av många som högt, kommuninvånarna
önskar ofta besöka oss flera gånger. Vi har idag prisvärda
årskort för de som besöker oss ofta.
Transporterna upplevs som ett problem, för skolelever och
ibland även allmänbesökare. Vi ser en trend att fler och fler
vill åka med allmänna kommunikationsmedel, vad gäller
allmänhet. Vi har idag betydligt bättre kommunikationer än
tidigare då buss ansluter till tåg i relativt god utsträckning.

1.4 Bolagets framgångar
Verksamheten erbjuder idag ett brett utbud till de olika målgrupperna, som ligger väl
förankrat i mål och syfte för science centers. Vi ligger väl till nationellt kvalitetsmässigt.

9. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Under 2017 har Kreativum fått nya huvudmän, Karlshamns Kommun. Bolaget är nu helägt
av Stadsvapet AB, och finns som bolag i den kommunala koncernen. Ägarskiftet innebär
också att vi nu har en ny styrelse/styrelseordförande som börjar verka från 2018.
Science centers nationellt. Tillsammans med övriga science centers har vi antagit ett
gemensamt treårigt utvecklingsprogram. Programmet har tre huvudområden;
programmering, hållbarhet och kompetensförsörjning.
Med ägarförändringen i sikte har vi under 2017 haft starkt utvecklingsfokus på att ta fram
nya temapaket, nya lärarfortbildningar och fler aktiviteter och program för allmänheten
inom programmering. Anläggningen kompletterades också med nya stationer. Under 2018
kommer vi att lansera våra nyheter.
Under 2018 kommer vi att arbeta med hållbarhet. Vi kommer att erbjuda Vetenskapsteater
samt synliggöra de globala målen. Skolelever kommer att erbjudas fler temapaket, inom
fler områden. Satsningen på fortbildning för pedagoger kommer att fortgå. Allmänhet
kommer att erbjudas aktiviteter som är pedagogiskt genomarbetade i form av delar av vår
skolverksamhet.
Företag och organisationer visar ett ökat intresse att delta och samverka med sitt science
center. Vi kommer att prioritera denna samverkan, liksom vår samverkan med högskolan.
Vi avser att tillsammans med andra aktörer erbjuda fler aktiviteter för lärare, såsom
Teachers Night, inspirationskvällar och fortbildningar. Vårt arbete i styrelsen i
Technikcollege och Delta, ett samverkansprojekt mellan gymnasiet och företag i regionen,
kommer att resultera i ett antal aktiviteter under året.
Våra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar kommer att utvecklas och utökas. Vi planerar
för nytt upplägg under 2018.
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Projekt såsom RoboCup Junior, Unga Forskare, ForskarFredag och Forskar Grand Prix
kommer att fortlöpa. Kreativumpriset kommer även detta år delas ut till en lärare som
utmärkt sig inom naturvetenskap och teknik.
Programmering kommer att vara ett fortsatt prioriterat område, då vi ser ett behov hos
besökande pedagoger.
Förutom programmering och hållbarhet kommer även kompetensförsörjning att fortsatt
prioriteras nationellt.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Verksamheten har generellt sett en god kvalitetsnivå i programverksamheten.
(Skolverkets bedömning) Bredden i de program som erbjuds är god, men har potential att
utvecklas.
Utvecklingsområden 2018 är:
- finansiering
- anläggningen
- domebiografen
- kompetens hos den egna personalen inom bl.a. hållbarhet

10.

Ekonomisk analys och prognos

Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Intäkter
Kostnader

12 316
-12 296

12 225
-12 220

10 952
-12 011

2

6

-1 086

Resultat efter finansiella
poster

Budgetavvikelse

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Karlshamns kommun/Stadsvapnet har genom ett aktieägartillskott/bidrag under 2017
skapat förutsättningar för verksamhetens fortlevnad. Aktiekapitalet uppgår till 410 000
kronor. Samtliga 860 aktier har under verksamhetsåret förvärvats av Stadsvapnet i
Karlshamn AB.
Andelen projekt har under verksamhetsåret 2017 varit lägre, likaså
konferensverksamheten. Under 2017 har nya program för lärarfortbildning utvecklats,
vilket kommer att ge ekonomiskt positivt utfall under 2018.
Under året har projekt genomförts, vilka möjliggjort byggnation av nya stationer i
anläggningen.
Omsättningen minskade under året med nära 18%. Kostnaderna utgörs till största delen
av hyra, el och löner (77%).
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Räddningstjänsten Västra Blekinge
Bolag/kommunalförbund:
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Ordförande:
Kenneth Hake

VD:
Kenneth Jensen

1. Inledning
1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden




Förebyggande verksamhet
Operativ heltid (skadeavhjälpande verksamhet)
Operativ deltid (skadeavhjälpande verksamhet)

1.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål - Bolagets/kommunalförbundets analys
över utvecklingen och årets viktigaste händelser
 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Räddningstjänsten arbetar för att öka tryggheten i samhället genom att synas på stan,
genomföra utbildningar och sprida kampanjer på sociala media. Vi arbetar även
förebyggande med tillsyner och samarbeten med andra aktörer i samhället för att öka
känslan av en trygg miljö för de som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner.
En ökad trygghet ger en högre livskvalitet.
 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Bedömning av måluppfyllelse och resultat
Räddningstjänsten har startat upp ett arbete för att öka kunskapen och dialogen kring
jämlikhet som kommer att följa förbundet under åren framöver. Vi arbetar med såväl
jämställdhet som mångfald och hur vi kan tillvarata de fördelar en jämlik arbetsplats och
samhällsfunktion medför. Arbetet ska prägla vår kommunikation med våra
medmänniskor såväl internt som externt.

1.3 Bolagets utmaningar för att nå KF mål och genomföra prioriterade
insatser/områden
Utmaning 1.
Kompetensförsörjning.

Så hanterar vi utmaningen:
Då Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett mindre förbund
har vi svårt att rekrytera personal av olika kategorier. Vi har
svårigheter att konkurrera med andra förbund/privat
verksamhet avseende löner. Gällande brandingenjörer finns
det för få att tillgå på marknaden. Vi har svårt att påverka
situationen.
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Utmaning 2.
Utvecklas i takt med
kommunernas utveckling

Rekrytering av RiB-personal (deltidsbrandmän) försvåras av
hur dagens samhälle är uppbyggt samt hur deras
ekonomiska ersättningsnivå. Vi har svårt att påverka även
denna situation. Dock har vi en god dialog med våra
medlemskommuner om att hitta långsiktiga lösningar där vi
kan samarbeta om tjänster.
Så hanterar vi utmaningen
I budgetramprocessen behöver förbundet få ekonomiska
förutsättningar att följa medlemskommunernas utveckling.
Ökade antal medborgare samt utökade verksamheter
innebär en större riskbild.

1.4 Bolagets framgångar
Räddningstjänsten har ett starkt varumärke och våra framgångar bottnar i kompetent och
engagerad personal.

2. Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Omvärldstrender och framtidsbedömning
Trenden är att förbunden blir större. Arbetsuppgifterna för räddningstjänsten kommer i
framtiden att bli fler, det breddade uppdraget. Räddningstjänsten kommer att vara en viktig
aktör i framtiden när det gäller den kommunala tryggheten, där bl.a. utökningen av det
civila försvaret spelar in.
För den operativa verksamheten ser vi nya utmaningar i form av nya energikällor och
byggnadsmaterial som påverkar riskbilden vid bränder och incidenter. Samtidigt som ny
teknik kommer fram kvarstår riskbilden från de traditionella materialen och energikällorna.

Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
För att kunna möta samhällets och kommunernas utveckling behöver vi utveckla och
förvalta den kompetens som finns inom organisationen. Utvecklingen i samhället går allt
snabbare, se även analys ovan, och för att kunna möta det behöver vi bredda vårt
kompetensområde och kunna utbilda vår personal på ett adekvat sätt.
På förebyggandesidan har vi idag ett stort antal riskobjekt och därmed ett stort krav och
ansvar för att nå upp till den nivån lagen kräver vad gäller myndighetsutövning. Vi har
engagerad personal inom den förebyggande enheten, men för att kunna uppnå de lagkrav
som ställs behöver även denna enhet utvecklas och utökas med mer personal.
Inom förbundet ser vi ett stort engagemang bland personalen. Dock gör de begränsade
ekonomiska resurser förbundet har att utvecklingen och arbetet inte kan fortskrida framåt i
den takt man önskar.
Förbundets operativa personal består till stor del av RiB-anställda (deltid). En
återkommande utmaning är att kunna rekrytera personal för att hålla bemanning på våra
deltidsstationer. I förlängningen gör det svåra rekryteringsläget att det blir svårare för oss
att upprätthålla den förmåga vi ska ha enligt handlingsprogrammet.
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3. Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Driftredovisning
Intäkter
Kostnader
Resultat efter finansiella
poster

Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

5 280
49 738

5 190
50 754

4 745
52 264

-445
-1 510

-33

1

-1 640

-1 641

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Förbundet har en avvikelse i resultat för 2017 på -1 641 tkr mot budget. Avvikelsen är till
stor del beslutad sedan tidigare, direktionen tog ett beslut i samband med budgetarbetet
2016 att förbundet skulle göra underskott med 1 350 tkr på grund av ett antal satsningar
under året.
Avvikelse mot beslutet är istället – 291 tkr.
Dock har de satsningar som var tänkta inte kunnat genomföras och resultatet är istället en
följd av kraftigt ökade arbetskostnader i form av löner och pensionspremier. Förbundets
intäkter har inte nått upp till den budgeterade nivån, vilket även det bidragit till det negativa
resultatet. Stora ansträngningar och åtstramningar har gjorts på de löpande kostnaderna
för att underskottet inte skulle bli än större, vilket får till följd att kostnader skjutits på
framtiden men även att det kommer att bli kortsiktiga såväl som långsiktiga konsekvenser
vad gäller arbetsmiljö, kompetensutveckling och –förvaltning m.m.
Avvikelsen i intäkter på -445 tkr kommer främst från utbildningssidan där en medarbetare
som hållit ett stort antal utbildningar har gått i pension.
Vad gäller förbundets investeringar så har 2016-års större investeringar i form av
slangtvätt och släckbil kunnat levereras och tagits i bruk under 2017, dock har inte den
planerade investeringen av räddningsbil slutförts under året. Investeringsplanen har
reviderats vid två tillfällen för att hålla nere avskrivningskostnader och säkerställa att
investeringar/anläggningar används under hela sin livslängd.
På grund av att investeringsplanen har reviderats och årets investeringar inte kunnat
levereras fullt ut har avskrivningskostnaderna understigit budget under året.
Verksamhetsmått
2013
2014
2015
2016
2017
Självfinansieringsgrad (%)
9
8
10
10
8
Soliditet (%)
20
18
21
21
16
Eget kapital
6 453
6 016
6 860
6 827
5 187
Totala medlemsbidrag/inv
784
801
780
773
792
(kr)
Årets resultat exkl. bidrag/inv
-778
-808
-760
-773
-818
(kr)

166

274

CURA Individutveckling
Bolag/kommunalförbund:
Cura Individutveckling
Ordförande:
Markus Alexandersson
1

Tf förbundschef:
Maria Nyberg

Inledning

1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden










HVB-boende, barn och familj
HVB-boende, ensamkommande barn
LSS-boende, unga med Aspergers syndrom
LSS-boende, vuxna med autism med integrerad daglig verksamhet
Familjerådgivning
Personliga ombud
Resurscentrum (kompetensutvecklingscentrum)
Gymnasieskola för ungdomar med Aspergers syndrom
Familjerätt

1.4 Bolagets framgångar
-Att vi lyckats möta kommunernas behov av platser i HVB –boende avseende
ensamkommande barn under de år då kommunerna hade ett stort behov av detta. Under
2017 har vi succesivt lagt ner dessa boenden och genom god planering lyckats göra detta
genom att erbjuda platser i våra andra boenden och utan att behöva varsla personal.
-Att vi startat familjerätt för tre kommuner (Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby)
-Att vi fortsätter leverera tjänster med hög kvalitet i alla våra verksamheter utifrån de behov
som finns hos våra medlemskommuner.
2 Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten
Cura är beroende av de förändringar som sker i samhället omkring oss, bland annat
avseende ny lagstiftning samt vilka behov som finns av våra tjänster, främst hos våra
medlemskommuner. Vi ser nu ett minskat behov av placeringar av ensamkommande
ungdomar och måste därmed anpassa oss efter efterfrågan. Framtiden för dessa
verksamheter är avhängig de beslut som fattas avseende den övergripande
migrationspolitiken och regelverket för ensamkommande ungdomars rätt till asyl. Därmed
är framtiden svår att förutsäga.
Vi ser dock en fortsatt jämn efterfrågan på våra övriga verksamheter vilket innebär att
Cura kan fortsätta att utvecklas utifrån nya behov som kan uppstå i kommunerna.
Styrkor och utvecklingsområden i den egna verksamheten
Vi inventerar behovet av nya verksamheter och hoppas kunna starta upp åtminstone en ny
verksamhet i år. Vi analyserar även möjligheterna till utveckling av våra befintliga
verksamheter för att ta till vara den breda kompetens som finns och utveckla den. Det är
ännu för tidigt att säga exakt vilka områden det blir men vi kommer under våren att utreda
möjligheten att starta HVB för ungdomar med behov av placering utanför det egna
hemmet.
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3

Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Bokslut
2016
Driftredovisning
Intäkter
220 955
Kostnader
-218 462
Resultat efter finansiella
poster

Budget 2017

2493

209 110
-207 828
1282

Bokslut 2017

Budgetavvikelse
205 168
-3 942
-205 293
2 535
-125

-1 407

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
Cura har haft stora kostnader för att avveckla boenden för ensamkommande ungdomar
under året. Vi har haft en vakant plats på Sjöarp under året med anledning av ett dödsfall
och har därmed haft ett intäktsbortfall under flera månader. Andra verksamheter har dock
bidragit till att det förväntade underskottet inte blivit så stort som vi prognostiserade för vid
delårsbokslutet. Det slutliga resultatet för Cura 2017 blev -125 tkr.
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Miljöförbundet Blekinge väst
Bolag/kommunalförbund:
Miljöförbundet Blekinge väst
Ordförande:
Sonja Lundh

Förbundschef:
Johanna Randsalu

1.1 Bolagets/kommunalförbundets Verksamhetsområden



Fullgöra medlemskommunernas Karlshamns, Olofströms och
Sölvesborgs myndighetsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.



Förbundet fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras
av kommunala miljönämnder.

2 Ekonomisk analys och prognos
Ekonomiskt resultat (tkr)
Bokslut
2016
Driftredovisning

Budget
2017

Bokslut
2017

Budgetavvikelse

Intäkter (inkl. medlemsbidrag)
Kostnader

17 839
-17 054

18 515
-18 474

18 722
-17 733

+207
+741

785

41

989

+948

Resultat efter finansiella
poster

Analys av det ekonomiska utfallet 2017-12-31
År 2017 års resultaträkning visar ett positivt ekonomiskt resultat på 989 tkr. Det är 948 tkr
bättre än budgeterade 41 tkr. Orsaken är att intäkterna blev högre än budgeterat,
personalkostnader och övriga kostnader blev lägre än budgeterat samt att budgeterad
avskrivning uteblev. Årets resultat om 989 tkr läggs till det egna kapitalet. Året uppvisar ett
positivt kassaflöde, de likvida medlen har ökat med 1 005 tkr under året. Samtliga av
direktionen fastställda finansiella mål klaras.
Verksamhetsmått
2013
2014
2015
2016
2017
Självfinansieringsgrad %
57
64
64
60
60
Årets resultat
-781
+1 357
+1 908
+785
+989
Eget kapital
949
2 306
4 214
4 999
5 987
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Västblekinge Miljö AB
Verksamhetsmått
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Rörelsekapital tkr
Kassalikviditet

2012
3,4
10,8
17,1
4 808
1,1

2013
3,8
13,3
20,8
5 613
1,2

2014
1,9
9,3
18,4
10 942
1,3

2015
2,1
10,5
19,3
4 801
1,2

2016
0,6
2,9
17,9
10 707
1,4

2017
-3,6
-27,0
15,6
10 903
1,4
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BILAGA
till
ÅRSREDOVISNING
2017

Personalekonomisk redovisning

Till Kommunstyrelsen 2018-03-27
Till Kommunfullmäktige 2018-04-09
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Förord

Underlagen till den personalekonomiska redovisningen är hämtade ur personalsystemet
Heroma. Syftet med redovisningen är att få en samsyn i organisationen av rådande läge och
utifrån det använda redovisningen som ett underlag för diskussion hur vi ska organisera
arbetet på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt.
Personalekonomi är att omvandla ”mjuka värden” till ekonomiska begrepp, det vill säga
skapa förståelse för vad som är verkliga kostnader i organisationen. Ett exempel på det i
Karlshamns kommun är kostnaderna för vår höga personalomsättning inom vissa
yrkeskategorier samt våra höga sjuktal.
Förhoppningen är att denna redovisning är en liten del i arbetet som vi som arbetsgivare gör
för att organisera arbetet så att medborgarna kan få den bästa servicen med den högsta
kvalitén.
Jonas Jönsson
Personalchef
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Personalekonomisk redovisning
- att hushålla med personalresurser
De cirka 3 200 månadsavlönade i Karlshamns kommun utförde 4 280 376 timmar (4 285 754
timmar år 2016) under 2017. De månadsavlönade arbetade dessutom 79 699 timmar
(84 149 timmar år 2016) i fyllnadstid och övertid. Därtill utfördes 314 493 timmar (397 748
timmar år 2016) av timavlönade, fördelade på 1 479 personer (1 294 personer år 2016). Av
timmarna som utfördes av timavlönade gjordes 59 194 timmar av anställda inom
Beredskapsavtalet 2017. Motsvarande timmar för år 2016 var 64 396 timmar.
Den största förklaringen till att den arbetade tiden har minskat är övergång av ca 70
anställda inom personlig assistans till privat arbetsgivare. Denna övergång gjordes
2017-09-01.
År 2017 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro och fortsatt anställning av timavlönade
samt en fortsatt hög personalomsättning för chefer. Hög sjukfrånvaro och fortsatt anställning
av timavlönade härleds främst till Omsorgsförvaltningen. Övriga förvaltningar har minskat
antalet timmar som gjorts av timavlönade. För Utbildningsförvaltningens del rör det sej om ca
100 000 timmar.
Personalomsättningen för chefer beror till övervägande del på de omorganisationer som
skett inom förvaltningarna. Det är således inte alltid att chefer har slutat utan
omorganisationerna har lett till att medarbetare har fått nya chefer.
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv
arbetsgivare. Viktiga dokument i detta sammanhang är Policy för ledarskap och
medarbetarskap samt Kompetensförsörjningsplanen. De strategiska insatsområdena i
kompetensförsörjningsplanen är:





Ledarskap
Arbetsmiljö
Anställningsvillkor
Arbetsinnehåll

Det övergripande syftet är att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.
Från politiskt håll är målsättningen minskad sjukfrånvaro mycket tydlig. Två viktiga insatser
för att åstadkomma detta är att:



de timavlönade anställningarna i stort sett upphör
chefer är kvar som chef för samma arbetsgrupp under en period av fyra år

Att minska antalet timavlönade är en långsiktigt viktig insats som på sikt även kommer att
bidra till att sjukfrånvaron minskar. Initialt kan sjukfrånvaron dock öka, framförallt
korttidssjukfrånvaron. En förklaring till detta är att den så kallade sjuknärvaron (det vill säga
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att infinna sig på arbetet trots att man känner sig sjuk) minskar till följd av en stabil
bemanning.

Personalnyckeltal
Vid mättillfället 2017-11-01 var antal månadsanställda 3203, detta är en minskning med 36
personer jämfört med föregående år. Förklaringen till minskningen är, som nämnt ovan, att
ca 70 anställda inom personlig assistans övergick till privat arbetsgivare 2017-09-01.
Av tabellen framgår antal månadsanställda.

Procentuell fördelning kvinnor män
Antal månadsanställda
 varav tillsvidareanställda
 varav visstidsanställda
Antal årsarbeten, summerad ssg
Antal heltidstjänster
Genomsnittlig ssg
Medellön/månad i kr/heltid
Medelålder

Kvinnor

Män

Totalt

82%
2 616
2 331
285
2 411
1 745
92,1%
27 440
44,2 år

18%
587
471
116
562
498
95,7%
29 529
43,8 år

100%
3 203
2 802
401
2 973
2 243
92,8%
27 525
44,1 år

Differens
2016/2017
-36
-43
+7
-23
+13
+0,3%
+640
-0,1 år

Anställda/förvaltning
Minskningen av antalet anställda totalt härleds, som tidigare nämnts, till övergång av ca 70
anställda inom personlig assistans till privat arbetsgivare.
Den ökning som är inom Kommunledningsförvaltningen beror på den centralisering som
gjordes för personal-ekonomi- och nämndsekreterarfunktionerna.
Visstidsanställningarna inom utbildningsförvaltningen kan till stor del härledas till Skollagens
bestämmelser att endast behörig personal, lärare och förskollärare, kan få tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal inom dessa yrken.
Tillsvidareanställda
Omsorgsförvaltningen
1 298
Utbildningsförvaltningen
1 011
Samhällsbyggnadsförvaltningen
375
Kommunledningsförvaltningen
118
TOTALT
2 802

VisstidsTotalt antal Differens
anställda månadsanställda 2015/2016
104
1 402
-50
268
1 279
-25
21
396
+9
8
126
+30
401
3 203
-36

Rätt till heltid
Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är tillsvidareanställning på heltid med
möjlighet till deltid.
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De centrala parterna, där SKL (Sveriges kommuner och landsting) representerar
arbetsgivaren har i de centrala avtalen fört in begreppet ”heltid som norm”. Detta är något
som Karlshamns kommun kommer att arbeta med framöver.
Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är
utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är
undersköterska, vårdbiträde, vårdare, städare, kock och ekonomibiträde. Det allra tydligaste
exemplet när arbetet ej är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbete på natten, där den
övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 %.
En försvårande faktor när arbetet organiseras utifrån heltidsmåttet är att medarbetare av
personliga skäl önskar arbeta lägre sysselsättningsgrad. För att täcka reduceringen för
dessa medarbetare ökar behovet av vikarier som då oftast får en lägre sysselsättningsgrad.
Reducering på grund av föräldraledighetslagen samt att man i Karlshamns kommun har rätt
till partiell ledighet upp till 25% tills att barnet är 12 år skall vi alltid tillgodose.
Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader, fördelningen är i
stort sett den samma som år 2016.

Kvinnor
Män
Alla

0-69%
152
12
164

70-99%
569
30
599

100%
1 608
431
2 039

Totalt
23 29
472
2 802

Arbetstidsmått
Heltidsmått/vecka (h)

Antal tillsvidareanställda

Verksamhet/befattning

40
1290
Administration, förskollärare, mm
39,83
1
Processingenjör
39,5
12
Driftingenjör, Lab ingenjör
38,83
9
Väggabadet
38,42
5
Vaktmästare
38,25
77
Sjuksköterska, kock, vaktmästare
37,25
1
Undersköterska
37
790
Undersköterskor, vårdbiträde
36,33
206
Nattjänst
1360*
410
Lärare
*reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar
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Timavlönade – exklusive anställda enligt Beredskapsavtalet
I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att
minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga
semestervikarier anställs som månadsavlönade.
Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) dvs att bemanna utifrån att vi vet att personal är
frånvarande för till exempel VAB, semester och sjukfrånvaro, har fortsatt inom
förskoleverksamheten och inom grundskolan. De stora vinsterna är att den ökade
kontinuiteten med känd personal ökar kvalitén både för barn, föräldrar och medarbetare.
Dessutom kan vi se en trend till en utplaning av korttidssjukfrånvaron. Denna växling från
timavlönade till månadsavlönade har gjorts inom befintliga budgetramar.
Genom att organisera arbetet efter denna modell har man dessutom kunnat tacka nej till de
bemanningsföretag som erbjudit sina tjänster.
Under 2017 har detta sätt att organisera arbetet även startas upp inom LSS-verksamheten,
förvaltning Arbete och Välfärd.
Inom Omsorgsförvaltningen arbetas det med Bicabprojektet (brukare i centrum) som innebär
att verksamheten i större utsträckning blir självförsörjande med personal och att behovet av
timavlönad personal därmed minskar.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Måltidsverksamheten, har timavlönade växlats till
månadsavlönade med ca 6 årsarbetare, vikariepoolen. Dessutom har sysselsättningsgraden
utökats för redan anställd personal för att på så sätt lösa korttidsfrånvaron. Liknande har
även gjorts inom städservice. Städservice har sen flera år tillbaka haft månadsavlönad
personal, servicegruppen, istället för timavlönad för att lösa korttidsfrånvaron.
Nedan framgår utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönade åren 2015 - 2017

Omsorgsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltingen
Kommunledningsförvaltningen
TOTALT

2015
196 379
118 136
32 295
2 107
348 917

2016
188 669
113 627
29 336
1 706
333 338

2017
163 901
68 755
22 325
318
255 299

Antal individer som arbetade som timavlönade under 2017
Av tabellen nedan framgår antalet unika individer som under år 2017 haft anställning som
timavlönade. Det säger inget om hur mycket eller lite de har arbetat, ej heller om de har
arbetat inom en eller flera förvaltningar. Detta är antalet individer som vid något tillfälle varit i
tjänst. Under 2015 var motsvarande antal 1036 och under 2016 var antalet personer 1294.

Omsorgsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

877
502
82

284

Kommunledningsförvaltningen
TOTALT

18
1 479

Personalrörlighet
En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet som det beror på flykt för
att man ej trivs är däremot direkt skadlig för verksamheten, det är dessutom kostsamt.
Introduktion och upplärningskostnader bör beräknas till mellan 3 -12 månader beroende på
vilken typ av tjänst det är. En grov beräkning är 1 månadslön per upplärningsmånad, dvs
tidsåtgången för kollegor/chefer samt minskad produktion under upplärningstiden. Till detta
kommer även rekryteringskostnader innefattande annonsering, intervjuer och tester.
För chefer finns ett uttalat mål att vara chef för samma personalgrupp under 4 år. Vid
mättillfället 2017-11-01 såg det ut enligt följande:

Omsorgsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
TOTALT

Antal chefer
48
39
20
7
114

Chef minst 4 år
9
12
1
1
23

%
19
31
5
14
20

Semester – semesterlöneskuld
Semester är en lagstadgad rättighet i syfte att ge medarbetare välbehövlig återhämtning.
Enligt bestämmelserna i AB (allmänna bestämmelser) grundas antalet semesterdagar på
ålder:
Upp till det år man fyller 39 år
Från och med det år man fyller 40 år
Från och med det år man fyller 50 år

25 dagar
31 dagar
32 dagar

Karlshamns kommun erbjuder dessutom en möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till
semesterdagar.
Totalt under året togs det ut 69 351 (69 767 år 2016) semesterdagar. Därav 896 (706 år
2016) semesterdagar som omvandlats från semesterdagstillägg till semesterdagar. Det var
totalt 199 (146 år 2016) medarbetare som använde sej av denna möjlighet.
Man har som medarbetare möjlighet att spara ej uttagna semesterdagar (utöver 20 dagar)
upp till 40 dagar (gäller ej omvandlade dagar). Det totala antalet sparade dagar, som
betraktas som en skuld till personalen, var 31 229 dagar 2018-01-01. Antalet sparade dagar
per 2017-01-01 var 32 169.
Från och med 2018 gäller nya regler enligt AB (Allmänna Bestämmelser) som innebär att
antalet sparade dagar minskas till maximalt 30.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har en ökande trend i Karlshamns kommun. Det är framförallt
Omsorgsförvaltningen som står för den största ökningen. Det kan dock märkas en
minskande trend i antalet sjukdagar per anställd från september 2017 inom
Omsorgsförvaltningen. Något genomslag för denna trendminskning märks inte på
helårsbasis. Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På
det övergripande planet handlar det om ledarskap, skapa kontinuitet och hur arbetet är
organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat arbete individ för individ. Hur vi
arbetar på individnivå framgår av vår riktlinje – Rehabilitering som är antagen av
Kommunstyrelsen 2015-12-15 § 309.

Sjukfrånvaro dag 1-14, dgr per anställd
8,0
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Sjukfrånvaro dag 15-, dgr per anställd
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Samhällsbyggnad

2017

Sjukkostnader
Tabellen nedan visar sjukkostnaderna för arbetsgivarinträdet de första 14 dagarna. I
samband med införandet av arbetsgivarinträdet kompenserades arbetsgivarna genom en
sänkning av arbetsgivaravgiften motsvarande 1,27%. För Karlshamns kommun hade således
arbetsgivarinträdet för det första 14 dagarna varit neutralt om kostnaderna hade legat på
denna nivå. Som framgår av tabellen har Karlshamns kommun en ”merkostnad” för år 2017
motsvarande 4 716 tkr exklusive personalomkostnader med denna jämförelse.
År 2010 var kostnaderna för arbetsgivarinträdet i nivå med 1,27% av den totala lönesumman.
Antalet sjukdagar dag 1 – 14 per anställd var vid detta tillfälle 5 dagar, vilket kan jämföras 6,4
dagar för år 2017.
Sjuklön dag 2 - 14

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

362

528

384

225

221

263

245

161

Utbildningsförvaltning

5 182

4 791

3 967

3 692

3 552

3 621

3 164

2 630

Samhällsbyggnadsförvaltning

1 681

1 810

1 655

1 573

1 651

1 323

1 367

1 223

Omsorgsförvaltning

9 990

9 335

8 297

7 636

6 894

6 119

5 339

5 007

13

16

12

2

2

5

4

0

17 227

16 480

14 315

13 127

12 320

11 330

10 119

9 021

985 092

980 518

923 598

881 198 834 608

788 193

760 881

730 502

Sänkn arbgivavg 1,27%

12 511

12 453

11 730

11 191

10 600

10 010

9 663

9 277

Skillnad

-4 716

-4 028

-2 585

-1 936

-1 721

-1 320

-456

256

Kommunstyrelsen

Övriga
Summa sjuklön exkl PO
Lönesumma

En annan direkt kostnad i samband med sjukskrivning är de 10 % som i enlighet med vårt
kollektivavtal (Allmänna Bestämmelser, AB) arbetsgivaren står för under dag 15 – 90. Denna
kostnad uppgick till 1 502 tkr exklusive personalomkostnader. För år 2016 var motsvarande
kostnad 1 436 tkr.
Ytterligare en kostnad som har blivit märkbar för Karlshamns kommun är när Försäkringskassan
beslutar om indragen sjukpenningrätt. Enl AB § 28 mom 9 skall arbetsgivaren i de fallen ta
ställning till om sjuklön skall utbetalas. Sjuklön kan utbetalas i högst 180 dagar, under denna tid
skall arbetsgivaren utreda arbetsförmågan. Denna kostnad var 1 269 tkr (exklusive
personalomkostnader) för år 2017. År 2016 var motsvarande kostnad 836 tkr (exklusive
personalomkostnader).
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-03-21

Dnr: 2017/1448

Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Förändring av nämndernas driftbudgetramar (tekniska justeringar) och
förändring av investeringsbudget 2018
Förslag till beslut
Koalitionen föreslår beslut i enlighet med följande
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta tekniska justeringar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tekniskt justera nämndernas budgetramar
med anledning av förändrade kapitalkostnader
att föreslå att investeringsbudgeten för 2018 ökas med 21 495 tkr till 246 663 tkr
och att ökningen finansieras med ökad upplåning
Sammanfattning
Den av kommunfullmäktige 2017-09-18 § 142 fastställda driftbudgeten för 2018
redovisar en resultatnivå på 26 260 tkr.
I samband med beredningen av 2017 års bokslut har framkommit behov av
förändringar i 2018 års drift- och investeringsbudget.
I bilaga 1 redovisas de tekniska justeringar av nämndernas budgetramar som
koalitionen föreslår och som inte är resultatpåverkande.
Som en följd av lägre investeringsvolym 2017 kommer kapitalkostnaderna 2018 att
förändras. Beräkning av nya kapitalkostnader är inte klar. Kommunstyrelsen får
därför i uppdrag att som teknisk justering förändra nämndernas budgetramar, då
nya kapitalkostnader beräknats.
Koalitionen föreslår att investeringsbudgeten för 2018 ökas med 21 495 tkr
beroende på tidsförskjutningar i pågående projekt och att ökningen finansieras med
ökad upplåning.

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

289

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(2)

2018-03-21

Dnr: 2017/1448

Tillsammans med fastställd investeringsbudget kommer den budgeterade
investeringsvolymen för 2018 därefter att uppgå till 246 663 tkr. Sammanställning
på projektnivå framgår i bilaga 2.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Tekniska justeringar budget 2018
Bilaga 2 - Investeringsbudget
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg

Per-Ola Mattsson
Socialdemokraterna

Paul Hedlund
Liberalerna
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Gertrud Ivarsson
Centerpartiet

Bilaga 1

Tekniska justeringar budget 2018
DRIFTREDOVISNING (tkr),
1)
2)
3)
4)
nettokostnader
Kommunfullmäktige
-2 238
-44
-11
Överförmyndarnämnd
-3 039
-93
-30
Valnämnd
-800
-1
0
Revision
-1 434
-10
-2
Kommunstyrelse
-169 654
-1 443
-449
KS, Festivalkom.
-3 377
-9
-3
BUS-nämnd
-574 115
-10 312
-2 592
Gymnasienämnd
-158 004
-3 108
-760
Kulturnämnd
-26 700
-196
-63
Teknisk nämnd
-62 176
-2 883
-819
Teknisk nämnd, va
-246
0
0
Byggnadsnämnd
-6 436
-181
-58
Fritidsnämnd
-50 291
-385
-115
Omsorgsnämnd
-647 121
-10 215
-2 325 198 525
Nämnd Arbete och Välfärd
-115 049
-7 405
-1 656 -198 525
Effektiviseringar
38 644
0
Minskning sjukfrånvaro
10 000
0
Förändring PO-pålägg
-8 900
0
8 900
Summa nämnder
-1 780 936
-36 285
17
0
Summa finansiering
1 807 196
36 285
-17
0
Budgetresultat
26 260
0
0
0
1) Budget 2017 fastställd av KF 2017-09-18 § 142.
2) Lönerevision till 2017 års nivå
3) Ökning av personalomkostnader (avtalspensioner).
4) Omorganisation LSS verksamhet
5) Omorganisation servicecenter, IT/Tele, projektingenjörer och övrigt
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5)

3 906
46
30
0
0
-5 083
0
18
248
236
554

-45
45
0

Summa Ny budget
ändring
2018
-55
-2 293
-123
-3 162
-1
-801
-12
-1 446
2 014
-167 640
34
-3 343
-12 874
-586 989
-3 868
-161 872
-259
-26 959
-8 785
-70 961
0
-246
-221
-6 657
-252
-50 543
186 221
-460 900
-207 032
-322 081
0
38 644
0
10 000
8 900
0
-36 313 -1 817 249
36 313 1 843 509
0
26 260

Bilaga 2
Nmd

Proj

Projektnamn

Bus

1172

Paviljong Prästslättsskolan

Fn

2594

Väggaområdet m.m.

Fn

2596

Träningshall, Jössarinken

Fn

Fritidsnämndens projekt <7 mnkr

Budget 2018

Justering

Ny Budget 2018

0

-1 847

-1 847

-3 680

-1 650

-5 330

-21 224

11 224

-10 000

-500

-1 357

-1 857

-1 000

-3 000

-4 000

4 700

-1 700

3 000

-5 500

3 000

-2 500

-200

-929

-1 129

0

-464

-464

1 700

-750

950

Sternö Marina, marksanering

-8 700

-3 000

-11 700

0032

Log Karlshamn, Jvgsanl Etapp 2, utgift

-8 500

4 500

-4 000

Ks

0050

Projekteringsprojekt

-2 150

0

-2 150

Ks

0106

Asarum, väster om centrum flygfält, utgift

-4 500

-1 525

-6 025

Ks

0304

Guöplatån, inkomst

4 000

-4 000

0

Ks

1195

Biblioteks- och kulturhus

-13 053

6 553

-6 500

Ks

2127

IT strategin och investeringar

-4 200

-2 225

-6 425

Ks

0040

Prinsgatan allmän parkering

-200

-100

-300

Ks

0051

Diverse projekt

-1 485

0

-1 485

Ks

1100

Strategisk utveckling

-3 000

0

-3 000

Ks

2501

Inventarier, arbetsmiljöåtgärder

-800

0

-800

On

2742

Östralycke inventarier

-3 000

-2 000

-5 000

Ks

0002

Östra Piren, utgift

Ks

0002

Östra Piren, inkomst

Ks

0003

Kajkonstruktioner, utgift

Ks

0026

Skogsborg, utgift

Ks

0027

Vettekulla västra, utgift

Ks

0027

Vettekulla västra, inkomst

Ks

0029

Ks

On

Omsorgsnämndens projekt < 7 mnkr

0

-1 500

-1 500

AV

Arbete och Välfärds projekt < 7 mnkr

-1 300

-483

-1 783

Tn

1134

Rörmokaren 2

Tn

1187

Restaurang Östralycke

0

-3 000

-3 000

-9 125

818

-8 307

Tn

2519

Ombyggnad H- och F-hus

0

-1 000

-1 000

Tn

1140

Brandstationen

-2 000

0

-2 000

Tn

1149

Samordnad varudistribution

-1 000

0

-1 000

0

-500

-500

-12 397
-4 300

-4 317
-2 402

-16 714

Tn

Lokalgata Samariten 2,3

Tn
Va

1520

Tekniska nämndens projekt < 7 mnkr
Ledningsnät åtgärder vatten

Va

1530

Ledningsnät åtgärder avlopp

-5 000

-8 056

-13 056

Va

1550

Vattenverk Långasjön

-4 000

-1 785

-5 785

Övriga investeringsprojekt

-114 754

0

-114 754

Summa

-225 168

-21 495

-246 663
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta nya taxor för arrenden
Sammanfattning
Inom Karlshamns kommun finns det sex upplåtelseformer för arrenden, bostad, tomträtt,
lägenhet, jakt, jordbruk- och betesarrenden.
I dagsläget finns det ingen tydlig struktur och rättvis bedömningsprocess för hur vi på
Karlshamns kommun värderar och prissätter våra arrenden. Det finns inte heller någon
antagen taxa för de olika upplåtelseformerna.
Det är markförvaltarna som gör en individuell bedömning varje gång ett arrende ska
upplåtas eller omförhandlas.
Förslaget som presenteras för beslut bygger på att det ska finnas en tydlig struktur och
rättvis bedömningsprocess som markförvaltarna kan utgå ifrån när de gör sina
bedömningar. Detta för att skapa trovärdighet gentemot våra arrendatorer, intäktskontroll
och säkerställa att kommunen förvaltar sina tillgångar på ett korrekt sätt.
Beslutsunderlag
Nya taxor för arrenden
Karlshamns kommuns upplåtelseformer
Beslutet skickas till
Ulrika Norden Johansson – Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Magnus Persson – Verksamhetschef Beställarverksamheten
Martin Einarsson – Markförvaltare Beställarverksamheten
Linnea Persson – Markförvaltare Beställarverksamheten
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-03-07

Dnr: 2017/3265

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
2018-03-27

§
74

Nya taxor för arrenden
Förslag till beslut
att godkänna förslag till nya taxor för arrenden
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nya taxor för arrenden
Sammanfattning
Inom Karlshamns kommun finns det sex upplåtelseformer för arrenden, bostad,
tomträtt, lägenhet, jakt, jordbruk- och betesarrenden.
I dagsläget finns det ingen tydlig struktur och rättvis bedömningsprocess för hur vi
på Karlshamns kommun värderar och prissätter våra arrenden. Det finns inte heller
någon antagen taxa för de olika upplåtelseformerna.
Det är markförvaltarna som gör en individuell bedömning varje gång ett arrende
ska upplåtas eller omförhandlas.
Förslaget som presenteras för beslut bygger på att det ska finnas en tydlig struktur
och rättvis bedömningsprocess som markförvaltarna kan utgå ifrån när de gör sina
bedömningar. Detta för att skapa trovärdighet gentemot våra arrendatorer,
intäktskontroll och säkerställa att kommunen förvaltar sina tillgångar på ett korrekt
sätt.
Beslutsunderlag
Bilaga – Nya taxor för arrenden
Bilaga – Karlshamns kommuns upplåtelseformer
Beslutet skickas till
Ulrika Norden Johansson – Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Magnus Persson – Verksamhetschef Beställarverksamheten
Martin Einarsson – Markförvaltare Beställarverksamheten
Linnea Persson – Markförvaltare Beställarverksamheten

Anneli Gustafsson

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för arrenden

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: Lagakraftvunnit beslut
Beslut:KF 2017§

Taxor för arrenden:
BOSTADSARRENDEN
Avgäld beräknas efter värdering av auktoriserad värderingsbyrå var 5:e år.
Avgälden ska däremellan indexregleras enligt konsumentprisindex, KPI.
Avgälden får justeras med max 25% exkl. index per år tills värderad avgäld är uppnådd.
Minimum för bostadsarrenden är 1000kr exkl. moms som avser administration.

TOMTRÄTTSARRENDEN
Inga vederlagsfria avgälder. Minst administrationskostnad ska debiteras.
Avgäld beräknas efter värdering av auktoriserad värderingsbyrå inför omförhandling av avgäld
dock som oftast var 10:e år.

LÄGENHETSARRENDEN (avser ej allmän platsmark)
Zoon indelning
Zoon 1- taxa A Karlshamn stadsnära och östra skärgård
Zoon 2- taxa B Asarum, Mörrum och Hällaryd tätort
Zoon 3- taxa C Svängsta, Åryd och Övrigt

Två priskategorier
Kategori – Icke kommersiellt syfte
Kategori – Kommersiellt syfte
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för arrenden

Taxa A – Icke kommersiellt syfte 10kr/kvm
Taxa A – Kommersiellt syfte 20kr/kvm inkl. moms
Taxa A – Torghandel inkl. el enligt gällande beslut.
Taxa A - Torget tillfälliga evenemang, demonstrationer mm inkl. el. Minimum 500kr
Taxa A - Torget tillfälliga evenemang, demonstrationer mm exkl. el. Minimum 250kr
Taxa B – Icke kommersiellt syfte 10kr/kvm
Taxa B – Kommersiellt syfte 20kr/kvm
Taxa C – Icke kommersiellt syfte 7kr/kvm
Taxa C – Kommersiellt syfte 14kr/kvm

Subventioner:
Manuell bedömning. Varierande beroende på om våra interna kostnader för skötsel av
lägenhetsarrendet överstiger arrendeintäkt.
Minimum för lägenhetsarrenden är 500kr som avser administration.
Gäller inte Taxa A - Torget tillfälliga evenemang, demonstrationer mm exkl. el. Minimum 250 kr

JAKTARRENDEN
Fullvärde 100kr/ hektar + moms
Subventionstrappa:
10-25% rabatt – t.ex. mark som inte är fullvärde.
25-50% rabatt – t.ex. tätortsnära mark
50-80% rabatt – t.ex. naturreservat
Regler och restriktioner som påverkar möjligheten till jakt styr subventionstrappan
Minimum för jaktarrenden är 1000kr exkl. moms som avser administration.

2
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för arrenden

JORDBRUKSARRENDEN
Fullvärde 1000kr/ hektar + moms
Subventionstrappa:
10-25% rabatt – t.ex. dålig tillgänglighet
25-50% rabatt – t.ex. dålig dränering
50-80% rabatt – t.ex. stenbunden betesmark
Minimum för jordbruksarrenden är 1000kr exkl. moms som avser administration.

BETESMARKSARRENDEN
Fullvärde 1000kr/ hektar + moms
Subvention:
Manuell bedömning. Varierande beroende på betesmark och om våra interna
kostnader över att sköta om marken överstiger arrendeintäkt.

3
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Karlshamns kommuns upplåtelseformer
BOSTADSARRENDEN
Bostadsarrende, upplåtelse av jord på del av fastighet där arrendatorn har rätt att uppföra
eller bibehålla bostadshus och där huvudsyftet med arrendet är att bereda boende till
arrendatorn och dennes närstående.




Avtalets löptid, minst fem år.
Uppsägning för villkorsändring skall ske minst ett år innan arrendetidens utgång.
Arrendatorn får inte sätta annan i sitt ställe utan jordägarens samtycke.

Upplåtelse till en förening som i sin tur upplåter bostadsarrende
Bostadsarrende kan i princip bara upplåtas till en fysisk person. Upplåts ett sådant arrende
till en juridisk person räknas upplåtelsen normalt som ett lägenhetsarrende.
Om däremot en förening vars huvudsakliga ändamål är att i sin tur upplåta bostadsarrende
till sina medlemmar arrenderar mark, räknas upplåtelsen som bostadsarrende även i
ledet mellan jordägaren och föreningen (10 kap. 1 § andra stycket jordabalken).

Karlshamns kommun har i dag (2018) 36 stycken bostadsarrenden (exklusive sommarstaden)
till ett värde av 226 374,86 kr där de flesta avtalen är värderade och skrivna under 1990talet.
Efter värdering (2017) så beräknades värdet till 450 434kr för 2018 vilket medför att
224059kr eller 50% av värdet kan ses som en förlorad intäkt under 2018.

LÄGENHETSARRENDEN
En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna
för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.
Exempel på upplåtelser som kan vara lägenhetsarrende








parkeringsplats på öppen mark utomhus
kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i
kolonilott utan byggnad
kajplats
lekplats
upplagsplats
plats för brygga eller båt
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Om inte arrendatorn ska bedriva förvärvsverksamhet på arrendestället räknas också följande
upplåtelser som lägenhetsarrende:
 Idrottsföreningars klubbhus
 Sjöbod för bad eller fritidsfiske
 Jakthydda

En lägenhetsarrendator saknar helt besittningsskydd. Det innebär att arrendatorn inte har
rätt att få avtalet förlängt av arrendenämnden.
Nämnden kan inte heller bevilja uppskov med avflyttningen och arrendatorn har inte rätt till
skadestånd när arrendeavtalet upphör.
Eftersom en lägenhetsarrendator inte har något besittningsskydd, har han eller hon inte
heller någon rätt att få arrendevillkoren prövade.
En lägenhetsarrendator har en svag ställning. Om arrendatorn inte kan komma överens om
en villkorsändring med jordägaren på frivillig väg, har han eller hon att väja på att antingen
vara kvar på de löpande villkoren eller att säga upp avtalet för avflyttning.
Arrendatorn har inte heller någon rätt till prövning eller någon rätt till skadestånd, om
jordägaren säger upp avtalet och erbjuder förlängning på ändrade villkor.
Karlshamns kommuns markförvaltning har i dag (2018) ca 100 stycken lägenhetsarrenden till
ett värde av ca 210 000kr.
Exempel på lägenhetsarrenden med olika priser på avgäld:









Karlshamn 5:1, 2014. 2,48kr/kvm. (Vattenområde
Karlshamn 5:1, 2015. 5,06kr/kvm.
Öjavad 2:153, 2015. 5,80kr/kvm
Mörrum 67:1, 2016. 3,61kr/kvm
Mörrum 67:24, 2016 4,0kr/kvm
Karlshamn 9:18 2016 6,89kr/kvm
Frostenstorp 4:3 2017 7,61kr/kvm
Asarum 20:1 2017 24,70kr/kvm

TOMTRÄTT
Tomträtt är upplåtelse av en hel fastighet.
Tomträtt kan bara upplåtas av kommun eller stat eller i särskilda fall av stiftelser.
Tomträtt ger besittningshavaren ett starkt besittningsskydd.
Tomträtt får inskrivas som rättighet i fastighetsregistret.
Tomträtt, är en upplåtelseform som kan jämställas med ett ägande.
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Markägarens lösen av byggnader på tomträtt sker på samma sätt som expropriation.
Tomträttshavaren betalar fastighetsavgift och avgäld till markägaren.
Tomträtten kan användas som säkerhet vid belåning av byggnaderna och avgälden är
avdragsgill på samma sätt som ränteutgifter.
Avgälden skall utgå med oförändrat belopp under en viss tidsperiod. Om ej längre tid är
överenskommen så utgör varje period tio år.
Karlshamns kommuns markförvaltning har i dag (2018) 25 stycken tomträttsupplåtelser till
ett värde av ca 933 000kr.

JAKTARRENDEN
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att
anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker
svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343
Det övergripande syftet med jakträttsupplåtelser på kommunens mark är att säkerställa en
god viltförvaltning. Viltförvaltningens huvudsakliga syfte ska vara att med jakten reglera
viltstammarnas storlek och utbredning för att begränsa negativ påverkan av vilt i närheten
av bebyggelse, minska den negativa påverkan på jord- och skogsbruket, odlingar osv samt
minska risken för viltolyckor i trafiken.
Den jakt som inte kan upplåtas på kommunal mark bedrivs i dag med två stycken arvoderade
”skyddsjägare”.

Jakträtt kan upplåtas helt eller delvis, all jakt eller på vissa arter eller vissa tider.
Jakträttsupplåtelser i Karlshamn är 1 åriga.
Jakträttshavare i Karlshamns kommun är ofta tvungna att tolerera en större inskränkning i
jaktutövningen än vad som kan anses vara normalt på grund av reservatsföreskrifter,
frekvent friluftsliv mm.
Jakträttshavare på kommunal mark tillsätts efter noggranna jaktliga referenser har
inhämtats för att säkerställa att vi får omdömesgilla jakträttshavare.
Karlshamns kommuns markförvaltning har i dag (2018) 9 stycken jakträttsupplåtelser till ett
värde av ca 29 000kr exklusive moms .
Exempel på jaktarrenden med olika arrendeavgifter:






Stilleryd 2 49. 65 kr/ha
Horsaryd 2: 41.46kr/ha
Lindenborg 43kr/ha
Ekö 1:2
65kr /ha
Hästaryd 1:2 45kr/ha
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JORDBRUKSARRENDEN
Ett avtal om jordbruksarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår
ett skriftligt avtal. Reglerna om jordbruksarrende är till större delen tvingande, men parterna
kan i vissa fall få arrendenämndens tillstånd att avvika från en eller flera tvingande regler.
När en regel är dispositiv är parterna däremot fria att avtala i strid med den.
En upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:



En jordägare och en arrendator har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord
för jordbruksändamål.
Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen
Avtalsvillkor som inte förts in i det skriftliga avtalet är inte giltiga. Även ändringar och tillägg
måste ha skriftlig form för att gälla (8 kap. 3 § jordabalken).
Tvingande lagregler
Reglerna för jordbruksarrende är huvudsakligen tvingande (8 kap. 2 § jordabalken).
Om parterna avtalar i strid med en tvingande bestämmelse måste jordägaren ändå rätta sig
efter lagbestämmelsen. Arrendatorn däremot kan välja mellan lagbestämmelsen och
avtalsvillkoret.
Dispens från tvingande lagregler
Om parterna är överens om en avvikelse, och arrendenämnden godkänner denna - ger
dispens - kan vissa av de tvingande lagreglerna sättas ur spel. Du kan läsa mer om
förutsättningarna för att arrendenämnden ska medge dispens under "Dispens från tvingande
lagregler".
Arrendenämnden kan godkänna följande avvikande villkor i ett avtal om jordbruksarrende:








Kortare avtalstid än minimitiden fem år för gårdsarrende (9 kap. 2 § andra stycket
jordabalken)
Rätt att återta hela eller delar av arrendestället före arrendetidens utgång (9 kap. 2 § tredje
stycket jordabalken)
Kortare uppsägningstid och förlängningstid (9 kap. 3 § tredje stycket jordabalken)
Skyldigheten att säga upp avtalet och rätten till automatisk förlängning ska inte gälla(9 kap.
3 § tredje stycket jordabalken)
Arrendatorn ska helt avstå från sitt besittningsskydd (9 kap. 7 § andra stycket jordabalken)
Ett eller flera bostadshus behöver vid tillträdet inte vara i det skick som följer av gällande
hälsoskyddslagstiftning (9 kap. 17 § fjärde stycket jordabalken)
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Dispositiva lagregler
När lagregeln är dispositiv kan parterna på egen hand komma överens om en avvikelse från
lagregeln. Då behövs alltså inget beslut om dispens.
Karlshamns kommuns markförvaltning har i dag (2018) 26 stycken jordbruksarrenden till ett
värde av ca 93 000kr exklusive moms .
Exempel på jordbruksarrenden med olika arrendeavgifter:






Marieberg 1:3&1:4
Dala 1:1 Karlshamn 5:1
Hällaryd 1:56
Öjavad 1:45
Tostarp4:64/Asarum 43:1

975,5/Ha
668/Ha
836,25/Ha
485,5/Ha (Bete)
1000/Ha
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fördela hyreskostnader på 365 tkr utifrån respektive nämnds nettoram
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som en del i arbetet med en ny kontorsanläggning för
de tekniska verksamheterna hyrt lokaler av Karlshamnsbostäder AB vilka inte behövts
nyttjas fullt ut. I samband med att platsbrist uppstod i Rådhuset flyttades delar av
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet in i dessa lokaler för att frigöra utrymme för
annan verksamhet i Rådhuset.
De verksamheter som finns i Rådhuset belastas inte i nuvarande system av direkta
hyreskostnader. I detta fall innebär det att den verksamhet som gör plats åt andra får
kostnader på 365 tkr per år medan de som drar nytta av flytten i form av utrymmen i
Rådhuset inte får några kostnader.
För att hantera detta kan de tillkommande kostnaderna för den utflyttade fördelas på
samtliga förvaltningar genom mindre omfördelningar inom nämndernas ramar för att
tydligare spegla de faktiska förhållandena. Fördelningen kan ske utifrån nämndernas, dock
ej fullmäktiges och valnämndens, nettokostnader och bör kunna ske i samband med att
kommunfullmäktige hanterar bokslut samt underskotts- och överskottshanteringen.
Den uppkomna situationen talar för att nuvarande internhyressystem bör ses över så att
det kan hantera denna typ av förändringar.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommundirektören
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2018-03-05

Dnr: 2018/143

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
2018-03-27

§
76

Justering av driftsbudget avseende hyreskostnader
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fördela hyreskostnader på 365 tkr utifrån respektive nämnds nettoram
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som en del i arbetet med en ny
kontorsanläggning för de tekniska verksamheterna hyrt lokaler av
Karlshamnsbostäder AB vilka inte behövts nyttjas fullt ut. I samband med att
platsbrist uppstod i Rådhuset flyttades delar av Samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhet in i dessa lokaler för att frigöra utrymme för annan verksamhet i
Rådhuset.
Analys och förslag
De verksamheter som finns i Rådhuset belastas inte i nuvarande system av direkta
hyreskostnader. I detta fall innebär det att den verksamhet som gör plats åt andra
får kostnader på 365 tkr per år medan de som drar nytta av flytten i form av
utrymmen i Rådhuset inte får några kostnader.
För att hantera detta kan de tillkommande kostnaderna för den utflyttade fördelas
på samtliga förvaltningar genom mindre omfördelningar inom nämndernas ramar
för att tydligare spegla de faktiska förhållandena. Fördelningen kan ske utifrån
nämndernas, dock ej fullmäktiges och valnämndens, nettokostnader och bör kunna
ske i samband med att kommunfullmäktige hanterar bokslut samt underskotts- och
överskottshanteringen.
Den uppkomna situationen talar för att nuvarande internhyressystem bör ses över
så att det kan hantera denna typ av förändringar.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-05

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

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att den gamla webben stängs ned efter att uttag för bevarande gjorts av Sydarkivera och
när den nya webben är publicerad
att sök- och sammanställningar gallras då bland annat möjligheten att ta med alla
dynamiska länkar i webbarkiveringen inte finns
att gallrar de delar av webben som bevaras på annat håll i kommunen samt de delar som
inte bedöms ha bevarandevärde
Sammanfattning
Karlshamns kommun har fattat beslut om att byta kommunwebbplats och skapa en helt ny
webbplats.
Sydarkivera har till uppgift att årligen samla in förbundsmedlemmarnas externa webb.
Insamlingarna kommer att göras en gång per år. Om någon förbundsmedlem ska ta ner sin
webb och ersätta med ny kan Sydarkivera göra extra insamlingar innan sidorna tas ner,
vilket kommer ske i fallet med Karlshamns gamla webb. Om detta har kommunen tecknat
en överenskommelse med Sydarkivera om (dnr 2018/924).
Arkivering av webb görs i flera steg. Webbsidorna samlas in med hjälp av crawlingteknik
och läggs i formatet WARC. Efter insamlingarna kommer varje förbundsmedlem ha
möjlighet att granska insamlingarna för att se att de är tillfredsställande. Sydarkivera
kommer sedan att dela ut access till den insamlade webben vid behov.
Sydarkivera kommer att avgränsa insamlandet och skapa ett filter som tar bort dynamiska
länkar, kalender, kopplade resurser i form av exempelvis blanketter, e-tjänster och externa
databaser, webbisar det vill säga integritetshänvisningar, kontakt och adressregister.
Det som inte tas med bedöms antingen bevaras på annat sätt genom att tas med i den nya
webben men exempelvis blanketter, kalender och ärenden inom e-tjänster bedöms vara av
sådan art att informationen har begränsat värde och därför kan gallras i samband med
uttaget.
Den gamla webben stängs i samband med att en ny webb att tas i bruk under tredje
kvartalet 2018.
Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den
myndighet som är ansvarig för informationen. Gallringsbeslut krävs inte bara för
informationen utan även för de sök- och sammanställningsmöjligheter som finns. Eftersom
även en webb för en kommun räknas som allmän handling så måste ett gallringbeslut till.
Beslutsunderlag
Kommunikationschef Annette Sandbergs tjänsteskrivelse, 2018-03-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutet skickas till
Kommunikationschef Annette Sandberg
Arkivföreståndare Julia Solokof
Sydarkivera
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
2018-03-27

§
77

Gallringsbeslut avseende karlshamn.se
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att den gamla webben stängs ned efter att uttag för bevarande gjorts av Sydarkivera
och när den nya webben är publicerad
att sök- och sammanställningar gallras då bland annat möjligheten att ta med alla
dynamiska länkar i webbarkiveringen inte finns
att gallrar de delar av webben som bevaras på annat håll i kommunen samt de delar
som inte bedöms ha bevarandevärde
Sammanfattning
Karlshamns kommun har fattat beslut om att byta kommunwebbplats och skapa en
helt ny webbplats.
Sydarkivera har till uppgift att årligen samla in förbundsmedlemmarnas externa
webb. Insamlingarna kommer att göras en gång per år. Om någon förbundsmedlem
ska ta ner sin webb och ersätta med ny kan Sydarkivera göra extra insamlingar
innan sidorna tas ner, vilket kommer ske i fallet med Karlshamns gamla webb. Om
detta har kommunen tecknat en överenskommelse med Sydarkivera om (dnr
2018/924).
Arkivering av webb görs i flera steg. Webbsidorna samlas in med hjälp av
crawlingteknik och läggs i formatet WARC. Efter insamlingarna kommer varje
förbundsmedlem ha möjlighet att granska insamlingarna för att se att de är
tillfredsställande. Sydarkivera kommer sedan att dela ut access till den insamlade
webben vid behov.
Sydarkivera kommer att avgränsa insamlandet och skapa ett filter som tar bort
dynamiska länkar, kalender, kopplade resurser i form av exempelvis blanketter, etjänster och externa databaser, webbisar det vill säga integritetshänvisningar,
kontakt och adressregister.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunkansli
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Det som inte tas med bedöms antingen bevaras på annat sätt genom att tas med i
den nya webben men exempelvis blanketter, kalender och ärenden inom e-tjänster
bedöms vara av sådan art att informationen har begränsat värde och därför kan
gallras i samband med uttaget.
Den gamla webben stängs i samband med att en ny webb att tas i bruk under tredje
kvartalet 2018.
Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av
den myndighet som är ansvarig för informationen. Gallringsbeslut krävs inte bara
för informationen utan även för de sök- och sammanställningsmöjligheter som
finns. Eftersom även en webb för en kommun räknas som allmän handling så måste
ett gallringbeslut till.
Beslutsunderlag
Kommunikationschef Annette Sandbergs tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Beslutet skickas till
Kommunikationschef Annette Sandberg
Arkivföreståndare Julia Solokof
Sydarkivera

Annette Sandberg
Kommunikationschef

Julia Solokof
Arkivföreståndare
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige besluta
att anta den reviderade bredbandsstrategin för Karlshamns kommun 2018-2022
Sammanfattning
Bredbandsstrategin har varit föremål för revidering.
Koppling finns till den nationella bredbandsstrategin. Den regionala är under uppdatering
och går den igenom så går den stick i stäv med Karlshamns strategi vad det gäller synen på
marknadsaktörer och vikten att kunna ha kontroll över infrastrukturen för bredband.
Förslaget på revideringar framgår i dokumentet.
Beslutsunderlag
Förslag på reviderad bredbandsstrategi
Gällande Bredbandsstrategi
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamn Energi AB
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§
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Revidering av bredbandsstrategi för Karlshamns kommun 2018-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den reviderade bredbandsstrategin för Karlshamns kommun 2018-2022
Sammanfattning
Bredbandsstrategin har varit föremål för revidering.
Koppling finns till den nationella bredbandsstrategin. Den regionala är under
uppdatering och går den igenom så går den stick i stäv med Karlshamns strategi vad
det gäller synen på marknadsaktörer och vikten att kunna ha kontroll över
infrastrukturen för bredband.
Förslaget på revideringar framgår i dokumentet.
Beslutsunderlag
Förslag på reviderad bredbandsstrategi
Gällande Bredbandsstrategi
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamn Energi AB

Erik Bergman
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
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1

Sammanfattning och målsättning

Denna Bredbandsstrategi gäller för 5-årsperioden 2018-2022.
Följande mål gäller till 2020 och förtydligar vikten av tillgång, öppenhet, konkurrens och kommunens
egen roll i utvecklingen.






År 2020 har minst 95 % av Karlshamns hushåll och företag möjlighet att beställa
bredband om minst 1000 Mbit/s.
År 2020 har alla Karlshamns offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om
minst 1000 Mbit/s.
År 2022 har 100 % av Karlshamns hushåll och företag möjlighet att beställa bredband om
minst 1000 Mbit/s
Det skall finnas många tjänsteleverantörer i öppna nät för att säkerställa konkurrens på
lika villkor. Tjänsteleverantörer skall kunna konkurrera på lika villkor.
Kommunen genom Karlshamn Energi skall äga fiberinfrastruktur i Karlshamns kommun
för att säkerställa öppenhet och konkurrens på lika villkor för tjänsteleverantörer.

Målsättningen i strategin möter även upp Regeringens Bredbandsstrategi . För att uppnå målen krävs
en ökad utbyggnad av det fiberbaserade nätet fram till varje enskilt hushåll där man bor permanent.
Sammantaget ska åtgärderna i detta dokument säkerställa att målen uppfylls och att alla
medborgare ska ha möjlighet att beställa snabbt bredband för digitala tjänster.
Karlshamn Energi AB har ett ägardirektiv att ansvara för utbyggnaden av bredband inom Karlshamns
kommun. Karlshamn Energi levererar även en tjänstevalsportal där slutkunden erbjuds tjänster.
Dessa kan aktiveras från olika tjänsteleverantörer i en öppen konkurrens i stadsnätet.
Att kommunen genom Karlshamn Energi har kontroll över utbyggnaden är den mest strategiskt
fördelaktiga lösningen på sikt. För att kunna finansiera utbyggnad även på landsbygden och i de
mindre lönsamma områdena krävs en större marknadsandel som ger intäkter från de lönsamma
tätortsnära områdena och flerbostadshusen.
Uppföljning och utvärdering av Bredbandsstrategin kommer att genomföras årligen av Karlshamn
Energi i samråd med kommunledningsförvaltningen. Vid behov kommer Bredbandsstrategin att
revideras i samband med dessa utvärderingar.

2
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2

Inledning

Detta dokument ersätter Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun från år 2016.

2.1

Syfte

Syftet med Bredbandsstrategin är att ange Karlshamns kommuns målsättning för fiberutbyggnad
inom kommunen och beskriva hur Karlshamns kommun kommer att arbeta för att nå målen.
Strategin ska också tydliggöra vikten av en väl utbyggd IT infrastruktur i kommunen.

2.2

Målgrupper

Bredbandsstrategin riktar sig till politiker och tjänstemän inom Karlshamns kommun men naturligtvis
likaså till invånare och näringsidkare. Strategin riktar sig även till berörda politiker och tjänstemän i
övriga kommuner i länet, Länsstyrelsen samt Region Blekinge.

2.3

Bredbandsstrategi för Sverige

Den 18 december 2016 offentliggjordes regeringens uppdaterade Bredbandsstrategi för Sverige.
Regeringen formulerar här en bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband
och stabila mobila tjänster av god kvalitet. Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige
eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ
produktion. På kort sikt höjs målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. På längre sikt bedömer regeringen att det
behövs mål på två områden; tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster
av god kvalitet – där ledordet är ”användning utan upplevd begränsning”. Hela Sverige omfattar
områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång
till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till
minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär
också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig
senast år 2023.

2.4

Mål

Det skall finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare och företag fritt och
med konkurrens kan välja de tjänsteleverantörer man vill ha. Utvecklingen av nätet skall styras av
nytta för medborgare och företag.
Följande mål gäller till 2022 och förtydligar vikten av tillgång, öppenhet, konkurrens och kommunens
egen roll i utvecklingen.






År 2020 har minst 95 % av Karlshamns hushåll och företag möjlighet att beställa
bredband om minst 1000 Mbit/s.
År 2020 har alla Karlshamns offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om
minst 1000 Mbit/s.
År 2022 har 100 % av Karlshamns hushåll och företag möjlighet att beställa bredband om
minst 1000 Mbit/s
Det skall finnas många tjänsteleverantörer i öppna nät för att säkerställa konkurrens på
lika villkor.
Karlshamns kommun genom Karlshamn Energi skall äga fiberinfrastruktur i Karlshamns
kommun för att säkerställa öppenhet och konkurrens på lika villkor för
tjänsteleverantörer

3
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2.5

Strategi

Kommunen skall utveckla och tillhandahålla ett öppet bredbandsnät med ett konkurrenskraftigt
tjänsteutbud som gör att målen nås. Kommunen tar kontroll över processen för utbyggnad av
bredband i kommunen. Förvaltningar och bolag ges direktiv att verka för att handlingsplanen
förverkligas och Karlshamn Energi har ett ägardirektiv att på affärsmässiga villkor ansvara och
samordna utbyggnaden av bredband inom Karlshamns kommun. Genom att kommunen tar kontroll
och bygger infrastruktur undvikes monopol som kommunen inte kan påverka i framtiden.

3

Nuläge

Karlshamns kommun har idag ett väl utbyggt fiberstamnät. Karlshamn Energi har även fiber till alla
telestationer i kommunen. Andra marknadsaktörer har utöver detta även investerat i utbyggnad av
fibernät inom kommunen.
Merparten av flerfamiljshusen i Karlshamns kommun är idag fiberanslutna vilket innebär att de flesta
invånare som bor i flerfamiljshus idag har tillgång till bredbandstjänster via fiber.
Omkring 60 % av Karlshamns kommuns hushåll bor i småhus vilket till stor del utgörs av
villaområden. Av uppskattningsvis 9 500 villor i Karlshamns kommun har strax över 5500 st haft
möjlighet att ansluta sig till (ca 60% % av hela beståndet) fiberbaserad access till i slutet av år 2017.
Ca 2 200 av villorna för permanentboende ligger i glesbygd som kräver någon form av offentlig
finansiering för att bli utbyggt. Förutsättningen för att Karlshamns kommun ska nå bredbandsmålen
är därför att alla permanentboende i småhus uppgraderas/byggs ut med fiber.

3.1

Bredband via fiber

Det finns en mängd anledningar till att investera i en bredbandsanslutning via fiber och skälen kan
vara olika beroende på behov. Några av de grundläggande skälen är:









3.2

mycket hög, konstant och valbar kapacitet för dataöverföring
riktigt god drift- och datasäkerhet
mer framtidssäkert än andra teknologier
Internet, telefoni och TV via samma lösning gör det kostnadseffektivt för hushållen
öppet stadsnät möjliggör stort utbud och fri konkurrens
nyttotjänster såsom det uppkopplade smarta hemmet
högre värde på sin bostad och en större möjlighet att faktisk bo kvar då man blir äldre
användande av trygghetstjänster

Bredband via kopparnätet

Uppskattningsvis 20% av Karlshamns kommuns invånare är användare av ADSL-teknik för att koppla
upp sig mot Internet i dagsläget. Kvaliteten hos ledningarna och avståndet till telefonstationen avgör
vilken hastighet som kan erbjudas via ADSL till varje enskild abonnent, normalt ligger nedladdningshastigheten runt 8-15 Mbit/s och lägre för uppladdning. Användningen av kopparnät för leverans av
bredband minskar och bedömningen är att fiber och i vissa fall mobilt bredband kommer att ersätta
kopparnätet över tid. I Karlshamn kommer stora delar av telestationer som ligger på landsbygden att
läggas ned hösten 2018. .

4
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3.3

Bredband via mobilt bredband

De stora teleoperatörerna är representerade i Karlshamns kommun och användningen av bredband
via mobiltelefonnätet har ökat i rask takt under de sista åren, tack vare till viss del sänkta priser, mer
användarvänliga tjänster men framförallt människors förändrade konsumtionsbeteende av medier
långt ned och nu även upp i åldrarna. Det ökade behovet av ständig uppkoppling har inneburit att
operatörerna har infört begränsningar på hur mycket data som får användas under en viss tid vilket
inneburit att behovet för tillgång till trådlösa nät (wifi) har blivit större även för mobila enheter.

3.4

5G, kommande mobil teknik

5G är nästa generations mobilnätverk där hastighet på surf, täckning och allt annat vi använder
dagens mobilnät till) ska förbättras markant. Upp till 10-20 gigabit/sekund tros nätet klara när det är
klart, men framför allt ska betydligt fler prylar kunna kopplas upp samtidigt. Hittills har bara
frekvenser under 6 GHz reserverats för mobilnät, men för att kunna maxa hastigheterna rejält
kommer 5G att göra anspråk på frekvensband mellan 6 GHz och 100 GHz.
På grund av att 5G använder en hög frekvens får den per automatik också kort räckvidd
och begränsad genomträngningsförmåga. Det mesta tyder därför på att 5G blir en teknik främst för
städer och tätorter där masterna kan byggas mycket tätt. Sannolikt behövs även sändare inomhus.
Dessa behöver då matning från en snabb fast uppkoppling för att 5G ska nå sin fulla potential. Det
troliga är att det inte finns någon fullt utbyggd kommersiell 5G i Karlshamn förrän tidigast 2020.
5G kommer att leda till en omfattande utbyggnad av stadsnätens fiberinfrastrukturer. De flesta
mobilmasterna i ett mobilnät måste anslutas med fiberkabel för att mobilkunderna ska kunna få
tillräcklig bandbredd i sina mobiler eller bärbara datorer. Det innebär att tusentals mobilmaster
kommer att fiberanslutas under de närmaste åren i hela Sverige.

4

Handlingsplan

Karlshamns kommunfullmäktige har beslutat att Karlshamn Energi från år 2010 har en framträdande
roll som samordnare och huvudman för utbyggnaden av fiberinfrastrukturen i kommunen.
För att nå målen gäller följande handlingsplan.









En aktiv dialog skall föras med kommuninvånare, företag och nätägare om behov,
kvalitet och planering för utbyggnad
Det skall tillses att inga nya fastigheter bildas utan att tillgång till fiberanslutning
samtidigt utreds
Nya kommunala tomter inom detaljplanelagt område skall ha tillgång till fiberanslutning
Kanalisation för fibernät byggs ut av Karlshamn Energi vid alla markarbeten i kommunen
och Karlshamns kommun skall stimulera samordnade markarbeten
Enligt markavtal skall man kalla till planeringsmöten. Till mötena skall företrädare för
samtliga ledningsdragande verksamheter bjudas in
Kommunen ska söka samverkan inom bredbandsområdet med övriga kommuner i
regionen
Där det är möjligt ska Karlshamn Energi ansöka om och utnyttja statliga medel och EUstöd för utbyggnad av bredband.
Karlshamn Energi upprätthåller en utbyggnadsplan för kommunen

5
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4.1

Tre olika processer att få bredband

Beroende på var man bor finns det olika vägar att gå för att få tillgång till snabbt bredband
Alternativen skiljer sig åt i tillvägagångssätt och ledtid men även till viss del i den tekniska lösningen.
Alla är överens om att fiber är den mest framtidssäkrade tekniken för att förse företag och
privatpersoner med bredband, men i de mest glesbebyggda delarna av kommunen kommer behovet
att pröva olika kombinationer av tekniska lösningar för att hitta en lösning som är hållbar såväl som
kvalitativt och ekonomiskt att finnas.
Vi kan dela in kommunen i tre kategorier:
1. Tätort
2. Byanät
3. Vita fläckar
4.1.1 Villaområde
Det som klassificeras som villaområde är villabebyggelse i tätort, där nätägaren kan bygga inom
ramen för sin egenfinansierade villamodell.
Ur Post och Telestyrelsen perspektiv är dessa områden där marknadskrafterna kan bygga ut för egen
kraft, dvs man får inga bidrag för dessa områden. Utbyggnaden sker baserat på strategisk utbyggnad
och intresse, där intresseanmälningar samlas in via Karlshamn Energis hemsida. Alla villaområden i
tätort (enligt PTS definition) kommer att vara utbyggda till slutet av 2018.
4.1.2 Byanät
De områden som betecknas som potentiella byanät är de som kan bebyggas med hjälp av bidrag från
Landsbygdsprogrammet, dvs att de ligger utanför det som klassificerats som tätort av Post och
Telestyrelsen och som uppfyller kraven för ”projektstöd för bredband” i Landsbygdsprogrammet.
Det finns två huvudspår för byanät. Antingen driver man byanätet som i tidigare programperiod,
ideellt med en ekonomisk förening som bas eller så söker Karlshamn Energi bidrag direkt i egenskap
av nätägare. I och med att reglerna för ansökning av bidrag premierar stora byanät så blir det allt
svårare för ideella föreningar att skapa projekt. Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun har
beslutat om att man skall erbjuda anslutning till alla permanentboende i Karlshamns kommun.
Endast skärgården ligger utanför detta i dagsläget.
4.1.3 Vita fläckar
Vita fläckar (White Areas) är ett av flera begrepp som används av EU för att beskriva
bredbandsmarknaden. Vita fläckar är områden som saknar IT-infrastruktur och investeringar. Här kan
offentligt agerande behövas för att främja både investeringar och konkurrens. Där det är så glest
bebyggt att varken marknadskrafter eller bidrag räcker för att bygga fibernät måste andra tekniker
prövas/tillämpas. Dessa lösningar kan innebära kreativa mix av fiber, trådlösa tekniker och mobilt
bredband.
I Karlshamns kommun är det öarna i skärgården som kan betecknas som vita fläckar. I dessa områden
kan det bli aktuellt med en annan, mer kostnadseffektiv bredbandsteknik som innebär att fibern i
stamnätet utnyttjas men med en annan anslutningsteknik sista sträckan till medborgaren alternativt
trådlösa lösningar.
6
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5

Samhällsnytta med bredband

Tillgången till en digital infrastruktur med hög överföringskapacitet och uppkoppling till Internet är
en förutsättning för god tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till ett hållbart
samhälle och är grundläggande för de tre övergripande begreppen globalisering, urbanisering och
digitalisering. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av digitala
samhällstjänster och service. Det handlar om att ha en fungerande vardag och är i grunden en
demokrati och rättighetsfråga i vårt moderna samhälle.
Traditionella arbetsmetoder förändras och nya tjänster utvecklas där företag har möjlighet att vidga
sina affärsområden. Produktföretag blir i allt större omfattning tjänsteföretag där service, support
och kringliggande tjänster adderar värde för kunden och möjliggör längre kundrelationer för
företagen. I en framtid förväntas att ca 50% av kapaciteten kommer att nyttjas av offentliga tjänster
såsom sjukvård, skola och omsorg.

6

Bilaga 1 -Sammanställning av bidragsmöjligheter

Landsbygdsprogrammet
Den 14 december 2015 beslutade Jordbruksverket om reglerna för bredbandsstödet. Det betyder att
länsstyrelserna nu kan ta beslut om vilka ansökningar som ska få stöd. Kontakta länsstyrelsen i ditt
län för närmare information om hur och när de kommer att ta beslut om bredbandsstöd.
Du kan söka stöd till bredband om du är en juridisk person och kommer att bygga till fler än bara din
egen verksamhet. Stödet kan du söka genom en e-tjänst här på webbplatsen. Det är sedan
länsstyrelsen i respektive län som handlägger och beslutar vilka projekt som ska få stöd.

7
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Bilaga 2 - Definitioner och förklaringar

ADSL
En teknik för åtkomst av bredband. Oftast används Skanovas koppartrådar som finns mellan
telestationen och hushållet. En överföringsteknik som är beroende av längden och kvalitén på
koppartråden och som ger en asynkron överföring där nedladdningskapaciteten är högre än
uppladdning.
Kanalisation
För att kunna förlägga en fiber i marken krävs tomrör. Dessa rör kan benämnas kanalisation. Ibland
används begreppet i meningen, kanalisation = grävarbetet + nedläggning av tomrör.
Kapacitetstjänst
Ett företag/organisation som erbjuder överföringskapaciteter i sitt nät till kunder, vanligen
tjänsteleverantörer som levererar Internettjänster till fiberanslutna företag. Kunden behöver då inte
investera i ändutrustning eller övervakning då detta ansvaras av nätägaren i Stadsnätet. Jämför med
svartfiber.
Svartfiber
Svartfiber är en förlagd fiber utan utrustning i ändarna. Den som hyr fiber sätter egen utrustning i
ändarna och ”tänder upp” fibern med datatrafik. Svartfiber kan ses som en digital motorväg där den
som hyr själv bestämmer och ansvarar över trafiken i fibern. Jämför med kapacitetstjänst.
Kommunikationsoperatör (KO)
Ett företag/organisation som svarar för att ”tända upp” fibernätet och svara för kommunikationen.
KO ansvarar för avtalsmässiga relationer med tjänsteleverantören samt för installation, övervakning
och drift av kommunikationsutrustning som behövs för att bredbandstjänster/samhällsnyttiga
tjänster såsom t ex Trygghetslarm, Styr/Regler/Övervakningstjänster men också Internet, TV,
Telefoni, videokonferenser mm ska kunna förmedlas. Ofta tar den lokala Stadsnätsoperatören (SO)
ansvar för denna del om kompetenser och resurserna redan skapat synergier. Annars kan KO-rollen
upphandlas helt eller till utvalda delar och kan då vara ett bra sätt att komma igång snabbt i sin
kommun.
Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. är den myndighet
som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
Tjänsteleverantör (TL)
Tjänsteleverantören levererar olika typ av digitala tjänster i öppna såväl som stängda infrastrukturer.
TL tecknar samarbetsavtal med det öppna Stadsnätet/KO för att få åtkomst av de anslutna
dataportar som hushållen och företagen. TL marknadsför sig och dess kunder aktiveras på den
digitala marknadsplatsen; tjänstevalsportalen som Stadsnätet tillhandahåller men även genom
marknadskanaler direkt med kunden. Aktiveringsbeställning görs därefter från TL till Stadsnät.
Öppet nät
Öppet nät är när nätägare ger tillträde till den egna infrastrukturen på skäliga och icke
diskriminerande villkor. Detta kan gälla tillträde till kanalisation eller svart fiber. Öppet nät kan också
vara när en kommunikationsoperatör erbjuder lika villkor för alla leverantörer av tjänster.

8
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1

Sammanfattning och målsättning

Denna Bredbandsstrategi gäller för 5‐årsperioden 2016‐2020.
Följande mål gäller till 2020 och förtydligar vikten av tillgång, öppenhet, konkurrens och kommunens
egen roll i utvecklingen.





År 2020 har minst 90 % av Karlshamns hushåll och företag tillgång till bredband om minst
100Mbit/s.
År 2020 har alla Karlshamns offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om
minst 100Mbit/s.
Det skall finnas många tjänsteleverantörer i öppna nät för att säkerställa konkurrens på
lika villkor. Nätägare ska vara obundna till en tjänsteleverantör för att långsiktigt skapa
en tillfredställande konkurrenssituation.
Kommunen genom Karlshamn Energi skall äga fiberinfrastruktur i Karlshamns kommun
för att säkerställa öppenhet och konkurrens på lika villkor för tjänsteleverantörer.

Målsättningen i strategin möter även upp Regeringens Bredbandsstrategi och Bredbandstrategi för
Blekinge län. För att uppnå målen krävs en ökad utbyggnad av det fiberbaserade nätet fram till varje
enskilt hushåll, ofta benämnt accessnät eller byanät.
Sammantaget ska åtgärderna i detta dokument säkerställa att målen uppfylls, men vi strävar
långsiktigt efter att alla medborgare ska ha tillgång till digitala tjänster.
Karlshamn Energi AB har ett ägardirektiv att ansvara för utbyggnaden av bredband inom Karlshamns
kommun. Karlshamn Energi levererar även en tjänstevalsportal där slutkunden erbjuds tjänster.
Dessa kan aktiveras från olika leverantörer i en öppen konkurrens i stadsnätet.
Att kommunen genom Karlshamn Energi har kontroll över utbyggnaden är den mest strategiskt
fördelaktiga lösningen på sikt. För att kunna finansiera utbyggnad även på landsbygden och i de
mindre lönsamma områdena krävs en större marknadsandel som ger intäkter från de lönsamma
tätortsnära områdena och flerbostadshusen.
För att i största möjliga mån säkerställa tillgången till fiberbaserad IT‐infrastruktur vid nyexploatering
av bostads‐, köpcenter‐ och industriområden finns tillägg som belyser detta område i PBL (Plan och
bygglag) from maj 2011
Uppföljning och utvärdering av Bredbandsstrategin kommer att genomföras årligen av Karlshamn
Energi i samråd med kommunledningsförvaltningen. Vid behov kommer Bredbandsstrategin att
revideras i samband med dessa utvärderingar.
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Inledning

Detta dokument ersätter Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun från 2010.

2.1

Syfte

Syftet med Bredbandsstrategin är att ange Karlshamns kommuns målsättning för fiberutbyggnad
inom kommunen och beskriva hur Karlshamns kommun kommer att arbeta för att nå målen.
Strategin ska också tydliggöra vikten av en väl utbyggd IT infrastruktur i kommunen.

2.2

Målgrupper

Bredbandsstrategin riktar sig till politiker och tjänstemän inom Karlshamns kommun men naturligtvis
likaså till invånare och näringsidkare. Strategin riktar sig även till berörda politiker och tjänstemän i
övriga kommuner i länet, Länsstyrelsen samt Region Blekinge.

2.3

Bredbandsstrategi för Sverige

Den 3 november 2009 offentliggjordes regeringens Bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande
målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass där 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Utgångspunkten är att elektroniska
kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden. Regeringen ska inte styra
marknaden eller den tekniska utvecklingen. Regeringen slår fast att dess övergripande uppgift är att
skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. En central
ansvarsfråga är att se till att det finns en relevant reglering.
I regeringens strategi framgår att kommunerna förväntas ta ett större ansvar än tidigare för
samordning och utbyggnad av bredband. Bland annat har regeringen tydliggjort kommunernas
planeringsansvar för elektroniska kommunikationer i nya Plan och Bygglagen. Vid nyexploatering av
bostads‐, köpcenter‐ och industriområden ansvarar Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen för att
tillgången till fiberbaserad IT‐infrastruktur i största möjliga mån säkerställs.
Det finns stöd‐ och stimulansprogram där nätägare kan ansöka om bidrag för utbyggnad framförallt
på landsbygden. Se bilaga 1 för en sammanställning av bidragsmöjligheter.

2.4

Bredbandsstrategi för Blekinge Län

En Bredbandsstrategi för Blekinge län antogs år 2015. Strategin utgår ifrån regeringens
bredbandsstrategi och dess mål samt trycker på vikten av ett öppet och robust fibernät.
Strategin pekar på vikten av samverkan inom regionen för att nå målen och slår fast att en väl
utbyggd IT‐infrastruktur i länet innebär ökad attraktionskraft och bidrar till regionens fortsatta
utveckling.
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2.5

Mål

Det skall finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare och företag fritt och
med konkurrens kan välja de tjänsteleverantörer man vill ha. Utvecklingen av nätet skall styras av
nytta för medborgare och företag.
Följande mål gäller till 2020 och förtydligar vikten av tillgång, öppenhet, konkurrens och kommunens
egen roll i utvecklingen.





2.6

År 2020 har minst 90 % av Karlshamns hushåll och företag tillgång till bredband om minst
100Mbit/s.
År 2020 har alla Karlshamns offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om
minst 100Mbit/s.
Det skall finnas många tjänsteleverantörer i öppna nät för att säkerställa konkurrens på
lika villkor. Nätägare ska vara obundna till en tjänsteleverantör för att långsiktigt skapa
en tillfredställande konkurrenssituation.
Karlshamns kommun genom Karlshamn Energi skall äga fiberinfrastruktur i Karlshamns
kommun för att säkerställa öppenhet och konkurrens på lika villkor för
tjänsteleverantörer

Strategi

Kommunen skall utveckla och tillhandahålla ett öppet bredbandsnät med ett konkurrenskraftigt
tjänsteutbud som gör att målen nås. Kommunen tar kontroll över processen för utbyggnad av
bredband i kommunen. Förvaltningar och bolag ges direktiv att verka för att handlingsplanen
förverkligas och Karlshamn Energi har ett ägardirektiv att på affärsmässiga villkor ansvara och
samordna utbyggnaden av bredband inom Karlshamns kommun. Genom att kommunen tar kontroll
och bygger infrastruktur undvikes monopol som kommunen inte kan påverka i framtiden.

3

Nuläge

Karlshamns kommun har idag ett väl utbyggt fiberstamnät. Karlshamn Energi har även fiber till alla
telestationer i kommunen. Marknadsaktörer har utöver detta även investerat i utbyggnad av fibernät
inom kommunen.
Merparten av flerfamiljshusen i Karlshamns kommun är idag fiberanslutna vilket innebär att de flesta
invånare som bor i flerfamiljshus idag har tillgång till bredbandstjänster via fiber.
Omkring 60 % av Karlshamns kommuns hushåll bor i småhus vilket till stor del utgörs av
villaområden. Till skillnad från flerfamiljshus har många villaområden en kopparbaserad
bredbandsinfrastruktur (ADSL) vilket ger lägre hastigheter och sämre kvalitet av digitala tjänster.
Av uppskattningsvis 9 500 villor i Karlshamns kommun har strax över 2 000 st haft möjlighet att
ansluta sig till (ca 20 % av hela beståndet) fiberbaserad access i slutet av år 2015. Ca 4 000 av villorna
ligger i glesbygd som kräver någon form av offentlig finansiering för att bli utbyggt. Förutsättningen
för att Karlshamns kommun ska nå bredbandsmålen är därför att en stor andel av villorna (småhus)
uppgraderas/byggs ut med fiber.
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3.1

Bredband via fiber

Det finns en mängd anledningar till att investera i en bredbandsanslutning via fiber och skälen kan
vara olika beroende på behov. Några av de grundläggande skälen är:









3.2

mycket hög, konstant och valbar kapacitet för dataöverföring
riktigt god drift‐ och datasäkerhet
mer framtidssäkert än andra teknologier
Internet, telefoni och TV via samma lösning gör det kostnadseffektivt för hushållen
öppet stadsnät möjliggör stort utbud och fri konkurrens
nyttotjänster såsom det uppkopplade smarta hemmet
högre värde på sin bostad och en större möjlighet att faktisk bo kvar då man blir äldre
användande av trygghetstjänster

Bredband via kopparnätet

Uppskattningsvis 20% av Karlshamns kommuns invånare är användare av ADSL‐teknik för att koppla
upp sig mot Internet i dagsläget år 2016. Kvaliteten hos ledningarna och avståndet till
telefonstationen avgör vilken hastighet som kan erbjudas via ADSL till varje enskild abonnent,
normalt ligger nedladdnings‐hastigheten runt 8‐15 Mbit/s och lägre för uppladdning. Användningen
av kopparnät för leverans av bredband minskar och bedömningen är att fiber och i vissa fall mobilt
bredband kommer att ersätta kopparnätet över tid. Telestationer som inte är fiberanslutna kommer
troligen att läggas ned och kopparnätet har svårt att möta de krav på kvalitet och kapacitet som ställs
på bredband framöver. I och med att Karlshamn Energi äger fiber till alla telestationer så finns det en
möjlighet att driva vissa vidare om behov finns.

3.3

Bredband via mobilt bredband

De stora teleoperatörerna är representerade i Karlshamns kommun och användningen av bredband
via mobiltelefonnätet har ökat i rask takt under de sista åren, tack vare till viss del sänkta priser, mer
användarvänliga tjänster men framförallt människors förändrade konsumtionsbeteende av medier
långt ned och nu även upp i åldrarna. Det ökade behovet av ständig uppkoppling har inneburit att
operatörerna har infört begränsningar på hur mycket data som får användas under en viss tid vilket
inneburit att behovet för tillgång till trådlösa nät (wifi) har blivit större även för mobila enheter.
4G kommer att leda till en omfattande utbyggnad av stadsnätens fiberinfrastrukturer. De flesta
mobilmasterna i ett mobilnät måste anslutas med fiberkabel för att mobilkunderna ska kunna få
tillräcklig bandbredd i sina mobiler eller bärbara datorer. Det innebär att tusentals mobilmaster
kommer att fiberanslutas under de närmaste åren.
PTS bedömning är att 4‐6 % av hushåll och företag utöver de som inte har tillgång till 100 Mbit/s med
trådbunden teknik år 2020, kommer att kunna få det via mobilnäten.

3.4

5G, kommande mobil teknik

5G är nästa generations mobilnätverk där hastighet på surf, täckning och allt annat vi använder
dagens mobilnät till (lte, som oftast kallas 4G) ska förbättras markant. Ännu är ingen standard
bestämd, men har börjat testas. Upp till 10‐20 gigabit/sekund tros nätet klara när det är klart, men
framför allt ska betydligt fler prylar kunna kopplas upp samtidigt. Hittills har bara frekvenser under 6

5

327

GHz reserverats för mobilnät, men för att kunna maxa hastigheterna rejält kommer 5G att göra
anspråk på frekvensband mellan 6 GHz och 100 GHz.
På grund av att 5G använder en hög frekvens får den per automatik också kort räckvidd
och begränsad genomträngningsförmåga. Det mesta tyder därför på att 5G blir en teknik främst för
städer och tätorter där masterna kan byggas mycket tätt. Sannolikt behövs även sändare inomhus.
Dessa behöver då matning från en snabb fast uppkoppling för att 5G ska nå sin fulla potential. Det
troliga är att det inte finns någon fullt utbyggd kommersiell 5G i Karlshamn förrän tidigast 2020.

4

Handlingsplan

Karlshamns kommunfullmäktige har beslutat att Karlshamn Energi från år 2010 har en framträdande
roll som samordnare och huvudman för utbyggnaden av fiberinfrastrukturen i kommunen.
För att nå målen gäller följande handlingsplan.









4.1

En aktiv dialog skall föras med kommuninvånare, företag och nätägare om behov,
kvalitet och planering för utbyggnad
Det skall tillses att inga nya fastigheter bildas utan att tillgång till fiberanslutning
samtidigt utreds
Nya kommunala tomter inom detaljplanelagt område skall ha tillgång till fiberanslutning
Kanalisation för fibernät byggs ut av Karlshamns energi vid alla markarbeten i kommunen
och Karlshamns kommun skall stimulera samordnade markarbeten
Enligt markavtal skall man kalla till planeringsmöten. Till mötena skall företrädare för
samtliga ledningsdragande verksamheter och aktörer på den lokala
bredbandsmarknaden bjudas in
Kommunen ska söka samverkan inom bredbandsområdet med övriga kommuner i
regionen
Där det är möjligt ska Karlshamn Energi ansöka om och utnyttja statliga medel och EU‐
stöd för utbyggnad av bredband.
Karlshamn Energi upprätthåller en utbyggnadsplan för kommunen

Tre olika processer att få bredband

Beroende på var man bor finns det olika vägar att gå för att få tillgång till snabbt bredband
Alternativen skiljer sig åt i tillvägagångssätt och ledtid men även till viss del i den tekniska lösningen.
Alla är överens om att fiber är den mest framtidssäkrade tekniken för att förse företag och
privatpersoner med bredband, men i de mest glesbebyggda delarna av kommunen kommer behovet
att pröva olika kombinationer av tekniska lösningar för att hitta en lösning som är hållbar såväl som
kvalitativt och ekonomiskt att finnas.
Vi kan dela in kommunen i tre kategorier:
1. Tätort
2. Byanät
3. Vita fläckar

6
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4.1.1 Villaområde
Det som klassificeras som villaområde är villabebyggelse i tätort, där nätägaren kan bygga inom
ramen för sin egenfinansierade villamodell.
Ur Post och Telestyrelsen perspektiv är dessa områden där marknadskrafterna kan bygga ut för egen
kraft, dvs man får inga bidrag för dessa områden. Utbyggnaden sker baserat på strategisk utbyggnad
och intresse, där intresseanmälningar samlas in via Karlshamn Energis hemsida.
4.1.2 Byanät
De områden som betecknas som potentiella byanät är de som kan bebyggas med hjälp av bidrag från
Landsbygdsprogrammet, dvs att de ligger utanför det som klassificerats som tätort av Post och
Telestyrelsen och som uppfyller kraven för ”projektstöd för bredband” i Landsbygdsprogrammet.
Det finns två huvudspår för byanät. Antingen driver man byanätet som i tidigare programperiod,
ideellt med en ekonomisk förening som bas eller så söker Karlshamn Energi bidrag direkt i egenskap
av nätägare.
4.1.3 Vita fläckar
Vita fläckar (White Areas) är ett av flera begrepp som används av EU för att beskriva
bredbandsmarknaden. Vita fläckar är områden som saknar IT‐infrastruktur och investeringar. Här kan
offentligt agerande behövas för att främja både investeringar och konkurrens. Där det är så glest
bebyggt att varken marknadskrafter eller bidrag räcker för att bygga fibernät måste andra tekniker
prövas/tillämpas. Dessa lösningar kan innebära kreativa mix av fiber, trådlösa tekniker och mobilt
bredband.
I Karlshamns kommun finns det företrädelsevis områden som kan betecknas som vita fläckar. Vissa
delar av norra kommunen och skärgården kommer troligtvis att ingå i de 5‐10 % som inte nås av en
större fiberutbyggnad som säkerställer regeringens bredbandsmål 2020. I dessa områden kan det bli
aktuellt med en annan, mer kostnadseffektiv bredbandsteknik som innebär att fibern i stamnätet
utnyttjas men med en annan anslutningsteknik sista sträckan till medborgaren.

5

Samhällsnytta med bredband

Tillgången till en digital infrastruktur med hög överföringskapacitet och uppkoppling till Internet är
en förutsättning för god tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till ett hållbart
samhälle och är grundläggande för de tre övergripande begreppen globalisering, urbanisering och
digitalisering. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av digitala
samhällstjänster och service. Det handlar om att ha en fungerande vardag och är i grunden en
demokrati och rättighetsfråga i vårt moderna samhälle.
Traditionella arbetsmetoder förändras och nya tjänster utvecklas där företag har möjlighet att vidga
sina affärsområden. Produktföretag blir i allt större omfattning tjänsteföretag där service, support
och kringliggande tjänster adderar värde för kunden och möjliggör längre kundrelationer för
företagen. I en framtid förväntas att ca 50% av kapaciteten kommer att nyttjas av offentliga tjänster
såsom sjukvård, skola och omsorg.
Se den ekonomiska studien ”Effekter av digital tjänster i äldreomsorg” som genomfördes år 2014 av
det svenska forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT AB på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen.
Där anges mycket stora belopp i besparing av införande av E‐tjänster inom hemtjänsten. Källan är Acreo
Swedish ICT
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Bilaga 1 ‐Sammanställning av bidragsmöjligheter

Kanalisationsstöd
Stöd för att lägga ner kanalisation/rör för bredband. Vanligtvis kan upp till 50 % av kostnaden
ersättas. Ansökan och mer information hos Länsstyrelsen.
Landsbygdsprogrammet
Den 14 december 2015 beslutade Jordbruksverket om reglerna för bredbandsstödet. Det betyder att
länsstyrelserna nu kan ta beslut om vilka ansökningar som ska få stöd. Kontakta länsstyrelsen i ditt
län för närmare information om hur och när de kommer att ta beslut om bredbandsstöd.
Du kan söka stöd till bredband om du är en juridisk person och kommer att bygga till fler än bara din
egen verksamhet. Stödet kan du söka genom vår e‐tjänst här på webbplatsen. Det är sedan
länsstyrelsen i ditt län som handlägger och beslutar vilka projekt som ska få stöd.
Leader
Små lokalt förankrade projekt i uppstartsfas. Eget ideellt arbete kan i vissa fall vara del av
medfinansiering. Sverige är indelat i ca 60st Leaderområden, kontaktinformation finns på
Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se
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Bilaga 2 ‐ Definitioner och förklaringar

ADSL
En teknik för åtkomst av bredband. Oftast används Skanovas koppartrådar som finns mellan
telestationen och hushållet. En överföringsteknik som är beroende av längden och kvalitén på
koppartråden och som ger en asynkron överföring där nedladdningskapaciteten är högre än
uppladdning.
Kanalisation
För att kunna förlägga en fiber i marken krävs tomrör. Dessa rör kan benämnas kanalisation. Ibland
används begreppet i meningen, kanalisation = grävarbetet + nedläggning av tomrör.
Kapacitetstjänst
Ett företag/organisation som erbjuder överföringskapaciteter i sitt nät till kunder, vanligen
tjänsteleverantörer som levererar Internettjänster till fiberanslutna företag. Kunden behöver då inte
investera i ändutrustning eller övervakning då detta ansvaras av nätägaren i Stadsnätet. Jämför med
svartfiber.
Svartfiber
Svartfiber är en förlagd fiber utan utrustning i ändarna. Den som hyr fiber sätter egen utrustning i
ändarna och ”tänder upp” fibern med datatrafik. Svartfiber kan ses som en digital motorväg där den
som hyr själv bestämmer och ansvarar över trafiken i fibern. Jämför med kapacitetstjänst.
Kommunikationsoperatör (KO)
Ett företag/organisation som svarar för att ”tända upp” fibernätet och svara för kommunikationen.
KO ansvarar för avtalsmässiga relationer med tjänsteleverantören samt för installation, övervakning
och drift av kommunikationsutrustning som behövs för att bredbandstjänster/samhällsnyttiga
tjänster såsom t ex Trygghetslarm, Styr/Regler/Övervakningstjänster men också Internet, TV,
Telefoni, videokonferenser mm ska kunna förmedlas. Ofta tar den lokala Stadsnätsoperatören (SO)
ansvar för denna del om kompetenser och resurserna redan skapat synergier. Annars kan KO‐rollen
upphandlas helt eller till utvalda delar och kan då vara ett bra sätt att komma igång snabbt i sin
kommun.
Post‐ och telestyrelsen (PTS)
PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. är den myndighet
som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
Tjänsteleverantör (TL)
Tjänsteleverantören levererar olika typ av digitala tjänster i öppna såväl som stängda infrastrukturer.
TL tecknar samarbetsavtal med det öppna Stadsnätet/KO för att få åtkomst av de anslutna
dataportar som hushållen och företagen. TL marknadsför sig och dess kunder aktiveras på den
digitala marknadsplatsen; tjänstevalsportalen som Stadsnätet tillhandahåller men även genom
marknadskanaler direkt med kunden. Aktiveringsbeställning görs därefter från TL till Stadsnät.
Öppet nät
Öppet nät är när nätägare ger tillträde till den egna infrastrukturen på skäliga och icke
diskriminerande villkor. Detta kan gälla tillträde till kanalisation eller svart fiber. Öppet nät kan också
vara när en kommunikationsoperatör erbjuder lika villkor för alla leverantörer av tjänster.
När en kommunikationsoperatör själva är tjänsteleverantör i sitt nät så är det per definition inte ett
öppet nät i och med att det inte är lika villkor för alla leverantörer.
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Bilaga 3 ‐ Länkar och referenser

Karlshamns kommun
www.Karlshamn.se

Karlshamn Energi
www.karlshamnenergi.se
www.Karlshamnporten.net

Boverket ‐ Vägledning för elektroniska kommunikationer i planeringen
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/elektroniska‐kommunikationer‐i‐planeringen.pdf

Bredbandsforum
www.bredbandivarldsklass.se

Bredbandsforum ‐ Regeringens bredbandsstrategi
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/33/61e77df0.pdf

Swedish ICT
https://www.swedishict.se/

Länsstyrelsen i Blekinge
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/lantbruk‐och‐landsbygd/landsbygdsutveckling/bredband/
Jordbruksverket
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband.4.37e9ac46144f41921cd2c76
1.html

Post och Tele styrelsen, (PTS) ‐ Om bredband
http://www.pts.se/sv/Lattlast/Bredband/Vad‐ar‐bredband/

Region Blekinge
‐ Regionala tillväxtprogrammet samt
‐Digital infrastruktur och IT
http://www.regionblekinge.se/media/41137/tillvaxt_blekinge.pdf
http://www.regionblekinge.se/infrastruktur‐trafik/digital‐infrastruktur‐och‐it/

Svenska Stadsnätsföreningen
www.ssnf.org

Bredbandsstrategiför Karlskrona Kommun 2016‐2020
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Policy/IT‐
infrastrukturprogram%20f%C3%B6r%20Karlskrona%20kommun%202016‐2020.pdf

Bredbandsstrategi för Ronneby kommun 2016‐2020
http://www.ronneby.se/Global/Dokument/Styrdokument%20NY/Strategier/Bredbandsstrategi%20f%C3%B6r%20Ronneby
%20kommun_2016_2020.pdf
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet och översända det till Region Blekinge.
Sammanfattning
Region Blekinge har översänt förslag till Regional bredbandsstrategi för Blekinge
2018–2020 för synpunkter senast 31 mars 2018.
Region Blekinge har inom regeringsuppdraget för regional koordinering av
bredbandsutvecklingen i Blekinge aktualiserat den regionala bredbandsstrategin för
perioden 2018–2020. Strategin tar sin utgångspunkt i den nationella bredbandsstrategin
som regeringen beslutade i december 2016. Syftet är att öka möjligheten för länet att nå de,
av regeringen beslutade, bredbandsmålen samt ge regionen goda möjligheter att ta del av
digitaliseringens möjligheter.
Anders Strange, VD Karlshamn Energi har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Yttrande remiss regional bredbandsstrategi
Regional_bredbandsstrategi_för_Blekinge_2018_2020_remissversion_v1
Marknadsanalys_Bredbandsutmaningen_i_Blekinge
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
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§
79

Remissyttrande Regional Bredbandsstrategi 2018-2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet och översända det till Region Blekinge.
Sammanfattning
Region Blekinge har översänt förslag till Regional bredbandsstrategi för Blekinge
2018–2020 för synpunkter senast 31 mars 2018.
Region Blekinge har inom regeringsuppdraget för regional koordinering av
bredbandsutvecklingen i Blekinge aktualiserat den regionala bredbandsstrategin för
perioden 2018–2020. Strategin tar sin utgångspunkt i den nationella bredbandsstrategin
som regeringen beslutade i december 2016. Syftet är att öka möjligheten för länet att nå de,
av regeringen beslutade, bredbandsmålen samt ge regionen goda möjligheter att ta del av
digitaliseringens möjligheter.
Anders Strange, VD Karlshamn Energi har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett
förslag till yttrande.
Efter att ärendet behandlats i KSAU har ett reviderat förslag till remissvar inkommit från
KEAB, vilket biläggs i bilaga 4.
Beslutsunderlag
1
2
3
4

Yttrande remiss regional bredbandsstrategi
Regional_bredbandsstrategi_för_Blekinge_2018_2020_remissversion_v1
Marknadsanalys_Bredbandsutmaningen_i_Blekinge
NYTT Yttrande remiss regional bredbandsstrategi

Beslutet skickas till
kansli@regionblekinge.se

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltningen ∙Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamn 2018-02-27

Yttrande rörande remiss Regional Bredbandsstrategi 2018-2020
Bakgrund
Regeringen har tagit fram en Bredbandsstrategi 2016. Målen är ambitiösa och det är viktigt att
kommunerna i Blekinge är aktiva för att nå dessa mål. I Karlshamns kommun så har man tydligt gett
uppdraget till Karlshamn Energi att ta ledningen i utbyggnaden av fiberinfrastruktur i hela
kommunen. Strategin är att det är viktigt att både ha infrastruktur i tätort som på landsbygd för att
totalt sett över tid få en hållbar ekonomi och en helhet som ger möjlighet att ha samma eller liknade
tjänsteutbud i hela kommunen.

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller offentligt ägda stadsnät. Stadsnäten har på ett bra
sätt drivit fram det som har blivit synonymt med ett stadsnät idag. Tack vare att kommunala
stadsnäten har tagit ledningen så har det utvecklats öppna nät med fri konkurrens mellan
tjänsteleverantörerna. Tittar man på prisbilden för tjänster i stadsnäten så ligger Sverige på betydligt
lägre priser än våra grannländer där man har valt en marknadsmodell där stora privata aktörer har en
monopolliknande situation och där priset till kund i vissa fall ligger dubbelt jämfört med i Sverige.

I Karlshamn var man tidigt ute och byggde ett fiberoptiskt nät till stora delar av kommunen. Detta nät
såldes ut till en privat aktör som under flera år inte byggde vidare och inte utvecklade fibernätet. På
grund av detta hamnade Karlshamn på efterkälken vad det gäller fiberinfrastruktur trots ett gott
utgångsläge. För att skapa möjlighet till ett kommunövergripande fibernät valde Karlshamns
kommun efter några år att ge uppdraget till kommunens egna energibolag att bygga en infrastruktur.

Under åren 2014-2017 har stora investeringar gjorts av Karlshamn Energi för att komma i kapp övriga
Sverige vad det gäller utbyggnadnivå. Det finns nu en tydlig plan för hur Karlshamn skall nå 100 %
fiberinfrastruktur till alla permanentboende på fastlandet år 2021. Infrastruktur till 95% av
kommunens hushåll kommer att nås redan under år 2018.

Synpunkter på remiss
I många avseenden så innehåller förslaget till regional bredbandsstrategi många delar som är bra.
Alla kommuner i Blekinge har i något olika omfattning valt att det kommunala energibolaget skall var
drivande i utbyggnaden av fiber i den egna kommunen. Detta är en verklighet som den regionala
bredbandsstrategin på något sätt måste anpassa sig till för att just kunna vara en regional strategi.
Därför bör alla texter som behandlar offentliga aktörer och privata aktörer ses över i befintligt
remissförslag. För att den regionala bredbandsstrategin skall vara i samklang med hur vi arbetar så
bör man uttrycka sig på ett sådant sätt att både kommunala stadsnät och privata aktörer ses som
marknadens aktörer.

Nedan följer synpunkter på olika textstycken. De delar som vi har samsyn med remissförslaget
kommenteras ej.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Sammanfattning
” En vanlig uppfattning och inställning hos många aktörer är att det inte går att erbjuda en fiberinfrastruktur till 100 procent
av alla hushåll, företag och fritidshus i Blekinge. Den uppfattningen delas inte av marknaden, dvs de privata aktörerna.”

Synpunkt
Denna skrivning stämmer ej i Karlshamn. Kommunfullmäktige i Karlshamn har nyligen beslutat att
man skall erbjuda alla permanentboende i kommunen en fiberanslutning fram till 2021. Karlshamn
Energi har varit drivande i att bygga på landsbygden och tack vara flera års förberedelser och genom
att skapa stamnät på landsbygden så kan fiber till alla bli realiserat på ett i sammanhanget rimliga
investeringsnivåer. Oavsett aktör så kan ingen bygga ett fibernät på landsbygden på helt
affärsmässiga villkor dvs utan någon annan form av finansiering
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.5 Kommentar till nuläget
”En vanlig uppfattning och inställning hos många aktörer är att det inte går att erbjuda en fiberinfrastruktur till 100 procent
av alla hushåll, företag och fritidshus i Blekinge. Den uppfattningen delas inte av marknaden, dvs de privata aktörerna.”

Synpunkt
Se ovanstående kommentar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Regionens roll
”Ansvara för att en kartläggning görs av nuläge vad gäller länets bredbandstillgång, aktörer, pågående och planerad
utbyggnad samt framtida behov och utmaningar.”

Synpunkt
Som tidigare nämnts så är det de kommunala stadsnäten som är drivande och investerar mest i
Blekinge. I dag har de flesta kommunala stadsnäten gjort en kartläggning av bredbandstillgång och
tagit fram en plan för att nå 100% av hushållen. Den marknadsundersökning och kartläggning som
gjorts av Afocus på uppdrag av Region Blekinge har tyvärr inte använts sig av den fakta som
stadsnäten besitter varför rapporten har så grova prognosmissar att den nästan saknar värde.
Önskvärt är att få till ett bättre samarbete mellan den regionala samordnaren och stadsnäten för att
tillvarata den kunskap som de olika aktörerna redan besitter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.3.2 Strategiskt ansvar genom bredbandssamordning
”Placering på kommunägt stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna att agera oberoende och trovärdigt i förhållande
till konkurrenter är begränsade. Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra diskussioner om strategiskt samarbete
eller utbyggnadsplaner för bredband.”

Synpunkt
Detta är något som kommunerna bör bestämma själva och bör därför inte finnas med i den regionala
bredbandstrategin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3.8 Stadsnätens roll
”Regeringen har i bredbandsstrategin fastställt att offentliga aktörer inte ska tränga undan privata investeringar och att det
är privata aktörer som i första hand ska tillhandahålla bredband. Stadsnäten tillsammans med sin ägare tar ansvar för
utbyggnad av bredband där marknaden inte klarar att verka på kommersiella grunder dvs där förutsättningarna eller
efterfrågan inte är tillräcklig. Stadsnäten verkar som nätägare med ett öppet nät för att underlätta för marknadens aktörer
att nå så stor del av marknaden som möjligt. Stadsnäten bör endast vara ägare av den passiva delen av nätet och övriga
delar av värdekedjan bör marknaden ansvara för. Om kommunen/stadsnäten agerar högre upp i värdekedjan riskerar
konkurrensen att hämmas och att utvecklingen stagnerar med t.ex. ett begränsat tjänsteutbud för medborgarna, sämre
driftkvalitet och lägre tillgänglighet som resultat.”

Synpunkt
Att kommunala stadsnät enbart skall bygga där marknaden inte klarar på kommersiella grunder gör
att det blir dyrare för skattebetalarna att bygga ut till 100%. Kan stadsnäten både få tillgång till mer
lönsamma tätorter så är det också möjligt att investera i landsbygd för att få en affärsmässigt
fungerande helhet. Det är de kommunala stadsnäten som har tagit fram konceptet med öppet nät
och konkurrensneutralitet. De flesta stora privata aktörerna har däremot oftast begränsat antal
operatörer i sina nät jämfört med de kommunala öppna stadsnäten och genom olika riktade
erbjudanden favoriserar man den egna operatörer. Texten som står i den regionala strategin ovan
stämmer därför ej i verkligheten. Tyvärr finns det också kommunala stadsnät som inte är helt öppna
och konkurrensneutrala nät och Svenska Stadsnätsföreningen arbetar aktivt för att alla stadsnät på
sikt skall vara öppna och konkurrensneutrala.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3.9 Styrning genom ägardirektiv
”Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till de kommunala bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering
vid utbyggnad av bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara förödande för kommunens framtida möjligheter
att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Detta betonades redan i Blekinges Regionala Digitala Agenda som antogs
2014. Det är också viktigt att ägardirektiven styr de kommunala bolagen så att privata investeringar inte förhindras eller
trängs ut. Det innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur offentliga aktörer ska investera i
bredbandsinfrastruktur för att tillgodose bredbandsbehovet.”

Synpunkt
Hur kommunerna väljer att styra sina kommunala bolag bör inte finnas med i en regional
bredbandsstrategi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.1 Vem bygger bredband i Blekinge?
”I Blekinge är det främst de kommunala energibolagens stadsnät som bygger bredbandsnät. De står för 79 procent av
fiberanslutna hushåll och arbetsställen (2016). Större telekombolag såsom IP-Only, Telia samt Tele2 är eller har varit aktiva
på fibermarknaden i Blekinge (19 procent marknadsandel okt 2016). Det finns också knappt 30 fiberföreningar som med
eget arbete och stöd av landsbygdsbidrag etablerat fibernät runt om i Blekinge (2 procent marknadsandel år 2016).”
I grannregionerna framgår det tydligt att de privata aktörerna har större eller avsevärt större marknadsandel (från ca en
fjärdedel till tre fjärdedelar marknadsandel) vilket innebär ökade privata investeringar och bättre förutsättningar för en
konkurrensutsatt och väl fungerande marknad.

Synpunkt
Bra att man påvisar att det är de kommunala stadsnäten som till största delen bygger fiber i Blekinge
Stora delar av fiberinfrastruktur utanför stadskärnorna tenderar till att bli monopol på grund av att få
aktörer vill samförlägga i utanför mindre städer. Karlshamn Energi har vid flera tillfällen erbjudit
konkurrende bolag att samförlägga men bolagen har avstått vid alla förfrågningar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Marknadsanalys – hur stort är det finansiella gapet?

Synpunkt
Tyvärr så har antaganden som ligger till grund för marknadsanalysen varit för grova så analysen ger
inte rätt bild utan överskattar investeringsnivån i Karlshamn för att nå 100% med ca 100 Mkr.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Framgångsfaktorer
Kommunens ansvar
”Bredbandssamordnaren bör vara placerad på eller ha ett nära samarbete med näringslivskontoret. Placering på
kommunägt energibolag eller stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna att agera oberoende och trovärdigt i
förhållande till konkurrenter är begränsade. Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra diskussioner om strategiskt
samarbete eller utbyggnadsplaner för bredband.”
Tydliga ägardirektiv
”Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till de kommunala bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering
vid utbyggnad av bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara förödande för kommunens framtida möjligheter
att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.”

Synpunkt
I Karlshamn har Kommunfullmäktige gett Karlshamn Energi i uppdrag att ta ledningen i
bredbandsutbyggnaden.
Anvisningar hur ägardirektiv till kommunala bolag skall se ut bör inte finnas med i den regionala
bredbandsstrategin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Strange
VD Karlshamn Energi
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Kort om A-focus
 A-focus AB, grundat år 2000, är ett konsultbolag med seniora marknadskonsulter.
 Alla vi som arbetar på A-focus har ca 15 - 20 års erfarenhet av marknaden för elektronisk
kommunikation, både fast och mobil.
 Stor erfarenhet av:
 Research och marknadskartläggningar
 Ekonomiska kalkyler och lönsamhetsberäkningar
 Kundinsikt, undersökningar, utredningar, kundresor och analys
 Affärsutveckling med inriktning på marknadsfrågor
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Uppdragets bakgrund
 Region Blekinge har mål för fiberutbyggnaden.
 För att kunna fatta rätt strategiska beslut behöver Region Blekinge få en uppfattning om
hur långt fiberutbyggnaden har kommit, uttryckt i antal och andel anslutna byggnader
(FTTB), samt en uppskattning av kostnaden för den utbyggnad som återstår.
 A-focus uppdrag har varit att beräkna kostnaden för fibrering av
bostäder/företag/fritidshus i Blekinge till 95 % år 2020 och 100 % år 2025.
 I förhållande till de investeringar som förväntas göras i fiberutbyggnaden de kommande

åren, inklusive statliga bidrag, behöver Region Blekinge även få A-focus beräkningar
som visar i vilken utsträckning det förefaller vara möjligt för de olika kommunerna i
Blekinge att nå målen.
 Resultatet av A-focus uppdrag ska bl a användas av Region Blekinge för att ta fram en
förnyad bredbandsstrategi för regionen.
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Metod för uppskattning av kostnad för att bygga fiber
 Kostnaden för utbyggnad av fiber till alla de som idag saknar fiberanslutning är den centrala delen av
uppdraget.
 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av byggnader
(kundtyper) och i olika geografiska segment.
 A-focus har uppskattat kostnaderna baserat på sin kunskap och erfarenhet samt justerat dessa efter att ha
stämt av med aktörer som bygger fiber i Blekinge. Avstämning har gjorts för kostnaderna för utbyggnad till 95
procent av alla relevanta byggnader.
 Schablonkostnaderna ovan har använts för samtliga Blekinges kommuner. I verkligheten kan variationer
mellan kommunerna finnas med avseende på topologi och markförhållanden men även lokala villkor.
 Kostnaderna i tätort påverkas av kommunernas schaktvillkor. Ovanstående är under förutsättning att dessa är
någorlunda normala, dvs grävdjup om ca 40-50 cm, asfaltsbredd ca 50 cm och asfalteringskostnad ej
överstigande 250 kr/kvm samt att fräsning och micro-trenching är tillåtna metoder.
 För uppskattning av kostnaderna för fiberutbyggnad till de byggnader från 95 procent till 100 procent är dessa
rimligtvis mer kostsamma då dessa objekt normalt sett utgör majoritet i de som byggs sist.
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Metod för uppskattning av antal byggnader
 Basen för beräkningen av antal byggnader som är relevanta att bygga fiber till är PTS datafil
som Region Blekinge, på A-focus begäran, begärde ut av PTS. Denna fil innehåller alla
byggnader som har fiber eller ADSL samt även de som borde ha fiber, vilket i princip är
byggnader som inte är klassade som klassats som ”ekonomibyggnad” eller
”komplementbyggnad”.

 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av
byggnader (kundtyper) och i olika geografiska segment. Det har därför varit viktigt att kunna
identifiera antalet av respektive typ, vilket inte framgår av PTS datafil.
 Därför har vi kodat på PTS-datat med information om byggnadstyp så att det är möjligt att veta
vilka av byggnaderna som är enfamiljshus respektive flerfamiljshus eller annat som t ex
arbetsställen eller offentliga lokaler. Informationen om byggnadstyp har erhållits från
Lantmäteriet genom att Region Blekinge, på A-focus begäran, har köpt byggnadsregistret för
Blekinge.
 Genom en geografisk analys av exakt på vilken plats respektive byggnad finns har vi
dessutom kunnat klassificera dom som belägna i de tre kategorierna; tätort, småort och
landsbygd. GIS-expert på Region Sörmland har bidragit med kunskap och arbetsinsats för
detta.
 Ovanstående arbete har gjort för respektive kommun i Blekinge.
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Definitioner av tätort och småort
 Tätorter tillsammans med småorter och landsbygd används iför att skilja mellan geografiska
områden med olika tät bebyggelse och områden med gles bebyggelse.
 Tätort definieras i enlighet med SCB:s tätortsdefinition och innefattar i princip alla
hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger
200 meter.
 Likaså definieras småort i enlighet med SCB:s småortsdefinition och innefattar i princip
sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare.
 SCB publicerar nya tätort- och småortsindelningar var femte år, varav den senaste skedde
under hösten 2016.
 Det som inte är tätort- eller småortsindelningar är således landsbygd.
 SCB:s senaste indelningar (2016) har medfört att det nu finns något färre objekt utanför tätort
och småort.
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Vad avses med klassen ”fritidshus”
 I det grunddata som vi har erhållit av PTS finns det 11 813 st byggnader som PTS benämner
som fritidshus. Av dessa finns 4292 st i tätort, 1822 st i småort och 5699 st i landsbygd.
 Att de är klassificerade som fritidshus är något missvisande varför detta kan behöva förklaras
närmare. Det har sin förklaring i att regeringens bredbandsmål endast avser byggnader där
det finns minst ett registrerat arbetsställe eller minst en person är folkbokförd. Övriga
byggnader har identifierats av PTS och getts benämningen fritidshus.
 Nedan redovisas totalt antal byggnader som är klassificerade som fritidshus av PTS,
fördelade per kommun och geografiskt segment. Kolumnen andel anger hur stor andel av
totalt antal byggnader i respektive kommun som är klassade som fritidshus.
Antal byggnader klassade som fritidshus
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
158
1 464
708
369
1 593
4 292

i småort
6
737
307
225
547
1 822

i landsbygd
563
2 009
1 657
1 025
445
5 699

SUMMA
727
4 210
2 672
1 619
2 585
11 813

Andel
14%
20%
22%
15%
31%
21%

 PTS använda definition på fritidshus är : småhus med byggnadstypkod 120, 220, 221 eller 213 och som ägs av fysiska
personer eller dödsbon och där det saknas folkbokförd befolkning.
 En analys av byggnadstypkoden för fritidshus visar att det finns 8 504 st med den koden i Blekinge. 3014 av dessa ligger i
tätort. De förefaller vara mer koncentrerade till de mindre tätorterna och utkanterna av de större, inte lika många inne i
städerna. Skatteverket avskaffade typkoden för fritidshus slopades år 2015, så det är endast byggnader med fastighetstaxering från 2014 eller tidigare som man kan ha den klassningen. Numera inkluderar Skatteverket fritidshusen i kategorin
”Småhusenhet”.
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Fritidshus i tätort – kan uppfattas ligga på landsbygd

Det är fler områden än man kanske tänker sig som är tätort. Bilden visar fritidshus i
Karlskronas skärgård. De röda områdena är fritidshus i vad som räknas som tätort.
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Resultat avseende antal byggnader
 Av samtliga byggnader som finns i hela Blekinge är de 57 tusen som är att anse vara
relevanta att fiberansluta.
 Dessa byggnaders fördelar sig enligt nedan i de olika kommunerna och geografiska
segmenten.
 Värt att notera är att drygt 11 tusen av dessa byggnader är klassade av PTS som fritidshus.
Totalt antal byggnader som är relevanta för fiber
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
3 308
13 506
7 457
7 691
6 149
38 111
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i småort
47
2 002
648
738
1 076
4 511

i landsbygd
1 670
5 290
3 842
2 499
1 077
14 378

SUMMA
5 025
20 798
11 947
10 928
8 302
57 000
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Hur många byggnader har fiber?
 Av samtliga byggnader som är relevanta att ansluta med fiber är det en viss andel som redan
har anslutits med fiber. Fiberpenetrationen skiljer sig åt mellan kommunerna.
 Värt att notera är att nedanstående värden baseras på siffror från oktober 2016 och vi vet att
fiberutbyggnad har skett sedan dess och att den åtminstone i Karlshamn och Karlskrona har
varit omfattande.
Antal byggnader som har fiberanslutning
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
406
5 928
1 348
2 227
1 104
11 013

i småort
29
155
14
102
218
518

i landsbygd
350
346
430
157
44
1 327

SUMMA
785
6 429
1 792
2 486
1 366
12 858

Andel
16%
31%
15%
23%
16%
23%

 Penetrationen (relevanta byggnader med fiber) per oktober 2016 för Blekinge som helhet är
23 procent. Värt att notera är att fiberutbyggnad påbörjades för över tjugo år sedan och har
successivt intensifierats med tiden. Det sätter måluppfyllnad om 95 till år 2020 i ett perspektiv
som gör att man förstår att den utmaningen naturligtvis är mycket stor.
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Hur många byggnader har INTE fiber?
 Av samtliga byggnader som är relevanta att ansluta med fiber är det en viss andel som redan
har anslutits med fiber, resterande har således inte fiber (oktober 2016).
Antal byggnader som INTE har fiberanslutning
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
2 902
7 578
6 109
5 464
5 045
27 098

i småort
18
1 847
634
636
858
3 993

i landsbygd
1 320
4 944
3 412
2 342
1 033
13 051

SUMMA
4 240
14 369
10 155
8 442
6 936
44 142

Andel
84%
69%
85%
77%
84%
77%

 Det är som helhet 77 procent av alla relevanta byggnader i Blekinge som per oktober 2016
saknar fiber.
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Metod för uppskattning av kostnad för att bygga fiber
 Kostnaden för utbyggnad av fiber till alla de som idag saknar fiberanslutning är den centrala delen av
uppdraget.
 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av byggnader
(kundtyper) och i olika geografiska segment.
Kostnad för fiberutbyggnad till olika typer av objekt
Småhus/villa (exkl fritidshus)
Fritidshus (enl PTS lista)
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc)

i tätort
29 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
31 000 kr

i småort
46 000 kr
50 000 kr
52 000 kr
48 300 kr

i landsbygd
59 000 kr
60 000 kr
63 000 kr
62 000 kr

 Ovanstående kostnader avser utbyggnaden upp till och med 95 procent penetration, däröver är kostnaderna
ännu högre.
 De ökade kostnaderna för småort beror främst på att det behövs mellanortsnät för att nå dit och denna
kostnad behöver bäras av dessa byggnader. Till vissa småorter finns redan fiber men den är inte alltid
tillgänglig för alla aktörer som bygger.

 På landsbygd drivs den högre kostnaden till stor del av de större avståenden mellan byggnaderna.
 Fritidshus bedöms ha en högre kostnad än småhus främst beroende på att geo-analysen visar att de ligger
mer perifert till.
 Flerfamiljshus och arbetsställen bedöms ha högre kostnader beroende på mer omfattande åtaganden på
återställning på den privata marken samt mer kostsam kundplacerad utrustning.
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Vad är inkluderat i uppskattningen av kostnaden?
 Nedanstående inkluderas i den uppskattade kostnaden:
 Grävningen på tomten
 Andelskostnad i nya mellanortsnät
 Grundläggande kundplacerad aktiv utrustning (RTU)
 Kostnadsuppskattningarna förutsätter hög penetration i enlighet med målen
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Eventuell justering av kostnader för att bygga fiber
 A-focus har uppskattat kostnaderna baserat på sin kunskap och erfarenhet samt justerat
dessa efter att ha stämt av med aktörer som bygger fiber i Blekinge.
 Schablonkostnaderna ovan har använts för samtliga Blekinges kommuner. I verkligheten
kan variationer mellan kommunerna finnas med avseende på topologi och
markförhållanden.

 Vi har fått indikationer på att kostnaderna som påverkas av topologi, avstånd och
liknande sannolikt är något mer gynnsamma i Sölvesborg och något mindre gynnsamma i
de norra delarna av länet.
 A-focus rekommendation är att de berörda kommunens villkor för fiberutbyggnad
analyseras närmare innan eventuella justeringar görs.
 I Bredbandsstrategi för Blekinge Län från maj 2015 uppskattas kostnaden per
fiberanslutning uppgå till 25 Tkr, detta har visat sig vara lågt.
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Kostnad att bygga fiber från 95 till 100 procent
 För uppskattning av kostnaderna för fiberutbyggnad till de byggnader från 95 procent till 100
procent är dessa rimligtvis mer kostsamma då dessa objekt normalt sett utgör majoritet i de
som byggs sist.
 Samtliga som är kvar att bygga efter att ha nått 95 procent fiberpenetration är sannolikt inte
enbart på landsbygd utan vissa är även i tätort och småort.
 För penetrationen 95 procent har vi gjort bedömningen att det är synonymt med en
penetration om 99 procent i tätort, 95 procent i småort och 85 procent på landsbygd.
 Det betyder att resterande 2761st byggnader som ska fiberanslutas för att gå från 95 till 100
procent penetration fördelar sig; 381 st i tätort, 226 st i småort och 2157 st på landsbygd.

 Vi anser det vara ett rimligt antagande att dessa byggnader, mellan 95 och 100 procent
penetration, är mer kostsamma. Nedanstående värden på dessa kostnader har använts.
Kostnad för att fiberansluta olika typer av objekt
Småhus/villa (exkl fritidshus)
Fritidshus (enl PTS lista)
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc)
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i tätort
36 250 kr
43 750 kr
50 000 kr
38 750 kr

i småort
69 000 kr
75 000 kr
78 000 kr
72 450 kr

i landsbygd
118 000 kr
120 000 kr
126 000 kr
124 000 kr
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Investering för utbyggnad till 95 procent
 Uppskattningen av kostnaderna för att nå 95 procent fiberpenetration är en den uppskattade
kostnaden för utbyggnad till olika typer av objekt i olika geografiska segment multiplicerat med
antalet objekt som saknar fiber per oktober 2016.

 Kostnaden för att nå 95 procent fiberpenetration i Blekingen är ca 1,6 miljarder kronor. Detta
skall reduceras med de investeringar som har gjorts sedan okt 2016, men även om dessa är
runt 400 mnkr drygt, vilket är betydligt högre än tidigare år, är den kvarvarande ekonomiska
utmaningen mycket stor.
 Nedan redovisas hur investeringsbehovet fördelas per kommun och byggnadstyp.
Kostnader för att fibrera till 95% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
85 142 960
227 497 120
180 931 020
161 181 870
154 106 660
808 859 630

i småort
730 700
82 998 330
28 855 495
28 392 035
38 710 580
179 687 140

Kostnader för att fibrera till 95% penetration
i tätort
Småhus/villa (exkl fritidshus)
616 701 240
Fritidshus (enl PTS lista)
134 297 800
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
34 750 400
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt
23 110
etc)190
Summa
808 859 630

i småort
99 608 400
78 495 000
434 200
1 149 540
179 687 140
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i landsbygd
63 563 750
246 530 900
168 687 650
117 013 350
51 844 050
647 639 700
i landsbygd
367 080 300
274 449 000
409 500
5 700 900
647 639 700

SUMMA
149 437 410
557 026 350
378 474 165
306 587 255
244 661 290
1 636 186 470
SUMMA
1 083 389 940
487 241 800
35 594 100
29 960 630
1 636 186 470

Exkl. fritidshus
118 824 710
382 097 250
262 067 465
234 648 905
151 306 340
1 148 944 670
Exkl. fritidshus
1 083 389 940
0
35 594 100
29 960 630
1 148 944 670
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Investering för utbyggnad från 95 till 100 procent
 Uppskattningen av kostnaderna för att nå från 95 till 100 procent fiberpenetration är en den
uppskattade kostnaden för utbyggnad till återstående olika typer av objekt i olika geografiska
segment multiplicerat med antalet objekt som saknar fiber (okt 2016).

 Kostnaden för att nå från 95 procent till 100 procent fiberpenetration i Blekingen är drygt 280
miljoner kronor. Till detta kommer kostnaden för att först nå 95 procent.
 De prognostiserade förväntade fiberinvesteringarna i Blekinge mellan åren 2021 och 2025 är
368 miljoner kronor. Att under fem år nå från 95 till 100 procent är således en betydligt mer
överkomlig utmaning än att nå till 95 procent år 2020.

 Nedan redovisas hur investeringsbehovet fördelas per kommun och byggnadstyp.
Kostnader för att fibrera från 95% till 100% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

i tätort
1 240 050
5 142 350
2 817 475
2 910 162
2 382 925
14 492 963

i småort
163 950
7 131 555
2 328 908
2 618 198
3 880 380
16 122 990

i landsbygd
29 746 500
94 258 200
68 528 700
44 589 300
19 221 900
256 344 600

SUMMA
31 150 500
106 532 105
73 675 083
50 117 660
25 485 205
286 960 553

Exkl. fritidshus
20 924 875
66 965 855
42 388 083
30 662 473
14 727 018
175 668 303

Kostnader för att fibrera från 95% till 100% penetration
i tätort
Småhus/villa (exkl fritidshus)
10 890 950
Fritidshus (enl PTS lista)
1 877 750
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter)
1 162 000
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt
562etc)
263
Summa
14 492 963

i småort
9 080 400
6 832 500
50 700
159 390
16 122 990

i landsbygd
150 839 400
102 582 000
189 000
2 734 200
256 344 600

SUMMA
170 810 750
111 292 250
1 401 700
3 455 853
286 960 553

Exkl. fritidshus
170 810 750
0
1 401 700
3 455 853
175 668 303
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Uppskattning av investeringar
 För att kunna bedöma utmaningens magnitud att nå 95 procent eller 100 procent fiber-penetration i Blekinge
är det relevant att uppskatta den framtida investeringsnivån som är rimlig att förvänta sig.
 A-focus har, genom PTS data och egna prognoser, sammanställt både historiska och framtida förväntade
investeringar i fiber på nationell basis. Dessa investeringar inkluderar även de statliga bidragen.

 Genom att bryta ner detta genom nyckelfaktorn ”andel av Sveriges befolkning” har Blekinges rimliga
förväntade investeringsnivå uppskattats.
 Dels har A-focus gjort en schablonbaserad uppskattning av de olika stadsnätens investeringar enligt ovan.
2016 och 2017 behöver justeras efter avstämning med marknadens aktörer. Flera stadsnät har under främst
år 2017 överträffat uppskattningarna nedan. Under 2017 förefaller det ha investerats åtminstone 200 mnkr
mer än schablonen nedan visar, vilket är mycket positivt.
mnkr

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

Summa

Olofström

17

15

13

11

10

8

7

6

5

4

97

Karlskrona

82

75

64

55

49

41

35

31

26

21

479

Ronneby

36

33

28

24

22

18

15

14

12

9

211

Karlshamn

40

36

31

27

24

20

17

15

13

10

232

Sölvesborg

22

20

17

15

13

11

9

8

7

5

126

Blekinge

197

180

152

132

117

99

83

74

63

50

1 146

9 200

8 000

7 100

6 000

5 000

4 500

3 800

3 000

2 195

Sverige

11 939 10 900

 De investeringar som utifrån schablonen skulle förväntas göras i fiber i Blekinge från 2017 till och
med 2020 är 581 mnkr enligt ovan, vilket ska jämföras med behovet på 1 636 mnkr för att nå 95
procent och sedan ytterligare 286 mnkr för att nå 100 procent (FTTB).
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Utmaningen per kommun
 Prognosen visar på ett investeringsunderskott på över 1 miljard kronor för att nå målet år 2020. Kommunerna
har dock investerat mer än den schablonbaserade uppskattningen för år 2017 enligt nedan.
INKLUSIVE FRITIDSHUS
Kostnader för att fibrera till 95% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

Kostnadsprognos
149 437 410
557 026 350
378 474 165
306 587 255
244 661 290
1 636 186 470

Investeringsprognos (17-20)
49 195 667
242 960 667
107 092 333
117 810 000
63 935 667
580 994 333

Differens
-100 241 743
-314 065 683
-271 381 832
-188 777 255
-180 725 623
-1 055 192 137

 Om de fritidshusen exkluderas från målet och kommunernas stadsnät fortsätter stora investeringar i paritet
med år 2017 och samtidigt attraherar marknadens aktörer är målet inom räckhåll.
EXKLUSIVE FRITIDSHUS
Kostnader för att fibrera till 95% penetration
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Summa

Kostnadsprognos
118 824 710
382 097 250
262 067 465
234 648 905
151 306 340
1 148 944 670

Investeringsprognos (17-20)
49 195 667
242 960 667
107 092 333
117 810 000
63 935 667
580 994 333

Differens
-69 629 043
-139 136 583
-154 975 132
-116 838 905
-87 370 673
-567 950 337

 Att öka penetrationen blir dock allt svårare i takt med att de kvarvarande potentiella köparna är allt mer
kostsamma men många av de kvarvarande i tätort är även mindre betalningsvilliga då de har svårt att
motivera att betala ca 20 Tkr då de inte upplever så stor nytta.
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Eventuella analyser att följa upp med
 Vilka är villkoren för utbyggnad i respektive kommun?
 Stadsnätens och marknadsaktörernas investeringar i fiber år 2017.
 Analys av eventuell justering av målet i linje med regeringens, vilket är lägre.
 Känslighetsanalys utifrån olika justeringar av kostnaden, vissa geografiska områden kan vara
dyrare, andra billigare.
 Geografiska analyser av vilka områden som har olika penetration.

 GIS-analys av de dyraste objekten, sista procenten.
 Hur kan stadsnätens positiva investeringsvilja fortsätta utan att för den skull tränga undan
andra aktörers investeringsvilja, båda behövs?
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Sammanfattning

1 Sammanfattning
Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitala möjligheter.
Det här beslutet togs vid antagandet av Blekinges regionala digitala
agenda (ReDa) 2014. Det är ett mycket offensivt mål eftersom
regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. För att lyckas
behövs en bredbandsstrategi med ett tydligt mål att alla hushåll och
företag i Blekinge ska erbjudas en tillräckligt bra bredbandsanslutning för
att kunna nå digitaliserings möjligheter.

1.1 Sveriges bredbandsmål
Till år 2020 bör minst 95 procent (tidigare 90 procent) av alla hushåll och
företag ha tillgång till en bredbandsanslutning på minst 100Mbit/sekund.
Senast år 2023 bör alla ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig. Till år 2025 bör 100 procent av alla
hushåll och företag ha tillgång till bredband i hemmet och på arbetet.
Det viktiga är inte att leva upp till bredbandsmålen i sig utan det är att
ge goda förutsättningar för ökad välfärd, livskvalitet och tillväxt i
regionen vilket avsevärt förbättras med en digital infrastruktur som når
alla i Blekinge. Att mäta hur Blekinge ligger till i förhållande till den
nationella bredbandsutbyggnaden blir en indikering för hur väl rustad
regionen är inför den digitala revolutionen som precis börjat.

1.2 Nuläget
Blekinge har idag störst potential vad gäller utbyggnad av bredband via
fiber jämfört med alla regioner i Sverige. 55 procent av alla hushåll och
företag i Blekinge har idag en bredbandsanslutning som klarar minst
100Mb/s1. En vanlig uppfattning och inställning hos många aktörer är att
det inte går att erbjuda en fiberinfrastruktur till 100 procent av alla
hushåll, företag och fritidshus i Blekinge. Den uppfattningen delas inte av
marknaden, dvs de privata aktörerna. Blekinge är landets femte mest
tätbefolkade region med relativt korta avstånd att överbrygga samt med
en befintlig fiberinfrastruktur från flera aktörer. Utifrån dessa
förutsättningar bör Blekinges bredbandsutbyggnad vara kommersiellt
möjlig men förutsätter en öppen och tillgänglig marknad.

1.3 Hur når Blekinge målet?
Vår marknadsanalys av investeringsbehovet för att nå 95 procent
fiberpenetration i Blekinge visar att det behövs ca 1,1 miljarder kronor
med utgångspunkt från PTS bredbandskartläggning oktober 2016. För att
ansluta fritidshusen krävs ytterligare ca 500 miljoner kronor. För att nå en
fiberpenetration på 100 procent krävs ytterligare 300 miljoner kronor.
Detta kan reduceras med de investeringar som genomförts sedan okt 2016
1

Enligt Post och Telestyrelsens bredbandskartläggning till och med oktober 2016. Ny mätning av
bredbandskartläggning till och med oktober 2017 presenteras i mars 2018.
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som uppskattas till ca 400 miljoner kronor. Marknadsanalysen visar att
återstående investeringsbehov för att erbjuda fiber till alla i Blekinge
således är ca 1,5 miljarder kronor.
För att nå målen krävs ett stort engagemang från respektive kommun för
att skapa god samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Om alla
aktörer har god samverkan och strävar mot samma mål, dvs att ge
Blekinge bästa möjliga förutsättningar att ta till vara på digitaliseringens
möjligheter, så kan Blekinge nå bredbandsmålen.
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2 Inledning – varför ny bredbandsstrategi?
Tillgången till bredband blir på sikt en förutsättning för att kunna ta del
av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i
samhället. I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att bäras
av den digitala infrastrukturen. Regeringen formulerar därför en
bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och
stabila mobila tjänster av hög kvalité.
Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitala möjligheter.
Det är ett mycket offensivt mål eftersom regeringens ambition är att
Sverige ska bli bäst i världen. Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till
vara på digitala möjligheter, ett mål som beslutades vid antagandet av
Blekinges regional digitala agenda (ReDa) 2014. För att nå målet är det en
förutsättning att alla erbjuds en tillräckligt bra bredbandsinfrastruktur.
2016 justerade regeringen sin målbild mot nya, högre mål för snabbt
bredband till alla. För att Blekinge ska kunna infria de nya målen är det
nödvändigt att revidera den befintliga regionala bredbandsstrategin med
regeringens nya målbild. Region Blekinge tog över samverkansrollen för
den regionala bredbandsutvecklingen i samband med regeringens beslut
att tillsätta bredbanskoordinatorer i alla landets regioner.
Den reviderade bredbandsstrategin för Blekinge fokuserar mot
bredbandsmålet till år 2020 dvs att minst 95 procent (tidigare 90 procent)
av alla hushåll och företag i Blekinge erbjuds en anslutning till snabbt
bredband. Den pågående digitaliseringen med allt fler tjänster ställer
också högre krav på en robust och säker bredbandsinfrastruktur. Därmed
har också informationen kring digitaliseringen fått ett större fokus i den
här regionala strategin.
I början av 2018 påbörjas ett projekt med att ta fram en helt ny
bredbandsstrategi som även inkluderar bredbandsmålen för år 2023, med
målet att nå god mobiltäckning, och år 2025 med målet att alla hushåll
och företag i Blekinge ska erbjudas en bredbandsanslutning med kapacitet
på minst 1Gbits/sekund. I projektet implementeras också den första
digitaliseringsstrategin för regionen. Fokus initieras här på områden där
samverkan och samordning är av avgörande betydelse.
Exempel på några utvecklingsinitiativ som just nu pågår i Blekinge inom
bredband och digitalisering är projekten Fiber åt alla i Blekinge och Skåne
(FABS) (projektägare Region Skåne), revidering av Regional Digital Agenda
(ReDa), (Projektägare Region Blekinge) och 10-projektet (projektägare
Affärsverken, Karlskrona Kommun).
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3 Bredbandsmålen – var står Blekinge idag?
3.1 Regeringens beslutade bredbandsmål
Regeringen ansvarar för och har formulerat nationella politiska mål om
bredbandsutbyggnad. För att infria de politiskt beslutade målen är det
kommunerna som har nyckelroller för att realisera dessa.
3.1.1 Mål till år 2020
Till år 2020 bör minst 95 procent (tidigare 90 procent) av alla hushåll och
företag ha tillgång till en bredbandsanslutning på minst 100Mbit/sekund.
Detta mål fokuserar på att maximera antalet anslutna hushåll och företag
och är helt teknikneutralt. Målet utgår från antal anslutna hushåll och
företag. Målet har funnits sedan 2009 men nivån höjdes i den nationella
strategin som beslutades 2016. Målet är medvetet högt satt för att ge så
goda förutsättningar som möjligt för den pågående digitaliseringen. Hur
långt Blekinge kommit i bredbandsutbyggnaden står under stycket Nuläge
för bredbandsutbyggnad i Blekinge.
3.1.2 Mål till 2023
Senast år 2023 bör alla ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig. Målet är nytt i den nationella
bredbandsstrategin och fokuserar mot det växande behovet att ha tillgång
till en bredbandsanslutning oavsett var medborgarna befinner sig. Målet
ska främja en utveckling av tillgång till bredband vid t.ex. resa mellan
hem och arbete eller vid vistelse inom rekreationsområde eller liknande.
Målet är teknikneutralt men med tonvikt på täckning via mobilnäten där
även öppna wifi-nät förväntas bidra till att nå målet.
3.1.3 Mål till 20252
Till år 2025 bör 100 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. Målet är nytt från och
med 2016 och fokuserar mot vikten att alla måste ges samma
förutsättningar att ta del av det digitala samhället. Målet är
teknikneutralt, men med tanke på att anslutningen ska klara minst 1
Gbit/s och tillsammans med en ständigt ökande konsumtion av datavolym
samt ett växande behov av bandbredd anses fiber vara den teknik som bör
användas för att nå målet. Målet utgår från hur många hushåll och företag
som har möjlighet att ansluta sig.
Under tre år, mellan år 2022 och 2025 förutspås antalet sensorer i världen
uppkopplade mot internet att växa från en miljard till 100 miljarder
stycken. År 2022 kommer antalet mobiltelefoner i världen att uppgå till
dryga fem miljarder, vilket är en fördubbling sedan 2008. Det innebär att
2

Det nationella målet anger att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på
arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30
Mbit/s senast år 2025. Detta mål avser ett snitt i hela landet och de sista 2 procent är för att nå norra Sveriges
glesbygd.
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uppkopplade sensorer kommer att öka mer än mobiltelefoner i antal.
Detta framgår i en undersökning gjord av World Economic Forum.

3.2 Nuläge för bredbandsutbyggnad i Blekinge
Det viktiga är inte att leva upp till bredbandsmålen i sig utan det är att
skapa goda förutsättningar för ökad välfärd, livskvalitet och tillväxt i
regionen, vilket avsevärt förbättras med en digital infrastruktur som når
alla i Blekinge. Att mäta hur Blekinge ligger till i förhållande till den
nationella bredbandsutbyggnaden blir en indikering för hur väl rustad
regionen är inför den digitala revolutionen som precis har börjat.
De nationella bredbandsmålen är teknikneutrala vilket innebär att många
tekniska lösningar är tillämpbara för att nå målen. Utifrån att både
antalet användare och bandbreddsbehovet per tillämpning ökar drastiskt
så har Region Blekinge i nulägesbeskrivningen och marknadsanalysen
utgått från bredband via fiber för fasta installationer. Fiber är också den
teknik som ger bäst förutsättning till att möta 2025-målet och där förbi.
3.2.1 Kartläggning av tillgång till bredband
Post- och telestyrelsen gör varje år (i oktober) en mätning av tillgång till
bredband som redovisas i mars året efter. Mätningen innebär att alla
nätägare och aktörer rapporterar hur många hushåll och företag som är
anslutna till respektive bredbandsnät. Detta innebär att kvaliteten på
resultatet är helt beroende av de uppgifter som lämnas av nätägare och
operatörer. I rapporten redovisas anslutningsgrad för samtliga tekniker
som kan användas för bredbandsanslutning i Blekinge nedbrutet per
kommun.
3.2.2 Olika tekniska lösningar för bredband
Det finns många olika tekniska lösningar som är tillämpbara för en
bredbandsanslutning, t.ex. kabel-tv, mobilt bredband, xDSL (via
koppartråd), trådlös fiber (radiolänk), luftburen bredband mm. Det
gemensamma är att alla dessa lösningar är beroende av att det finns ett
fibernät att ansluta till för att lösa hela kommunikationskedjan. För att
lösa alla behov av tillgång till bredbandsinfrastruktur oavsett tid och plats
så kan en kombination av flera olika tekniska lösningar vara en
tillämpning för att nå det kompletta behovet. Denna strategi är inriktad
på 2020-målet samt att lägga en så bra grund som möjligt för 2025-målet
och tiden därefter. Där av fokusering på fiber som tekniks lösning.
3.2.3 Nedläggning av telestationer
Just nu pågår en nedläggning av stora delar av det fasta telenätet
(kopparnätet). Telia annonserar till respektive kommun med en
framförhållning på 12-18 månader med information om vilka telestationer
som är aktuella för nedläggning. Nedläggningen av telestationer görs
kommunvis och först ut var Karlskrona där 18 telestationer stängdes av
under hösten 2017. Under våren 2018 kommer 15 telestationer att läggas
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ner i Ronneby kommun och under hösten 2018 läggs nio telestationer ner i
Karlshamn och fem stationer i Olofström. För Sölvesborgs kommun är det
än så länge ingen nedläggning av telestationer annonserad.
När en telestation läggs ner försvinner telefoni och bredband (ADSL) via
det fasta telenätet. Detta slår hårt mot boende och näringslivet på
landsbygden då det främst är i dessa områden stationer läggs ner. Det är
också i dessa områden som bredbandsutbyggnaden inte är etablerad.
Operatörerna erbjuder alternativ lösning för telefoni och bredband via
mobilnäten.
När en kommun får information om nedläggning av telestationer är det
viktigt att en åtgärds- och kommunikationsplan omgående tas fram. Telias
erfarenhet är att den största utmaningen är att nå ut med information till
alla kommuninvånare och företag. Telia kan bara informera sina egna
kunder och sedan vilar ansvaret på respektive operatör att informera sina
egna kunder.
Här kan kommunen göra en viktig insats genom att prioritera utbyggnaden
av bredbandsnäten i just dessa områden som påverkas.
Mer information finns på Framtidens nät
(www.telia.se/privat/om/framtidensnat).
3.2.4 Blekinges tillgång till bredband
Andel anslutningar utifrån alla tillgängliga anslutningstekniker (målet för
år 2020). Denna statistik är hämtad från Post och telestyrelsens
statistikportal.
Bredbandsanslutna hushåll och företag i Blekinge
Tabellen nedan visar andelen hushåll och företag som har en
bredbandsanslutning för minst 100Mb/s via fiber eller kabel-TV.
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Fiberanslutna hushåll och företag i Blekinge
Tabellen nedan visar andelen hushåll och företag som har en
fiberanslutning.

3.2.5 Kommentar till nuläget
Blekinge har idag störst potential vad gäller utbyggnad av bredband via
fiber jämfört med alla regioner i Sverige. En vanlig uppfattning och
inställning hos många aktörer är att det inte går att erbjuda en
fiberinfrastruktur till 100 procent av alla hushåll, företag och fritidshus i
Blekinge. Den uppfattningen delas inte av marknaden, dvs de privata
aktörerna. Blekinge är landets femte mest tätbefolkade region med
relativt korta avstånd att överbrygga samt med en befintlig
fiberinfrastruktur från flera aktörer. Utifrån dessa förutsättningar bör
Blekinges bredbandsutbyggnad vara kommersiellt möjlig men förutsätter
en öppen och tillgänglig marknad.

4 Bredband – en förutsättning för digitalisering
Utbyggnad av bredband och digitaliseringen måste gå hand i hand. De är
beroende av varandra för att ge den fulla effekt på samhällsutvecklingen
som digitaliseringen har potential till. Det är dock digitaliseringen av
tjänster som driver behovet av en snabb och säker infrastruktur. Politiskt
kan också bredbandsinfrastruktur definieras som en demokratifråga.
Behovet av den digitala infrastrukturen kan jämföras med tillgången till
fysisk infrastruktur. Exempel: Den fysiska infrastrukturen såsom vägar och
järnväg genom Blekinge är en förutsättning för att logistik och transport
ska fungera inom och utanför regionen. Gods-, person-, lokal och
regionaltrafik är helt beroende av att den fysiska infrastrukturen är väl
utbyggd och i tillräckligt gott skick. Att erbjuda en heltäckande
bredbandsinfrastruktur är en grundförutsättning för att alla i Blekinge ska
kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
För att sätta proportionen för digitaliseringens potential hänvisas till ett
exempel från World Economic Forums rapport om de sex megatrenderna
där de redogör för teknologins utveckling och dess påverkan av samhället:
”Ett barn i Afrika med en smartphone har idag tillgång till mer kunskap än
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vad USA:s president hade för 20 år sedan.” Detta ger oss en bild av den
snabba utvecklingen Blekinge står inför på den digitala resan.

4.1 Samhällsnytta
För att ge några exempel på samhällsnyttan med tillgång till bredband
följer nedan några utdrag från Post- och telestyrelsens rapport Svenska
studier om nyttan med bredband.
Införandet av digital äldreomsorg förutsätter en väl utbyggd ITinfrastruktur med god kapacitet och kvalitet (fiber). Infrastruktur som
ursprungligen är införd för telefoni eller kabel-tv kan vara alltför
begränsad och inte lämpa sig för avancerade tjänster eller när höga krav
ställs på säkerhet och kvalitet.
För hela Sverige kan nettobesparingen i bästa fall enbart på digitala
tjänster för hemtjänst uppgå till sammanlagt 53 miljarder under perioden
2014–2020.
Framtiden kommer att innebära stora utmaningar för samhället avseende
vård och äldreomsorg. Behoven ökar, vårdinsatserna blir fler och allt mer
omfattande, samtidigt som befolkningsutvecklingen innebär att andelen
äldre kommer att bli betydligt större. Den tekniska utvecklingen kommer
att innebära nya möjligheter och kan ge samhället gynnsamma
förutsättningar.

4.2 Kostnadsnyttoanalys
I PTS sammanställning av svenska studier av bredbandsnytta från 2016
konstateras att det finns ett starkt samband mellan fiberbredband och
samhällsekonomisk utveckling. En utbyggd fiberinfrastruktur gynnar både
sysselsättningen och företagandet samt kan bidra till omfattande
kostnadsbesparingar inom vården. Här några exempel ur PTS rapport:
4.2.1 Kommunikationer
Stockholms stad har minskat sina kommunikationskostnader med 45
miljoner per år, tack vare fibernätet. Stockholms läns landsting och
Norrbotten minskade sina kommunikationskostnader med 50 %.
4.2.2 Hemtjänst
 I Västra Mälardalen påvisas att ett begränsat införande av digitala
tjänster kan frigöra mellan 70 och 115 miljoner kronor per år, som
kan användas för att fortsätta leverera högkvalitativ hemtjänst till
en växande seniorbefolkning.
 Generellt beräknas de årliga nettobesparingarna som genereras
när enbart 10 procent av hemtjänsttagarna använder digitala
tjänster:
o Mellan 2,4–4 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000
invånare
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o

Mellan 16–25 miljoner för en mellanstor stad med 90 000
invånare

4.2.3 Ekonomisk utveckling
I tätbefolkade kommuner är en tio procent högre fiberpenetration
korrelerad med hela tre procent högre sysselsättning. Summerat över hela
Västra Mälardalen (433 tusen invånare) betydde detta att en ökning i
fiberpenetration med tio procent var korrelerad, allt annat oförändrat,
med:
 10 000 nya jobb som motsvarar
 2,4 miljarder kronor i ökad BNP, vilket i sin tur skulle generera
 784 miljoner extra skatteintäkter.
 Runt 35 nya företag.
 7,4 miljoner mil mindre bilkörning per år, vilket betyder
 14 tusen ton mindre CO2 utsläpp.
Blekinge är en tätbefolkad region och förutsättningarna borde vara
gynnsamma här liksom i Västra Mälardalen. För att underlätta
nyttoanalysen av satsningar på bredband har forskningsinstitutet RISE
Acreo på uppdrag av Bredbandsforum och Digitaliseringsrådet tagit fram
verktyget Bredbandskalkylatorn. Det kan användas som beslutsstöd som
beräknar nyttan när en kommun ökar fibertillgången till 95 procent.

4.3 Digitalt innanförskap
Hur ska Blekinge motverka de digitala klyftorna som idag växter i allt
större omfattning? Detta är en central fråga som regionen måste förhålla
sig till och jobba aktivt med på samtliga plan för att alla ska ges samma
möjlighet att ta del av det digitala samhället.
Forskningsprojektet Ung teknik, äldres vardag visar att var femte person,
20 procent, mellan 65 och 85 år saknar både tillgång till digital teknik och
kunskap om hur den kan användas. Och i rapporten Svenskarna och
Internet 2017 framgår det att i gruppen 76 år och äldre är nästan hälften
icke internetanvändare. Det innebär att cirka 400 000 äldre lever i ett
digitalt utanförskap. Och enligt forskarna är dessa siffror förmodligen i
underkant.
Ovan är bara ett exempel av de samhällsgrupper som riskerar att hamna i
ett digitalt utanförskap med stora konsekvenser som följd.
En annan del av samhället, som också måste hanteras, är de som väljer
att stå utanför det digitala samhället. För dessa medborgare måste det
finnas alternativa sätt att ta del av information, tjänster mm för att
erhålla samma service.
Utmaningen att skapa ett digital innanförskap kommer Region Blekinge
att fokusera på i projektet Digitala Blekinge som startas i början av 2018.
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4.4 Digitaliserings effekter
Det viktiga är inte att fokusera på intäkter från den digitala
infrastrukturen utan det viktiga är att kunna nå ökad välfärd, livskvalitet
och tillväxtmöjligheter som digitaliseringen möjliggör. Inom snar framtid
kommer digitaliseringen vara av betydligt större värde för medborgare,
näringslivet och kommunens egen verksamhet än vad vi idag har kunskap
att förutse.
4.4.1 Nattillsyn via fjärrstyrd kamera
Ett tydligt exempel för nyttan med tillgång till digital infrastruktur och
hur den kan användas är Karlskrona kommuns tillämpning av fjärrstyrda
kameror för nattillsyn inom Äldreförvaltningen.
– Vi har drifttaget sex kameror nu för nattillsyn och det reducerar 12-15
resor varje natt, säger Niklas Brissmalm, områdeschef larmenheten på
Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun.
Om brukarna i snitt har två tillsynstillfällen per natt ger denna åtgärd en
reducering på över 4 000 resor per år. Andra direkt positiva effekter är
att brukarna erhåller en högre välfärd genom att de slipper blir väckta, av
i många fall okända personer, flera gånger per natt. Genom ovan
resultatet är det idag stor efterfrågan, hos brukarna, för tjänsten med
fjärrstyrd nattillsyn.
4.4.1.1 Begränsad täckning
Idag har Äldreförvaltningen tyvärr begränsad täckning för tjänsten då den
endast kan erbjudas till brukare som är anslutna till Affärsverkens
fibernät (kommunens energibolag). Detta är en begränsning som måste
åtgärdas så att alla brukare kan nås oavsett vilken aktör som är nätägare
eller kommunikationsoperatör. All ny tjänsteframtagning måste göras
aktörsoberoende för att erhålla full täckning dvs att alla fiberanslutna
kommuninvånare kan erbjudas tjänster på lika villkor.
4.4.2 Mobiltäckning inomhus
För de hushåll och företag som har en bredbandsanslutning kommer det
ges möjlighet till mobiltäckning inomhus. Detta kan erhållas genom en
tjänst som kallas Wifi calling. Tjänsten bygger på att det lokala trådlösa
nätverket (wifi3) används för att länka samtalen vidare till operatörernas
mobilnät. Tjänsten är hanterad i mobiloperatörernas nät på samma sätt
som andra mobiltjänster men skillnaden är att för sista delen av nätet så
används kundens eget bredband och det trådlösa närverket (wifi). Detta
ger alltså en ny möjlighet att använda sin mobiltelefon inomhus där det
idag inte finns tillräckligt god mobiltäckning. Tre och Telia har lanserat
tjänsten och de andra operatörerna förväntas följa efter inom kort.

3

wi-fi är en teknik för trådlösa nätverk. Ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi
Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11.
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4.4.3 Kontanterna på väg bort från småorter – då krävs bredband
Det har blivit svårare och svårare för de som bor i södra Sverige att ta ut
pengar eller betala med kontanter. Extra svårt är det på landsbygden.
Bankkontor stänger, restauranger och butiker slutar ta emot kontanter. Så
ser utvecklingen ut i delar av Sydsverige, visar en rapport från
Länsstyrelsen. Tillgång till snabbt bredband är väldigt avgörande för
landsbygden och de små landsbygdshandlarna.

5 Det regionala perspektivet, roller, ansvar och
möjligheter
För att kunna erbjuda bredband till alla i Blekinge, skapa rätt
förutsättningar för den digitala utvecklingen och därmed ett gynnsamt
klimat för regional tillväxt krävs fri konkurrens för en fungerande
marknad. I följande avsnitt beskrivs rollfördelning och ansvarsområden
som behövs för att skapa detta.

5.1 Det nationella perspektivet
Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det
offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig
infrastruktur. Det innebär en fortsatt marknadsstyrd utveckling
kompletterad med offentliga insatser. I de flesta fall kan detta lösas
genom att konkurrensutsättning sker inför olika insatser, exempelvis
genom upphandling. Med upphandling följer en möjlighet att ställa krav.
Målet är en marknad i harmoni med samhällets behov av tillräckligt
täckande robust infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och
hållbar tillväxt. Nu när regeringen höjt ambitionsnivån och
bredbandsmålen omfattar alla är det avgörande att marknadens aktörer
fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för
det. Samtidigt är det viktigt att det offentliga bidrar med åtgärder som
underlättar när geografiska avstånd och lägre befolkningsdensitet leder
till dyrare utbyggnad.
Marknaden och det offentliga har en viktig roll att spela för att hela
Sverige ska få tillgång till snabb bredbandsinfrastruktur på ett så effektivt
sätt som möjligt. Det är viktigt att privata investeringar inte förhindras
och trängs ut samtidigt som det offentligas ansvar för medborgares
tillgång till och användning av digitala tjänster måste beaktas. Det
innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur
offentliga aktörer ska investera i bredbandsinfrastruktur. För att
tillgodose behovet kan det offentliga ställa krav som ska uppfyllas via
upphandlingar.

5.2 Regionens roll
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att införa en funktion som regional
bredbandskoordinator på respektive region eller län som har det regionala
sida 15

375

Det regionala perspektivet, roller, ansvar och möjligheter

utvecklingsansvaret. Uppgifterna som är villkorade i uppdraget är bl.a.
annat att:
 Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete
mellan alla aktörer verksamma i länet av betydelse för
bredbandsutbyggnaden.
 Verka för en ökad förståelse för sambandet mellan
bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och
efterfrågan av digitala tjänster.
 Främja länsöverskridande samarbete kring bredbandsutbyggnad.
 Stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor.
 Vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för
kommuner.
 Stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för
bredbandsutbyggnad (byanät).
 Hålla sig informerad om planerade och pågående större strategiska
bredbandssatsningar, inklusive satsningar finansierade med
bredbandsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna länet.
 Bidra till att sprida information om vilka områden som har mindre
god bredbandstäckning i det egna länet.
 Samverka med PTS i arbetet med att identifiera var i det egna
länet det finns brister i mobiltäckningen i områden där människor
befinner sig.
 Bistå den nationella nivån i uppföljningsarbete kopplat till
bredbandsutbyggnad i enlighet med instruktioner som tas fram av
PTS.
 Ansvara för att en kartläggning görs av nuläge vad gäller länets
bredbandstillgång, aktörer, pågående och planerad utbyggnad
samt framtida behov och utmaningar.
Region Blekinge har ansvar för den regionala utvecklingen, stimulera
samverkan mellan kommuner, landstinget, länsstyrelsen, aktörer och
andra intressenter samt ansvar för regionsöverskridande samverkan.
Region Blekinge stöttar kommunerna för att ge dem bättre
förutsättningar att lyckas med att nå målen. Region Blekinge ansvarar
även för att regionala intressen förmedlas till nationella intressenter och
aktörer.

5.3 Kommunens roll4
5.3.1 Prioriteringar för demokratisk tillgång till bredband
Kommunen bör i första läget lägga sin kraft och resurser på att ”alla ska
med” dvs att i första hand ge alla medborgare samma förutsättning för
tillgång till bredbandsinfrastruktur för att ta del av det digitala samhället
som nu byggs upp. Kommunen bör således vara försiktig med att satsa på
nya obeprövade teknikområden och lösningar då dessa ofta slukar stora
resurser med en begränsad nytta för en liten grupp medborgare men där
alla får vara med att ta kostnaden. Det är först när alla medborgare
4

Läs mer på Post- & Telestyrelsens hemsida Hur kommuner kan främja utbyggnad.
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erbjudits möjlighet att ta del av den digitala infrastrukturen som
kommunen bör lägga resurser på nästa steg i digitaliseringens utveckling.
5.3.2 Strategiskt ansvar genom bredbandssamordning
Investerare möter kommunerna ur många olika perspektiv exempelvis som
strategisk partner, tillståndsgivare eller fastighetsägare. Det här innebär
många olika beröringspunkter inom kommunens organisation. Det är inte
unikt för den här typen av investeringar utan gäller även i många andra
fall, därför finns näringslivskontoren. Denna funktion är lika viktig för att
stimulera investeringarna i bredband som för andra investeringar från
kommersiella aktörer. En bredbandssamordnare har här en viktig funktion
som sammanhållande för marknadsaktörernas kontakter med kommunen.
I en kontinuerlig dialog med marknadsaktörerna kan möjligheter och
hinder identifieras. Utöver att hjälpa marknadsaktörerna i kontakter med
kommunen har även bredbandssamordnaren ofta en viktig roll att driva
det interna arbetet med bredbandsfrågor inom kommunens organisation.
Idag är bredbandssamordnare organisatoriskt placerade på olika
funktioner i regionens kommuner. Bredbandssamordnaren bör vara
placerad på eller ha ett nära samarbete med näringslivskontoret.
Placering på kommunägt stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna
att agera oberoende och trovärdigt i förhållande till konkurrenter är
begränsade. Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra
diskussioner om strategiskt samarbete eller utbyggnadsplaner för
bredband.
5.3.3 Fysisk planering som verktyg för bredbandsbyggnad
Snabbt bredband genom ett fullt utbyggt fibernät är en grundläggande
infrastruktur som inom en snar framtid är absolut nödvändig för att vårt
samhälle ska fungera. Den digitala infrastrukturen bidrar till att göra det
möjligt att bo, arbeta och på andra sätt verka i hela Blekinge. Offentliga
verksamheter som vård, omsorg och utbildning får nya digitala
möjligheter och genom digitaliseringen kommer nya affärsverksamheter
att uppstå och andra utvecklas.
Hittills har kommunernas planering för fiberutbyggnaden vanligtvis
hanterats som en fråga för den kommunala IT-sektorn. Framöver behöver
bredband och digitalisering lyftas till en strategisk
samhällsplaneringsfråga för översiktsplanering och den politiska
ledningen. I TemaPM Bredband beskriver Region Skåne hur de avser att
främja digitaliseringen genom att alltid ta med den digitala
infrastrukturen vid den fysiska planeringen. Läs mer om detta
inspirerande arbete i Region Skånes TemaPM Bredband.
5.3.4 Samverkan med marknaden
Det är viktigt att kommunen har tydliga processer och rutiner för hur en
aktör ska få tillgång till den information, tillstånd mm som krävs för att
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kunna etablera och bedriva sin verksamhet inom kommunen. En kommun
som ger bra service till intresserade bredbandsaktörer och driver en aktiv
dialog skapar goda förutsättningar till en väl utbyggd
bredbandsinfrastruktur som når samtliga medborgare. Ett effektivt sätt
att främja utbyggnaden är att kommunen tar en aktiv roll och verkar för
att samförläggning sker i så hög grad som möjligt. Detta stöttas av den
nya Utbyggnadslagen (2016:534) som har till syfte att sänka kostnaderna
för bredbandsutbyggnad genom att aktörer ska få tillträde till andras
infrastruktur, information om infrastruktur samt möjlighet att samordna
sin utbyggnad med andra. Samförläggning främjar också att parallell
infrastruktur etableras vilket skapar konkurrens och utveckling som i sin
tur gynnar såväl medborgarna, näringsliv och kommunens verksamheter.
Kommunen tillämpar likabehandlingsprincipen för alla intressenter och
aktörer för att skapa ett öppet och gynnsamt klimat där alla erbjuds vara
delaktiga och bidra till en positiv utveckling av kommunen. Kommunen
och dess bolag använder öppna tjänsteplattformar med icke-proprietära
lösningar (produkter och lösningar som inte är begränsade till en
leverantör utan bygger på öppna gränssnitt) för att skapa mångfald i
tjänsteutbud, främja konkurrensen och driva utvecklingen framåt.
5.3.5 Välkomna nya förläggningsmetoder
Det stora intresset för bredbandsutbyggnad har drivit utvecklingen av nya
förläggningsmetoder. Dessa är nödvändiga för att nå kostnadseffektiva
byggmetoder och för att öka utbyggnadstakten till minskad
produktionskostnad. Detta är viktigt både inom tätort och landsbygd. I
tätort för att minska kostnaden genom t.ex. microtrenching (spårning
med sågklinga) och genom t.ex. plöjning för att nå anslutningar längre ut
på landsbygden. Genom att tillåta nya förläggningsmetoder stimuleras
utbyggnaden och investeringsmedlen räcker då till att flera kan erbjudas
en anslutning.
5.3.6 Digital infrastruktur är viktig för en levande landsbygd
Bredbandsutbyggnad på landsbygden innebär särskilda utmaningar där
kommunen kan bidra för att göra stor skillnad. Marknaden har under det
senaste året visat allt större intresse för utbyggnad på landsbygden och
det är just där som kommunerna har det största utbyggnadsbehovet. Att
tillämpa en samverkansmodell där kommunen verkar tillsammans med
marknaden förbättrar möjligheterna att erbjuda bredband till alla. Detta
kan då också göras till en betydligt lägre investering för kommunen och
utbyggnaden kan ske med högre takt. Utan samverkan riskerar en stor del
av landsbygden bli utan en bredbandsinfrastruktur som håller måttet för
framtidens behov av digitala tillämpningar och för att främja en levande
landsbygd.
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5.3.7 Det lokala behovet av stöd på landsbygden
Kommunen har också en stor uppgift att vara ett stöd till de lokala
krafterna som t.ex. byalag, fiberföreningar och lokala initiativ i deras
strävan att etablera en digital infrastruktur. Detta är grupper med stort
engagemang och som tar ett stort samhällsansvar för att lyckas med
utbyggnad av bredband på landsbygden. Deras motivation är ofta utifrån
att de vill skapa sig själva en gynnsammare tillvaro för att leva, verka och
bo på landsbygden. Då dessa initiativ till största del varit baserade på
ideella krafter så har statliga stöd varit en förutsättning. I takt med att
det statliga stödet minskar ställs högre krav att kommunen tar det
ansvaret.
5.3.8 Stadsnätens roll
Regeringen har i bredbandsstrategin fastställt att offentliga aktörer inte
ska tränga undan privata investeringar och att det är privata aktörer som i
första hand ska tillhandahålla bredband. Stadsnäten tillsammans med sin
ägare tar ansvar för utbyggnad av bredband där marknaden inte klarar att
verka på kommersiella grunder dvs där förutsättningarna eller efterfrågan
inte är tillräcklig. Stadsnäten verkar som nätägare med ett öppet nät för
att underlätta för marknadens aktörer att nå så stor del av marknaden
som möjligt. Stadsnäten bör endast vara ägare av den passiva delen av
nätet och övriga delar av värdekedjan bör marknaden ansvara för. Om
kommunen/stadsnäten agerar högre upp i värdekedjan riskerar
konkurrensen att hämmas och att utvecklingen stagnerar med t.ex. ett
begränsat tjänsteutbud för medborgarna, sämre driftkvalitet och lägre
tillgänglighet som resultat.
5.3.9 Styrning genom ägardirektiv
Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till de kommunala
bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering vid utbyggnad av
bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara förödande för
kommunens framtida möjligheter att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter. Detta betonades redan i Blekinges Regionala Digitala Agenda
som antogs 2014.
Det är också viktigt att ägardirektiven styr de kommunala bolagen så att
privata investeringar inte förhindras eller trängs ut. Det innebär att en
balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur offentliga aktörer
ska investera i bredbandsinfrastruktur för att tillgodose
bredbandsbehovet.

5.4 Landstingets roll
Fram till år 2035 är välfärdsbehovet större än vad Landstingen har
kapacitet att leverera, enligt Arbetsmiljöverket. Landstinget bör ta en
aktiv dialog i bredbandsutvecklingen. Landstinget förväntas genomföra
stora besparings- och effektiviseringsåtgärder de kommande åren för att
möta den ökande efterfrågan på välfärdsbehov. Det är viktigt att
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bredbandsnäten dimensioneras, genom beskaffenhet och robusthet, för
att möta de krav som Landstingets tjänster kräver för att kunna
distribuera t.ex. e-hälsa och välfärd på distans. För att detta ska ske är
det absolut nödvändigt med en aktiv dialog mellan Landstinget och
bredbandsaktörerna. Om denna dialog uteblir riskerar regionen att erhålla
en digital infrastruktur som inte klarar av att bära de digitala tjänster och
service som Landstinget avser tillämpa för sin effektivisering och ökad
leverans av välfärd till Blekinges invånare.

5.5 Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har ansvaret att hantera ansökningarna till bidragen inom
Landsbygdsprogrammet. För Blekinges del förväntas tilldelningen bli
omkring 20 miljoner under 2018 av den bredbandsmiljard som återstår att
fördela. Det innebär att det förväntade bidraget motsvarar endast ca en
procent av det totala investeringsbehovet för att nå det nationella
bredbandsmålen.
Länsstyrelsen arbetar aktivt tillsammans med Region Blekinge och
projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS) för att få ut så stor
effekt som möjligt av de kommande medlen inom
Landsbygdsprogrammet.

6 Robusta och driftsäkra nät
6.1 Robust fiber
Samhället har ett ökande behov av stabil och tillgänglig
bredbandsinfrastruktur. Det utvecklas nya digitala tjänster som ställer
höga krav på robusthet och driftsäkerhet. Det innebär att den digitala
infrastrukturen måste vara säker och robust nog att klara belastningar och
påfrestningar samt leverera tillräckligt god kvalitet över all tid
(24/7/365). Regeringens utgångspunkt är att ökande krav på robusthet
och säkerhet i första hand ska tillgodoses av marknadens aktörer. Som
stöd för det finns en tydlig vägledning för hur robusta fibernät byggs,
Robust fiber, som har arbetats fram av branschens aktörer under ledning
av PTS. Vidare ska PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på
driftsäkerhet säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt
och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska
uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.
Fysisk säkerhet som förutom brand och väderförhållanden framförallt
inriktar sig på sabotage och stölder. I takten med allt mer realtidskänsliga
tjänster ökar sannolikt incitament för sabotage. Dessutom är utrustningen
stöldbegärlig.
Ett särskilt exempel som kan vara aktuellt att lyfta fram är utvecklingen
vad gäller förbättrad kraftförsörjning. För att minska beroende av
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elnätens funktion öppnar utvecklingen inom förnybar decentraliserat
genererad energi (t.ex. solceller) möjligheter att kraftigt förstärka
funktion och tillgänglighet. I kombination med utveckling av batterier och
laddningsbara batterier höjs motståndskraft mot driftavbrott. Batterier
kommer även spela en avgörande roll för det datadrivna samhället och
”Internet of Things” och bl.a. sensorer som finns på svårtillgängliga
platser. Givetvis är även energianvändningen för nätutrustning och
användarutrustning viktig att beakta.
I lagen om elektronisk kommunikation (LEK5) finns en bestämmelse om
driftsäkerhet som gäller för alla som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät eller -tjänster. Av bestämmelsen framgår följande:
Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som
vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande
av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är
anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på
vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.
För att åstadkomma en robust bredbandsinfrastruktur är det även viktigt
att säkerställa en rättssäker hantering av markåtkomstfrågorna. Det är
också en viktig faktor för nätens långsiktiga hållbarhet.

6.2 Ledningskollen
PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk
kommunikation. PTS genomför olika åtgärder för att stärka dessa
kommunikationsvägar. En av dessa åtgärder är Ledningskollen.
Webbtjänsten syftar till att minska risken för grävskador och därmed
indirekt stärka kritisk infrastruktur och öka krishanteringsförmågan.
Dessutom väntas ledningsägarnas kostnader för ledningsavisning minska,
samtidigt som möjligheterna till samförläggning ökar. Det är frivilligt för
ledningsägarna att delta i Ledningskollen men alla uppmanas att använda
tjänsten för att minska sårbarheten i den digitala infrastrukturen.

6.3 Höga krav på drift, service och support
Idag är en stor del av tjänsterna som används i bredbandsnäten av
karaktären nytta och nöje. Dessa tillämpningar ställer inga större tekniska
krav på tillgänglighet på bredbandsnäten. När näten används till att
leverera samhällskritiska tjänster, äldrevård, omsorg och läkarvård på
distans eller motsvarande tjänster ställs betydligt högre krav på nätens
driftkvalitet och tillgänglighet. För att kunna leverera en tillräckligt god
kvalitet på drift och tillgänglighet för dessa tjänster krävs en
5

Lag om elektronisk kommunikation (2003:389), 5 kap 6 b§.
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driftorganisation som opererar 24h/dygn, 7 dagar i veckan och 365 dagar
om året. Till detta tillkommer behov av kvalificerade
serviceorganisationer med beredskap för att omgående åtgärda
driftstörningar, avbrott eller andra störningar. Kommunerna liksom
länsstyrelsen har idag en Tjänsteman i Beredskap (TiB) som ska vara
nåbar i händelse av att samhällsviktig verksamhet påverkas (enligt
direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

6.4 Kvalitetsuppföljning av drift
Ett exempel för att mäta och följa upp levererad driftkvalitet i
bredbandsnäten är den mätning som ComHem presenterade under
Almedalen 2017,Öppna Nät-Barometern. Detta är ett mycket bra exempel
på hur driftkvalitet kan mätas och användas för att successivt kunna
jobba med förbättringar och att åtgärda brister mm.

7 Marknadsanalys – hur stort är det finansiella gapet?
7.1 Vem bygger bredband i Blekinge?
I Blekinge är det främst de kommunala energibolagens stadsnät som
bygger bredbandsnät. De står för 79 procent av fiberanslutna hushåll och
arbetsställen (20166). Större telekombolag såsom IP-Only, Telia samt
Tele2 är eller har varit aktiva på fibermarknaden i Blekinge (19 procent
marknadsandel okt 2016). Det finns också knappt 30 fiberföreningar som
med eget arbete och stöd av landsbygdsbidrag etablerat fibernät runt om
i Blekinge (2 procent marknadsandel år 2016). På mobilsidan finns de
stora operatörerna Telia, Telenor, Tele2 och 3 som bygger fiber till
mobilmaster för att göra mobilnätet snabbare och robustare.

I grannregionerna framgår det tydligt att de privata aktörerna har större
eller avsevärt större marknadsandel (från ca en fjärdedel till tre
fjärdedelar marknadsandel) vilket innebär ökade privata investeringar och

6

Enligt Post och Telestyrelsens bredbandskartläggning till och med oktober 2016. Ny mätning av
bredbandskartläggning till och med oktober 2017 presenteras i mars 2018.
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bättre förutsättningar för en konkurrensutsatt och väl fungerande
marknad.

7.2 Vad är det vi mäter?
De nationella bredbandsmålen siktar på att hela Sverige ska ha tillgång
till snabbt bredband. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och år 2025 bör alla ha
tillgång till bredband. Alla bör också senast år 2023 ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig.
Att ”ha tillgång till” menas enligt PTS att man ”på kort tid och utan
särskilda kostnader”, exempelvis för installation av fiber från
tomtgränsen, ska kunna få en internetanslutning. Med andra ord om det
finns fiber i gatan utanför villan (homes passed7) räcker det inte för att nå
bredbandsmålen. Det innebär i praktiken att det ska finnas fiber ansluten
till byggnaden (FTTB8). I denna strategi mäter A-focus hur många
relevanta byggnader som är fiberanslutna.
Regeringens mål omfattar inte fritidshus men vi har ändå tagit med
fritidshusen i marknadsanalysen. Motivet till det är flera: kraven på
internetanslutning ökar även bland fritidshusägare och de som hyr
fritidshus, fritidshus omvandlas ofta till permanentboende. För Blekinges
tillväxt och utveckling inom turismnäringen är det av stor vikt att även
fritidshusen ansluts till fiber i så stor utsträckning som möjligt.

7.3 Så här har vi räknat
För att få en uppskattning om hur stor investering som krävs för att nå
bredbandsmålen har Region Blekinge beställt en marknadsanalys från Afocus9. Analysen bygger på den senast tillgängliga statistiken från PTS
datainsamling10 oktober 2016. Vissa investeringsuppgifter är antaganden
och kostnaden för att dra fiber till en byggnad är beräknade utifrån en
schablon. Det innebär att siffrorna inte ska ses som exakta utan som en
seriös uppskattning om storlek på nödvändiga återstående investeringar
efter 2016. För mer detaljer se A-focus rapport Marknadsanalys
Bredbandsutmaningen i Blekinge (bilaga).

7

Homes passed är hushåll som finns i den absoluta närheten av redan fiberanslutna byggnader.
8 FTTB Fiber to the building
9
A-focus är ett konsultföretag som har arbetat med bredbandsfrågor under lång tid tillsammans med regioner,
kommuner, operatörer samt PTS och regeringskansliet. www.a-focus.se
10
Källa: PTS mobiltäcknings och bredbandskartläggning 2016
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Ur A-focus rapport ”Bredbandsutmaningen i Blekinge”
Enligt A-focus beräkningar kan alltså det finansiella gapet mellan
nuläget och bredbandsmålet 2020 vara upp till 1,6 miljarder kronor.
Då ska man notera att fritidshus räknats in samt att de ovanligt stora
investeringar som gjorts i länet under 2017 inte är till fullo inräknade.
Inför arbetet med kommande projekt för bredbands- och
digitaliseringsstrategi, Digitala Blekinge, uppmanas kommunerna att
revidera tabellen ovan efter gjorda investeringar och sina förutsättningar.
De privata aktörernas investeringsplaner kommer från och med 2018 att
kartläggas av PTS. På så vis kommer vi framöver erhålla en tydligare och
mer rättvis bild av hur gapet mellan nuläge och bredbandsmålen ser ut.

7.4 Planerad utbyggnad
2016 och 2017 har det enligt uppgift byggts ovanligt mycket fiber i
Blekinge av de kommunala bolagen. Enligt de planer som har
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tillkännagetts genom media och delvis i årsredovisningar kan man dra
slutsatsen att fram till 2020 kommer en omfattande utbyggnad att
fortsätta. Hittills har 90 procentmålet varit styrande för de flesta aktörer
men vissa har redan nu siktat på 95 procent. Det är just nu inte möjligt
att estimera en total investeringsplan för länet. Denna strategi syftar till
att visa på hur stort investeringsgapet är och stimulera en fortsatt
utbyggnad både hos offentliga och privata aktörer.

8 Framgångsfaktorer
Kommunens ansvar - Det krävs ett stort engagemang från respektive
kommun för att ta det strategiska ledarskapet för att skapa god
samverkan mellan offentliga och privata aktörer samt ta fram en
utbyggnadsplan för att nå målen. För att skapa fokus på kommunens roll i
det strategiska ansvaret för bredbandsutbyggnaden krävs en
bredbandssamordnare. Bredbandssamordnaren bör vara placerad på eller
ha ett nära samarbete med näringslivskontoret. Placering på kommunägt
energibolag eller stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna att agera
oberoende och trovärdigt i förhållande till konkurrenter är begränsade.
Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra diskussioner om
strategiskt samarbete eller utbyggnadsplaner för bredband.
Alla aktörer välkomnas till en öppen marknad – Målet är en marknad i
harmoni med samhällets behov av tillräckligt täckande robust
infrastruktur för att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.
När nu regeringen höjer ambitionsnivån och bredbandsmålen omfattar
alla är det avgörande att marknadens aktörer fortsätter sina investeringar
och ges incitament och förutsättningar för det. Samtidigt är det viktigt
att det offentliga bidrar med åtgärder som underlättar när geografiska
avstånd och lägre befolkningsdensitet leder till dyrare utbyggnad.
Samordning - Kommunen har i sin roll som planläggare och markägare en
viktig roll när det gäller åtkomst till mark som ofta ligger inom strategiskt
viktiga utbyggnadsområden. Här bör kommunen specifikt arbeta aktivt för
att främja samordning och samförläggning samt med att undanröja hinder
i samband med planering och genomförande av utbyggnad. Det behövs
övergripande samsyn på samordning av planerad utbyggnad med hänsyn
till samhällets totala kostnader. Den gemensamma målsättningen bör vara
att underlätta för alla aktörer som vill investera i bredbandsutbyggnad i
Blekinge.
Samverkan - Marknaden och det offentliga har en viktig roll att spela för
att hela Sverige ska få tillgång till snabbt bredband på ett så effektivt
sätt som möjligt. Det är viktigt att privata investeringar inte förhindras
och trängs ut samtidigt som det offentligas ansvar för medborgares
tillgång till och användning av digitala tjänster måste beaktas. Det
innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur
offentliga aktörer ska investera i bredbandsinfrastruktur för att tillgodose
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bredbandsbehov. För att tillgodose behovet kan det offentliga ställa krav
som ska uppfyllas via upphandlingar.
Tydliga ägardirektiv - Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till
de kommunala bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering vid
utbyggnad av bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara
förödande för kommunens framtida möjligheter att dra nytta av
digitaliseringens möjligheter. Detta betonades redan i Blekinges Regionala
Digitala Agenda som antogs 2014. Det är också viktigt att ägardirektiven
styr de kommunala bolagen så att privata investeringar inte förhindras
eller trängs ut. Det innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör
råda i fråga om hur offentliga aktörer ska investera i
bredbandsinfrastruktur för att tillgodose bredbandsbehovet.
Tillämpa digitaliseringens möjligheter - Det viktiga är inte att fokusera
på intäkter från den digitala infrastrukturen utan det viktiga är att kunna
nå ökad välfärd, livskvalitet och tillväxtmöjligheter som digitaliseringen
möjliggör. Inom snar framtid kommer digitaliseringen vara av ett
betydligt större värde för medborgare, näringsliv och kommunens egen
verksamhet än vad vi idag har kunskap att förutse.

9 Aktiviteter
De huvudaktiviteter som initialt behöver vidtas från och med 2018
redovisas nedan.
Aktivitet

Kommun

Bredbandsstrategin fastställs

Region

Länsstyrelse

X

Beslut om att stödja regional strategi, mål
och aktiviteter i kommunal
bredbandsstrategi
Gemensam workshop om
bredbandsstrategin
Kartläggning av villkor för
bredbandsutbyggnad
Strukturera dialogen med marknadsaktörer
Ta fram strategi för bredbandsmålen 2023
och 2025 inom projektet Digitala Blekinge
Tillsätta och/eller se över roll och mandat
för kommunens bredbandssamordnare
Utlyser ansökning och prioriterar stödmedel
inom LBP
Årlig uppföljning av bredbandsstrategin –
kvalitativt ur användarperspektiv,
kvantitativt i samband med PTS
datainsamling
Översyn kommunala bredbandsstrategier

X

X
X

Bistår

Bistår

Bistår

X

Bistår

X

Bistår

Bistår

X

X

Bistår

X

X

X
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Kraft att vilja.
Tillsammans är det möjligt.
Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker
Blekinge i Sverige och Europa.
Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges
kommuner och landsting – arbetar vi för att göra
det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka
i vår region.

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se
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Karlshamn 2018-02-27

Yttrande rörande remiss Regional Bredbandsstrategi 2018-2020

Bakgrund
Regeringen har tagit fram en Bredbandsstrategi 2016. Målen är ambitiösa och det är viktigt att
kommunerna i Blekinge är aktiva för att nå dessa mål. I Karlshamns kommun så har man tydligt gett
uppdraget till Karlshamn Energi att ta ledningen i utbyggnaden av fiberinfrastruktur i hela
kommunen. Strategin är att det är viktigt att både ha infrastruktur i tätort som på landsbygd för att
totalt sett över tid få en hållbar ekonomi och en helhet som ger möjlighet att ha samma eller liknade
tjänsteutbud i hela kommunen.
Sverige har varit ett föregångsland när det gäller offentligt ägda stadsnät. Stadsnäten har på ett bra
sätt drivit fram det som har blivit synonymt med ett stadsnät idag. Tack vare att kommunala
stadsnäten har tagit ledningen så har det utvecklats öppna nät med fri konkurrens mellan
tjänsteleverantörerna. Tittar man på prisbilden för tjänster i stadsnäten så ligger Sverige på betydligt
lägre priser än våra grannländer där man har valt en marknadsmodell där stora privata aktörer har en
monopolliknande situation och där priset till kund i vissa fall ligger dubbelt jämfört med i Sverige.
I Karlshamn var man tidigt ute och byggde ett fiberoptiskt nät till stora delar av kommunen. Detta nät
såldes ut till en privat aktör som under flera år inte byggde vidare och inte utvecklade fibernätet.
Privat monopol ledde också till höga priser på tex företagstjänster och tjänster till kommunen.
Bristen på utveckling gjorde att Karlshamn hamnade på efterkälken vad det gäller fiberinfrastruktur
trots ett gott utgångsläge. För att skapa möjlighet till ett kommunövergripande fibernät valde
Karlshamns kommun efter några år att ge uppdraget till kommunens egna energibolag att bygga en
infrastruktur.
Under åren 2014-2017 har stora investeringar gjorts av Karlshamn Energi för att komma i kapp övriga
Sverige vad det gäller utbyggnadnivå. Det finns nu en tydlig plan för hur Karlshamn skall nå 100 %
fiberinfrastruktur till alla permanentboende på fastlandet år 2021. Infrastruktur till 95% av
kommunens hushåll kommer att nås redan under år 2018.
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Synpunkter på remiss
Värdet av en regional bredbandsstrategi för åren 2018-2020 är begränsad. Det finns redan antagna
kommunala bredbandsstrategier som gäller till 2020 eller längre och därmed planer för hur
utbyggnaden skall ske för att nå bredbandsmålet. Om man skall ha en regional bredbandsstrategi så
är det bättre att göra den mer långsiktig till 2025.
Förslaget till regional bredbandstrategi är inte heller kopplade till de redan antagna kommunala
strategierna vilket är ett problem. Alla kommuner i Blekinge har i något olika omfattning valt att det
kommunala energibolaget skall var drivande i utbyggnaden av fiber i den egna kommunen. Detta är
en verklighet som den regionala bredbandsstrategin på något sätt måste anpassa sig till för att just
kunna vara en regional strategi. Därför bör alla texter som behandlar offentliga aktörer och privata
aktörer ses över i befintligt remissförslag. För att den regionala bredbandsstrategin skall vara i
samklang med hur vi arbetar så bör man uttrycka sig på ett sådant sätt att både kommunala stadsnät
och privata aktörer ses som marknadens aktörer.
Förslaget tar inte heller upp frågan om finansiering. Oavsett om det är kommunala eller privata
aktörer som bygger på landsbygd så krävs någon form av offentlig finansiering. Detta måste framstå
mer tydligt.
Nedan följer synpunkter på olika textstycken. De delar som vi har samsyn med remissförslaget
kommenteras ej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Sammanfattning
” En vanlig uppfattning och inställning hos många aktörer är att det inte går att erbjuda en fiberinfrastruktur till 100 procent
av alla hushåll, företag och fritidshus i Blekinge. Den uppfattningen delas inte av marknaden, dvs de privata aktörerna.”

Synpunkt
Denna skrivning stämmer ej i Karlshamn. Kommunfullmäktige i Karlshamn har nyligen beslutat att
man skall erbjuda alla permanentboende i kommunen en fiberanslutning fram till 2021. Karlshamn
Energi har varit drivande i att bygga på landsbygden och tack vara flera års förberedelser och genom
att skapa stamnät på landsbygden så kan fiber till alla bli realiserat på ett i sammanhanget rimliga
investeringsnivåer. Oavsett aktör så kan ingen bygga ett fibernät på landsbygden på helt
affärsmässiga villkor dvs utan någon annan form av finansiering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5 Kommentar till nuläget
”En vanlig uppfattning och inställning hos många aktörer är att det inte går att erbjuda en fiberinfrastruktur till 100 procent
av alla hushåll, företag och fritidshus i Blekinge. Den uppfattningen delas inte av marknaden, dvs de privata aktörerna.”

Synpunkt
Se ovanstående kommentar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.2 Regionens roll
”Ansvara för att en kartläggning görs av nuläge vad gäller länets bredbandstillgång, aktörer, pågående och planerad
utbyggnad samt framtida behov och utmaningar.”

Synpunkt
Som tidigare nämnts så är det de kommunala stadsnäten som är drivande och investerar mest i
Blekinge. I dag har de flesta kommunala stadsnäten gjort en kartläggning av bredbandstillgång och
tagit fram en plan för att nå 100% av hushållen. Den marknadsundersökning och kartläggning som
gjorts av Afocus på uppdrag av Region Blekinge har tyvärr inte använts sig av den fakta som
stadsnäten besitter varför rapporten har så grova prognosmissar att den nästan saknar värde.
Önskvärt är att få till ett bättre samarbete mellan den regionala samordnaren och stadsnäten för att
tillvarata den kunskap som de olika aktörerna redan besitter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3.2 Strategiskt ansvar genom bredbandssamordning
”Placering på kommunägt stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna att agera oberoende och trovärdigt i förhållande
till konkurrenter är begränsade. Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra diskussioner om strategiskt samarbete
eller utbyggnadsplaner för bredband.”

Synpunkt
Detta är något som kommunerna bör bestämma själva och bör därför inte finnas med i den regionala
bredbandstrategin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3.8 Stadsnätens roll
”Regeringen har i bredbandsstrategin fastställt att offentliga aktörer inte ska tränga undan privata investeringar och att det
är privata aktörer som i första hand ska tillhandahålla bredband. Stadsnäten tillsammans med sin ägare tar ansvar för
utbyggnad av bredband där marknaden inte klarar att verka på kommersiella grunder dvs där förutsättningarna eller
efterfrågan inte är tillräcklig. Stadsnäten verkar som nätägare med ett öppet nät för att underlätta för marknadens aktörer
att nå så stor del av marknaden som möjligt. Stadsnäten bör endast vara ägare av den passiva delen av nätet och övriga
delar av värdekedjan bör marknaden ansvara för. Om kommunen/stadsnäten agerar högre upp i värdekedjan riskerar
konkurrensen att hämmas och att utvecklingen stagnerar med t.ex. ett begränsat tjänsteutbud för medborgarna, sämre
driftkvalitet och lägre tillgänglighet som resultat.”

Synpunkt
Att kommunala stadsnät enbart skall bygga där marknaden inte klarar på kommersiella grunder gör
att det blir dyrare för skattebetalarna att bygga ut till 100%. Kan stadsnäten både få tillgång till mer
lönsamma tätorter så är det också möjligt att investera i landsbygd för att få en affärsmässigt
fungerande helhet. Det är de kommunala stadsnäten som har tagit fram konceptet med öppet nät
och konkurrensneutralitet. De flesta stora privata aktörerna har däremot oftast begränsat antal
operatörer i sina nät jämfört med de kommunala öppna stadsnäten och genom olika riktade
erbjudanden favoriserar man den egna operatörer. Texten som står i den regionala strategin ovan
stämmer därför ej i verkligheten. Svenska Stadsnätsföreningen arbetar aktivt för att alla stadsnät på
sikt skall vara öppna och konkurrensneutrala.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.3.9 Styrning genom ägardirektiv
”Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till de kommunala bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering
vid utbyggnad av bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara förödande för kommunens framtida möjligheter
att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Detta betonades redan i Blekinges Regionala Digitala Agenda som antogs
2014. Det är också viktigt att ägardirektiven styr de kommunala bolagen så att privata investeringar inte förhindras eller
trängs ut. Det innebär att en balanserad försiktighetsprincip bör råda i fråga om hur offentliga aktörer ska investera i
bredbandsinfrastruktur för att tillgodose bredbandsbehovet.”

Synpunkt
Hur kommunerna väljer att styra sina kommunala bolag bör inte finnas med i en regional
bredbandsstrategi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1 Vem bygger bredband i Blekinge?
”I Blekinge är det främst de kommunala energibolagens stadsnät som bygger bredbandsnät. De står för 79 procent av
fiberanslutna hushåll och arbetsställen (2016). Större telekombolag såsom IP-Only, Telia samt Tele2 är eller har varit aktiva
på fibermarknaden i Blekinge (19 procent marknadsandel okt 2016). Det finns också knappt 30 fiberföreningar som med
eget arbete och stöd av landsbygdsbidrag etablerat fibernät runt om i Blekinge (2 procent marknadsandel år 2016).”
I grannregionerna framgår det tydligt att de privata aktörerna har större eller avsevärt större marknadsandel (från ca en
fjärdedel till tre fjärdedelar marknadsandel) vilket innebär ökade privata investeringar och bättre förutsättningar för en
konkurrensutsatt och väl fungerande marknad.

Synpunkt
Bra att man påvisar att det är de kommunala stadsnäten som till största delen bygger fiber i Blekinge
Stora delar av fiberinfrastruktur utanför stadskärnorna tenderar till att bli monopol på grund av att få
aktörer vill samförlägga i utanför mindre städer. Karlshamn Energi har vid flera tillfällen erbjudit
konkurrende bolag att samförlägga men bolagen har avstått vid alla förfrågningar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Marknadsanalys – hur stort är det finansiella gapet?

Synpunkt
Tyvärr så har antaganden som ligger till grund för marknadsanalysen varit för grova så analysen ger
inte rätt bild utan överskattar investeringsnivån i Karlshamn för att nå 100% med ca 100 Mkr.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8 Framgångsfaktorer
Kommunens ansvar
”Bredbandssamordnaren bör vara placerad på eller ha ett nära samarbete med näringslivskontoret. Placering på
kommunägt energibolag eller stadsnät bör undvikas eftersom möjligheterna att agera oberoende och trovärdigt i
förhållande till konkurrenter är begränsade. Det är exempelvis inte möjligt att trovärdigt föra diskussioner om strategiskt
samarbete eller utbyggnadsplaner för bredband.”
Tydliga ägardirektiv
”Det är centralt att kommunen i sitt ägardirektiv till de kommunala bolagen betonar samhällsnyttans vikt och prioritering
vid utbyggnad av bredband. Att bara styra mot avkastningskrav kan vara förödande för kommunens framtida möjligheter
att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.”

Synpunkt
I Karlshamn har Kommunfullmäktige gett Karlshamn Energi i uppdrag att ta ledningen i
bredbandsutbyggnaden.
Anvisningar hur ägardirektiv till kommunala bolag skall se ut bör inte finnas med i den regionala
bredbandsstrategin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Strange
VD Karlshamn Energi
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå ansökan
Sammanfattning
Armeniska föreningen Masis i Karlshamn har, 2018-02-22, ansökt om att på kommunal
mark anlägga en minnessten över det armeniska folkmordet. Det armeniska folkmordet
begicks i det dåvarande Osmanska riket och pågick åren 1915–1917.
Föreningen har i sin ansökan angett att minnesstenen kommer uppta cirka 10
kvadratmeter, vara cirka 2 meter hög, 1 meter bred och 035 m djup.
Karlshamns kommun har som markägare ingen skyldighet att upplåta mark för
minnesstenar, statyer, konstverk eller andra liknande installationer.
Det bedöms inte ligga i kommunens intresse att avsätt mark för anläggande av den
minnessten som ansökts om. Mot bakgrund av ovan föreslås kommunstyrelsen avslå
ansökan.
Beslutsunderlag
Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Ansökan om minnessten
Beslutet skickas till
Armeniska föreningen Masis i Karlshamn
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Dnr: 2018/827

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
2018-03-27

§
81

Ansökan om minnessten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå ansökan
Sammanfattning
Armeniska föreningen Masis i Karlshamn har, 2018-02-22, ansökt om att på
kommunal mark anlägga en minnessten över det armeniska folkmordet. Det
armeniska folkmordet begicks i det dåvarande Osmanska riket och pågick åren
1915–1917.
Föreningen har i sin ansökan angett att minnesstenen kommer uppta cirka 10
kvadratmeter, vara cirka 2 meter hög, 1 meter bred och 035 m djup.
Karlshamns kommun har som markägare ingen skyldighet att upplåta mark för
minnesstenar, statyer, konstverk eller andra liknande installationer.
Det bedöms inte ligga i kommunens intresse att avsätt mark för anläggande av den
minnessten som ansökts om. Mot bakgrund av ovan föreslås kommunstyrelsen
avslå ansökan.
Beslutsunderlag
Markförvaltare Martin Einarssons tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Ansökan om minnessten
Beslutet skickas till
Armeniska föreningen Masis i Karlshamn

Martin Einarsson

Erik Bergman

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(2)

2018-03-05

Dnr: 2018/827

Nämndsekreterare
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Från: sarkis hakobjan[armeniskaforeningenmasis@gmail.com]
Skickat: 22.02.2018 22:12:38
Till: kommunstyrelsen@karlshamn.se[kommunstyrelsen@karlshamn.se]
Ämne: Ansökan om minnessten

Hej,
Mitt namn är Maria Hakobjan och jag är ordförande för Armeniska Föreningen Masis i Karlshamn.
Föreningen söker tillåtelse att upprätta en minnessten till minne av armeniska folkmordet 1915. Vänligen se bifogad fil.
Tveka in att höra av er om ni har frågor,

Med Vänliga Hälsningar,
Maria Hakobjan
Ordförande för Armeniska Föreningen Masis i Karlshamn
Mobilnr: 072 42 68 965
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Armeniska Föreningen Masis i Karlshamn
C/o Sarkis Hakobjan
Länsmansvägen 2
374 41 Karlshamn
Organisationsnummer: 802499-1757

Ansökan om minnessten
Armeniska Föreningen Masis i Karlshamn ansöker härmed tillstånd att uträtta minnessten pga
armeniska folkmordet 1915, på Karlshamn kommuns mark. Vänligen se nedan förslag på
placering.

Bakgrund – om armeniska folkmordet.
År 1915 påbörjades ett massmord på den armeniska befolkningen i Osmanska riket. Detta
folkmord pågick fram till 1917, i skydd av första världskriget. Startdatumet har bestämts till
den 24 april 1915 och det är på denna dag man uppmärksammar folkmordet varje år.
Förövaren var den inre kretsen inom det styrande ungturkiska partiet Kommittén för enhet och
framsteg och dess medhjälpare.
Antal döda är inte fastställt exakt, men enligt nationalencyklopedin beräknar man 800 000 till
1 miljon döda armenier. Män dödades direkt medan kvinnor och barn tvingades till
ökenområden där man överföll de och begick andra icke-mänskliga handlingar.
Fram till idag nekar Turkiet att det var ett folkmord och Armenien har ännu inte fått sin
förlåtelse eller upprättelse för alla döda.
Svenska riksdagen erkände folkmordet på armenierna mars 2010. Flera andra länder och
världserkända organisationer har erkänt folkmordet.
Med av anledning av det armeniska folkmordet vill Armeniska Föreningen Masis i Karlshamn
i minnet av folkmordet upprätta en minnessten.

Källa: ”Folkmordet på armenierna”, https://www-nese.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkmordet-p%C3%A5armenierna (Hämtat: 2018-02-21).

Placering
•

Perennagården, Karlshamn

•

Rosengården, Karlshamn

•

Gräsplattan vid Holländareplan, Karlshamn

•

Skottsbergska gården, Karlshamn

Dessa placeringar av minnesstenen är endast förslag och vi är öppna för förslag av andra
placeringar.
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Armeniska Föreningen Masis i Karlshamn
C/o Sarkis Hakobjan
Länsmansvägen 2
374 41 Karlshamn
Organisationsnummer: 802499-1757

Information om minnessten
-

Ytan av marken: Ca 10 kvadratmeter

-

Höjden av minesstenen: ca 2 meter.
Bredden: 1 m
Djup: 0,35 meter,

Övrigt
Minnessten till minne av armeniska folkmordet finns bl a i Örebro kommun.

2018-02-22 Karlshamn

---------------------------------------------Datum och ort

----------------------------------------------Ordförande Maria Hakobjan

-----------------------------------------------Firmatecknare Sarkis Hakobjan
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Dnr: 2018/889

Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Instruktion till ombud vid ordinarie bolagsstämma Västblekinge Miljö AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna nedan angivna instruktion att gälla för ordinarie bolagsstämma 2018
Sammanfattning
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas i Västblekinge Miljö AB. Stämman äger
rum den 19 april kl 11, hotell Valhalla i Mörrum.
Kommunfullmäktige har 2014-12-01, § 59 utsett Per-Ola Mattsson (S) till ombud. Såsom
ersättare har utsetts Annika Westerlund (S) och Gertrud Ivarsson (C).
På förevarande bolagsstämma representerar Gertrud Ivarsson (C) Karlshamns kommun.
Följande instruktion ska gälla:
-

Styrelsen och VD i Västblekinge Miljö AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017
Ombudet yrkar på ett fastställande av redovisad årsredovisning för 2017
Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda arvodesreglerna.

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Beslutet skickas till
Västblekinge Miljö AB
Valt ombud

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

400

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(2)

2018-03-15

Dnr: 2018/889

401

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(1)

2018-03-15

Dnr: 2018/828

Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Arbetsmiljörapport 2017 avseende kommunstyrelsen
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen och i egenskap av
det ska årligen redovisas hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits i
förvaltningen.
Bifogat dokument innehåller denna årliga redovisning. Likaså ingår Redovisning av
Avonovas insatser mot Karlshamns kommun under 2017 samt sammanställning
över arbetsskadeanmälningar som inkommit under år 2017.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Presentation arbetsmiljörapport
Redovisning av Avonovas insatser mot Karlshamns kommun under 2017
Sammanställning av arbetsskadestatistiken inom Karlshamns kommun 2017
Beslutet skickas till
Personalchef Jonas Jönsson
Personalstrateg Ingeborg Braun

Daniel Wäppling
Kommundirektör

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

402

Karlshamns kommun

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro och
arbetsskadestatistik 2017 inom Kommunledningsförvaltningen

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete
leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska
se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i
verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete
handlar om att i det dagliga arbetet
uppmärksamma och ta hänsyn till alla
förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de
anställdas hälsa och säkerhet.

Karlshamns kommun
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•

Arbetsmiljörapport med underskrift av chef och skyddsombud har inlämnats
av två arbetsplatser och här är arbetsgivare och fackliga ombud överens
om att arbetsmiljöarbetet har bedrivits utifrån lagstiftning och i enlighet med
samverkansavtalet.

•

På dessa arbetsplatser har arbetsmiljörond APT och arbetsmiljörond
fysisk/fastighetssyn genomförts. Riktlinjerna likabehandling, kränkande
särbehandling, alkohol och droger samt rökfri arbetstid och arbetsplats har
gåtts igenom på APT.

•

Arbetsmiljörond fysisk/fastighetssyn genomfördes 2017-12-13 för samtliga
arbetsplatser inom Rådhuset. Utifrån överenskommelse samordnas denna
rond årligen av personalstrateg.

Karlshamns kommun
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Sjukfrånvaro Kommunstyrelse och Överförmyndarnämnd
Dag 1-14
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Sjukfrånvaro Kommunstyrelse och Överförmyndarnämnd
Dag 1520,0
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Sjukfrånvaro Kommunstyrelse och Överförmyndarnämnd
Totalt
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2013
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Arbetsskador
2017

408

Karlshamns kommun

Totalt har 335 arbetsskadeanmälningar inkommit 2017,
fördelade på:
• 262 olycksfall
• 10 färdolyckor
• 63 arbetssjukdomar
Antal anmälningar/förvaltning:
Samhällsbyggnad
16
Utbildning
16
Omsorg
303
Kommunledning
0

Karlshamns kommun
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From 2018 kommer
Omsorg och AV att
redovisas/förvaltning

Karlshamns kommun

Fördelning efter frånvarolängd

Ej angivet

Mer än 14 dagar

4-14 dagar

1-3 dagar

Ingen sjukfrånvaro

0

50

100
Totalt

Utbildning

150
Samhällsbyggn

Karlshamns kommun
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Omsorg

200

250

Karlshamns kommun

Fördelning efter orsak till skada
Ej angivet
Skadad av djur
Skadad av hanterat föremål
Inomhusklimat mm
Fordonsolycka
Sned- eller feltramp
Psykisk överbelastning
Fysisk överbelastning
Skadad av person (fysiskt)
Skadad av fallande föremål
Skadad av maskin/föremål i rörelse
Slagit eller stött emot
Fall
Kontakt med kemiskt ämne
0

50
Totalt

Utbildning

100
Samhällsbyggn

Karlshamns kommun
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150
Omsorg

200

250
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Företagshälsovården
2017
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Avonovas insatser 2017
– 2017 var andra året på nuvarande avtal
– Avtalet sträcker sig tom 2021
– Avtalet omfattar totalt 4 000 timmar fördelade enligt
följande:
Företagssköterska
400 timmar
Företagsläkare
200 timmar
Beteendevetare
1900 timmar
Fysioterapeut
1300 timmar
Arbetsmiljöingenjör 100 timmar
Hälsopedagog
100 timmar

Karlshamns kommun
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Fördelning/tjänst 2017

Förebyggande

32%
42%

Löpande
Rehabilitering
26%

Karlshamns kommun
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Fördelning/förvaltning 2017

13%

Övergripande
Kommunledning

3%

10%
48%

Samhällsbyggn
Utbildning
Omsorg

26%

From 2018 kommer
Omsorg och AV att
redovisas/förvaltning
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Redovisning av Avonovas insatser mot Karlshamns kommun
under2017.

2017 innebär andra året på nuvarande avtalsperiod för företagshälsovård mellan Avonova, som
och Karlshamns kommun.
leverantör av företagshälsovårdstjänster,
Avtalet reglerar tidsanvändningen totalt för året och för varje yrkesgrupp hos leverantören. Den
totala volymen är enligt avtalet 4000 timmar.
I början av året fastläggs en övergripande planering tillsammans med personalenheten. Fortlöpande
uppföljning sker av resursanvändningen för att garantera optimalt utnyttjande. Behovet kan till stora
delar resursplaneras

utifrån

vilken yrkeskategori

1

som behövs

och när uppdragen

ska genomföras.

Under pågående avtalsperiod kan vid behov avtalstimmar överföras mellan åren.
Planeringen säkrar att resurser finns tillgängliga för förekommande uppdrag och för akuta behov
eller större projekt som uppkommer under året. Beroende på uppdragens omfattning och karaktär
deltar personal utifrån profession, personlig profil, erfarenhet och kompetens inom området.
Utveckling av tjänster och utformning av projekt sker i nära samarbete med Karlshamns kommun.
Vilka projekt som skall genomföras och hur upplägget skall vara diskuteras fram gemensamt mellan
leverantör och beställare. En klar inriktning är att överföra erfarenheter från individnivå till
och att arbeta förebyggande, proaktivt.
grupp/organisationsnivå
Där denna redovisning beskriver nyttjande uppdelat per förvaltning avses den organisation som var
vid årets början.
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Resursutnyttjande

fördelat

på tjänster

och per förvaltning

2017.

Redovisade timmar avser avtalstimmar.
Aktiviteterna har indelats i kategorier som benämns Löpande insatser, Rehabilitering och
Förebyggande insatser och har skett på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå.
Fördelningen åskådliggörs igraf nedan. Flera av tjänsterna inom området "Löpande Arbete" har en
tydlig karaktär av förebyggande art. Samma kategorisering har använts som tidigare år.

Fördelning

på tjänst.

Fördelning

på tjänst 2017

I Före byggande

I Löpande

Rehabilitering

Motsvarande siffror för
2016 Rehab 36 %, Löpande 20 % och Förebyggande 44 %
2015 Rehab 43 %, Löpande

16 % och Förebyggande

41 %.

2014 Rehab 42 %, Löpande 17 % och Förebyggande 41 %.

Fördelning

på förvaltning.

Fördelning

på förvaltning

2017

I Övergripande

I Kommunledning

Samhällsbyggnad

I Utbildning

Omsorg

Motsvarande

siffror var för

2016 Övergripande

10% Kommunledning

3% Samhällsbyggnad

7% Omsorg

45% Utbildning

35%

2015 Övergripande 12% Kommunledning 5% Samhällsbyggnad 7% Omsorg 41% Utbildning 35%
2014 Övergripande 11% Kommunledning 4% Samhällsbyggnad 10% Omsorg 42% Utbildning 33%
Utfallet beror till stor del på antalet individuella bedömnings/rehabiliteringsärenden
inom
Omsorgsförvaltningen.
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Förvaltningsövergripande

utbildningar

tjänster

omfattar

tjänster

av mer övergripande

karaktär

såsom

eller projekt och kartläggningar som inte är direkt riktade mot en förvaltning t ex

gruppaktiviteter

såsom Tobaksavvänjning,

finns också aktiviteter

riktade

Stresshanteringskurs

och Reflektionsgrupp

mot Hälsoinspiratörsorganisationen

för chefer.

Här

och här finns också den

Grundläggande Arbetsmiljöutbildningen.

I. Tjänster

som genomförs

A. Löpande

insatser

o Lagstadgad Hälsoundersökning

inom avtalet

av nattarbetare

inom Omsorgsförvaltning

och

Utbildningsförvaltning.
(AFS 2005:6) Alla nyanställda med nattjänstgöring ska erbjudas
natthälsoundersökning
innan de börjar arbeta på natten och därefter ska undersökning erbjudas
med ett viss fastlagd intervall beroende på den anställdes ålder.
En rutin för att genomföra
omsorgsförvaltningen

undersökningarna

meddelar

Avonova

enligt

lagstadgade

vilka medarbetare

intervaller

finns. Samordnare

som är aktuella

inom

för

Natthälsoundersökning
under året.
Totalt under året har 13 personer som arbetar natt inom Omsorg genomgått denna riktade
hälsoundersökning

som genomförs

av läkare och sjuksköterska.

Ytterligare

3 personer

som arbetar

s.k. journatt som inte omfattas av lagkrav har genomgått en hälsoundersökning genomförd av
enbart företagssköterska.
Inom Utbildningsförvaltningen
gäller det medarbetare som arbetar på nattöppen förskola. Under
2017 genomfördes natthälsoundersökning
för två medarbetare.
o Provtagning har genomförts för de personer som arbetar med livsmedel och som vistats utanför
Norden. Har gällt 12 medarbetare under 2017 från Samhällsbyggnadsförvaltningen
samt 4
medarbetare inom Utbildningsförvaltningen.
Om provet visar positivt svar anmäler
företagsläkaren till Smittskyddsenheten och hjälper till med förebyggande sjukskrivning till dess att
medarbetaren är smittfri.
0 Hörselundersökning.

Efter kommunalt

beslut genomförs

hörselundersökningar

som till delar

överstiger lagkrav.
Utbildningsförvaltningen:

Hörselundersökning

riktas mot grupper

som utsätts

för höga ljudnivåer,

buller. Dessa grupper är musiklärare, slöjdlärare och lärare i Idrott och Hälsa samt fritidspersonal.
Dessa grupper

erbjuds

undersökning

vart 3:e år. Övriga lärare samt personal

inom barnomsorg

får

ta kontakt vid behov. De som uppvisar försämrade värden jämfört med tidigare undersökningar och
där behov föreligger, slussas vidare till öronmottagningen inom landstinget för bedömning och ev.
utprovning av personligt utformade ljuddämpningsskydd.
16 medarbetare inom Utbildningsförvaltningen
har under 2017 genomgått hörselundersökning.
De som undersökts men inte ingår i grupperna som erbjuds regelbunden undersökning finns
flertalet inom förskola och har sökt pga. upplevda besvär relaterade till ljud.
Några enstaka hörselundersökningar
där bakgrunden

kan ha varit händelse

har genomförts för medarbetare
i arbetet

som skapat oro/besvär

annan anledning

418

inom omsorgsförvaltningen
eller besvär orsakat

av
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oRiktad hälsoundersökning med läkarintyg för yrkesförare utifrån Transportstyrelsens krav på
förnyande av behörighet. TSFS2013:2. Under året har undersökning genomförts mot medarbetare
som kör tung lastare

i arbetet,

0 Tobaksavvänjning

i grupp.

omsorgsförvaltningen,
träffar
rökfria.

SamhällsbyggnadsförvaItningen
En grupp

där samtliga

anmälde sig till vårens gruppaktivitet.

då motivationen

inte var tillräckligt

2 av dem var helt rökfria

En sista uppföljning

med 7 deltagare,

stark. Vid sommaren

vid kursslut

sker i under första

Några deltagare föll ifrån efter några
var 3 av de kvarvarande

men 1 var i det närmaste

kvartalet

kom från

2018. Sammanställning

deltagarna

rökfri.
av genomförande

och

resultat är sänds till personalstrateg.
Rökslutarstöd har under 2017 även getts till några få på individnivå.
0 Stöd/Coachning

kring kost ur ett vikt-,

Iivsstils-

eller hälsoperspektiv.

Under året har individuellt

stöd getts till enstaka anställda med behov. insatser som skett på uppdrag av chef/
personalutvecklare.
0 Arbetsmiljöutbildning.

Under hösten genomfördes grundläggande Arbetsmiljöutbildning

omfattande 4 halvdagar. Kursupplägget var det som använts 2015 och 2016 och som arbetats fram
i dialog med personalstrateg. Samverkan har skett genom att något avsnitt har genomförts
gemensamt med personalstrateg och personalchef.
Kursledare: Arbetsmiljöspecialist, Arbetsmiljöingenjör,
Ergonom, Beteendevetare/Psykolog och
Företagssköterska

Kursen är planerad att genomföras en gång årligen.
Målgrupp: Chefer och skyddsombud som tidigare inte har genomgått grundläggande
arbetsmiljöutbildning.
Chefer som tidigare deltagit i utbildningen har alltid möjlighet, om de önskar, delta igen.
Kursdeltagarna kom från samtliga förvaltningar.
Kursinnehåll:
Avsnitt

1:

Arbetsmiljöns regelverk, SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete.) och det lokala Samverkansavtalet.
AFS 2015:4 "Organisatorisk och Social arbetsmiljö" - vad säger lagen. Detta avsnitt genomfördes av
Arbetsmiljöspecialist och Personalstrateg.
Avsnitt

2:

Fysiska arbetsmiljöfaktorer.

Belastningsergonomi,

Buller/Störande

ljud, Vibrationer,

Kemiska

Hälsorisker,

Klimat.

Faktorer som påverkar belastning, Manuell hantering, Riskbedömning.

Kontorsergonomi.
Avsnitt

3:

Organisatorisk och social arbetsmiljö
och Särbehandling
Avsnitt

i praktiken. Stress, Förändring, Svåra situationer,

Konflikter

4:

Rehabilitering
Risk- och Missbruk.

B. Förebyggande

insatser

De insatser som beskrivs som förebyggande har skett i huvudsak på grupp- eller organisationsnivå.
Här återfinns också riktade projekt som genomförts under året.

Medicinska

området
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0 HLR-utbildning
medarbetarna

inkluderande hantering av hjärtstartare

inom Kultur-

har under 2017 genomförts för

och Biblioteksenheten.

Resursplanen säger att Avonova genomför utbildning av HLR-instruktörer som fortsättningsvis själva
kan hålla kurser. Instruktörsutbildningen
är upplagd på 2 halvdagsutbildningar där den första
innehåller "Vuxen HLR med hjärtstartare" och den andra en instruktörsutbildning.
"Vuxen HLR med
hjärtstartare" inkluderar hantering av s.k. hjärtstartare samt åtgärder vid luftvägsstopp.
Med intervaller genomförs sedan kortare repetitionsutbildning
för instruktörerna. Under 2017 har
inga sådana kurser genomförts.
o" Stöd av fysioterapeut/sjukgymnast"
Karlshamns

Kommun

erbjuder

av sjukgymnast/fysioterapeut

sina medarbetare

(gäller

på företagshälsovården

inte timavlönade)

möjlighet

vid smärtproblematik

till råd och stöd

eller besvär i muskler

och leder.

Rådgivningen har varit mycket uppskattad och många har använt möjligheten för att få
bedömning/råd/stöd
tidigt efter att besvär uppstått.
Ibland har det varit en ingång att få stöd i en mer långvarig

besvärsbild

och i dessa fall har åtgärderna

anpassats. Det har handlat om att delta i gruppaktivitet inom företagshälsovården såsom
stresshanteringskurs. Det har också handlat om att få stöd att komma igång med träningsaktivitet
anpassad till besvär och förutsättningar eller att få vägledning i hantering/strategier.
Det har också kunnat leda till arbetsplatsbesök med fokus på belastningsergonomi/arbetsteknik.
Men för de flesta har det handlat om ett besök.
De som kontaktade Avonova under 2017 för att få del av denna tjänst var totalt 128 personer och de
kom från samtliga förvaltningar.

Belastningsergonomi.
o Kartläggning av ergonomin vid kontorsarbetsplatser
genomförs på uppdrag på olika enheter och i
samband med dessa individuell ergonomisk rådgivning. Dessa görs av ergonom för att kartlägga
arbetsmiljön ur både belastningsergonomisk synvinkel samt andra fysiska faktorer som synergonomi
och ljus. Äterkoppling

till chef med rekommendation.

omsorgsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen,

o Belastningsergonomisk
förvaltningar,

utifrån

Har under året genomförts

på enheter inom verksamhetsområde
och enheter

inom Utbildningsförvaltningen.

bedömning/konsultation

behov

hos enskild

inom

Utredning och Beslut, inom

har också skett på ett flertal enheter, samtliga

medarbetare,

funnits att bedöma/förbättra
ergonomin.
Äterkoppling av bedömning och rekommendationer

som en del i rehabiliteringsstöd

eller där behov

lämnas till chef och/eller personalutvecklare.

oArbetsmiljöutveckling.

Konsultation av ergonom som tillsammans med medarbetare från Stöd i

Ordinärt

även tillsammans

Boende,

ibland

med fysioterapeut

kommunen.

Syftet är att vara ett stöd till enhetschefer

förändringar

i hemmiljön,

alltså medarbetarnas

och arbetsterapeut

från

när det gäller att få till stånd behövliga

arbetsmiljö.

Det handlar om ogynnsamma arbetsställningar som kan bero på att utrymmet att utföra
omvårdnadsarbetet är begränsat exempelvis möbler som är i vägen, hjälpmedel som inte kan
användas på ett säkert sätt pga. att det är för trångt eller att det ligger mattor på golvet som
försvårar hantering av exempelvis mobil personlyft.
0 Utbildning

i Belastningsergonomi.
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lnom omsorgsförvaltningen

har ingen utbildning

genomförts.

Det var planerat

mot en avdelning

inom Särskilt Boende på Gustavsborg och på ytterligare enhet men flyttats fram pga. sjukdom.
Inom Utbildningsförvaltningen
har det genomförts mot förskolor och har omfattat samtlig personal
på Gullbergslyckan samt Norreport. På Regnbågen har det gällt den nya Paviljongen.

Fysiska Arbetsmiljöfrågor.
Konsultation via Arbetsmiljöingenjör
Störandeljud/buller,
inomhusklimat
SAM.

eller Arbetsmiljöspecialist gäller områden såsom
och Riskbedömningar samt det Systematiska Arbetsmiljöarbetet,

0 Konsultation kring inomhusklimat
Ärenden under året har gällt omsorgsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avonovas

läkare medverkar

i utredning

Utbildningsförvaltningen

av besvär hos medarbetare

och

som misstänkt

vara kopplade

till

inomhusklimatet.

Arbetsgången när medarbetare anmäler besvär där trolig anledning uppges vara inomhusklimatet
finns beskriven i Personalhandboken. Här klargörs vilka funktioner som involveras och deras rolleri
arbetet.

Arbetsgrupp

bildas bestående

av: chef, personalfunktion,

fastighetskontoret,
skyddsombud/huvudskyddsombud,
företagshälsovården.
Enkät om upplevt

inomhusklimat

ges till samtliga

medarbetare

besvär erbjuds medicinsk bedömning av företagsläkare.
håller v b i kontakter

Promotivt

med Arbets-

representanter

arbetsmiljöingenjör

och de medarbetare

Företagshälsovården

från

från
som uppvisar

är expertresurs och

och miljömedicin.

Hälsoutvecklingsarbete.

AvonovasHälsoutvecklarehar arbetat med

Hälsoinspiratörsorganisationen.
o Utbildning

Hälsoinspiratörer

(HI)

- Under våren har en grundutbildning
för Hälsoinspiratörer som tidigare inte gått utbildning
genomförts. Denna utbildning omfattar en dags utbildning och genomförs av Hälsoutvecklare i
Avonova.

- Under hösten genomfördes även vid 3 tillfällen inspirationsträffar
Hälsoinspiratörer.

Temat för träffarna var erfarenhetsutbyte

varit beteendevetare

för samtliga verksamma
och stress. Kursledare har från Avonova

som också håller i kurser kring stress inom Avonova.

Avonovas Hälsoutvecklare samverkar med Susanne Håkansson, personalklubben
HI. Utvärdering

av träffarna

har kommunicerats

med Susanne

kring frågor rörande

Håkansson.

o Hälsospåret
Under 2017 har ingen kurs "Hälsospåret"

genomförts.

En kurs planeras med start februari 2018.

Hälsospåret är en livsstilsutbildning i grupp som syftar till att höja kompetensen hos deltagarna samt
ge deltagarna förutsättningar att med egna verktyg förändra sin livsstil och därigenom öka sitt
välbefinnande. Utbildningen är även ett redskap för att minska sjukfrånvaro eller förebygga framtida
sju kfrå nva ro.
0 Utbildningar i stresshantering och livsstil. Kurser i Stresshantering fortgår löpande. Under 2017
har 3 kurser genomförts. Kursledare är Avonovas beteendevetare och ergonom/sjukgymnast.
Syfte
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med utbildningen

är; att få kunskap

om vad stress är, hur vi påverkas

av stress, att identifiera

stressorer på arbetsplatsen och vardagen, verktyg för att hantera stress, att påverka stress genom
förändring av beteenden och förhållningssätt, att öka medvetenheten om sambandet mellan kropp,
tankar och känslor samt metoder för att minska muskulära spänningar och ökad avspänning.
Varje deltagare får ett arbetsmaterial, för att formulera sina individuella mål framåt
Kursupplägg har för de första kurserna varit som tidigare, 5 träffar med 2 v mellanrum och därefter
en uppföljningsträff efter 3 månader.
Efterfrågan och behovet av dessa kurser är stort och kurserna fylls snabbt så för att erbjuda en kurs
med plats för fler deltagare och i strävan att nå fler i ett tidigt skede, en mer proaktiv insats, har
upplägget under året omarbetats. Den kurs som påbörjades 30/11 och avslutas ifebruari 2018 har 3
träffar

varannan

vecka och därefter

en uppföljningsträff

efter

1 månad.

Antalet

möjliga

deltagare

har

ökats avsevärt.
Utvärdering

görs efter

kursen.

Deltagarna, sammanlagt knappt 40 medarbetare,
förankras alltid med chef.

Organisatoriskt

kommer från samtliga förvaltningar.

och Socialt Arbetsmiljöarbete.

0 Tema Ledarskap.

Har under 2917 inte genomförts

-Reflektionsgrupp

för chefer.

Deltagande

Personal- och Ledarutveckling.

i samarbete

Under året har en gruppaktivitet,

med Avonova.
med 10 deltagare

från

Samhällsbyggnads- och Omsorgsförvaltningen genomförts.
Gruppen riktar sig till chefer med följande syfte och upplägg:
Stärka Chefen/Ledaren

i Sitt ledarskap. Genom ökad självkännedom utveckla Sin förmåga att leda

personal.

Det sker bl. a genom samtal om:
Balans i livet/Vikten av återhämtning
Kommunikation
Konflikter
Besvärliga

situationer/Det

svåra samtalet

Aktiviteten har varit upplagd på tre halvdagsträffar samt ett uppföljningstillfälle efter tre månader.
Gruppledare är 2 beteendevetare från Avonova. Deltagarantalet ca 10 i gruppen.
Utvärdering sker muntligt vid kursens avslut. Deltagarna lyfter fram det positiva med dialog och
utbyte

av varandras

erfarenheter.

Däremot

kan det vara svårt att delta vid samtliga

träffar

pga.

arbetet.

o Personligt ledarstöd (ej Handledning) riktas till chefer som en del i introduktionsprogrammet.
Nya
chefer får erbjudande om träff med beteendevetare på Avonova. Har under året gällt ett fåtal "nya
chefer" från Omsorgsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Träffen syftar till att etablera en kontakt och ett samtal kring förväntan på ledarrollen, ledarskap och
medarbetarskap.

Skillnaden

mellan

chefskap

och ledarskap

och vad som känns tryggt

och mindre

tryggt.
0 Chefshandledning/coaching.

Ett proaktivt uppdrag där Avonovas beteendevetare/psykologer

arbetar med handledning till chefer. Det kan t ex utifrån utvecklingssamtal identifieras som en väg
för utveckling i sin roll/sitt uppdrag. Olika verktyg används beroende på uppdraget. Mål att utveckla
ledare som är trygga,
Stöd till chefen

har god självkännedom

om egna starka och svaga sidor.

kan också ingå som en del i arbete

med konflikt-

422

eller krisstöd.

8

Totalt har de båda nämnda tjänsterna Personligt Ledarstöd till Nya Chefer och Chefshandledning
under året omfattat ca 25 chefer som kommit från samtliga förvaltningar.
0Grupputveckling/Arbetslagsutveckling
För denna typ av aktiviteter
och Utbildningsförvaltningen

har avsatts 475 tim. inom avtalet med fördelning 200 tim. för Omsorgsvardera samt 75 tim. för Samhällsbyggnads- och

Kommunledningsförvaltningen
Uppdragen

på gruppnivå

arbetsgruppen.

tillsammans.
kan haft sin utgångspunkt

Bakgrunden

i ett individärende

kan också vara ändrade

men som kommit

förutsättningar

utifrån

att involvera

omvärldsförändring

eller

i organisationen

o Arbetslagsutveckling

där utgångspunkten

former för utvecklingsarbete.
Avonova

har varit engagerad

omsorgsförvaltningen,
o Handledning
då gruppen

Verktyg och metoder för uppdragen har valts utifrån teamets behov.
i arbetslagsutveckling

inom samtliga

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

ti!! grupper,

behöver

är att hitta metoder för att stärka teamet eller att hitta

ibland

stärkas

2017 getts till grupper

utifrån

förvaltningar,

och Utbildningsförvaltningen

behov att möta förändringar,

utifrån

sin specifika

eller är i behov av stöd av annan orsak. Sådan handledning

inom Utbildningsförvaltningen

roll eller

har under

och Omsorgsförvaltningen.

o Grupputveckling/utbildning.
Kultur Karlshamn har genomfört en utbildning/grupputveckling
Kursledare har varit Avonovas beteendevetare.
o Ledningsgruppsutveckling.

Avonova

Samhällsbyggnadsförvaltningen

har av förvaltningschef

där beteendevetare

tema "den interna kulturen"
Uppdrag har också gällt Omsorgsförvaltningen,
med arbete mot sänkta sjuktal.
Kartläggningar

av den Organisatoriska

särbehandlin

engagerats

haft rollen

i uppdrag

mot

som samtalsledare

vid chefsdag

samtliga chefer inom Vård och Omsorg, chefsdag

kartläggningar

av den Organisatoriska

på beställning av chef där bakgrunden kan variera t ex hög sjukfrånvaro,
I

insnektion
P

med

och Sociala Arbetsmiljön

o Avonova medverkar vid och har genomfört
arbetsmiljön

med fokus på stresshantering.

av Arbetsmiliöverket
J

eller for att försöka

fånga
viktivab
b

och Sociala
kränkande

utvecklinasbehoxl.
D

Kartläggningar har under 2017 gjorts på enheter inom Omsorgsförvaltningen.
o Kris- & Katastrofstöd
förvaltningar

inkluderande

Debriefing har under året omfattat

flera enheter inom samtliga

på enhets och/eller individnivå.

9 Konfliktbearbetning/handledning
i grupper: Utgångspunkten kan ha varit konflikt eller
samarbetsproblem i personalgruppen eller där stödjande insatser har behövts pga. utsatthet
beroende

på stor belastning

av annan

karaktär.

Har under

året riktats

till arbetsgrupper

inom

samtliga förvaltningar.

C. Rehabiliteringsarbete
Denna del av Avonovas
på väg att hamna

Individuella stödsamtal
bedömning

insatser

har uteslutande

i en sjukskrivning.

Insatserna

hos beteendevetare.

görs och, vid behov,

riktats

mot enskilda

individer

sker med återkoppling

Inga längre terapeutiska

ges några få stödsamtal.
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De individuella

som hamnat

i, eller är

till arbetsgivaren.

åtgärder genomförs utan en
samtalen

återkopplas

och är

9

beställda av chef/personalstrateg.
Under 2017 har färre än en handfull samtal varit av karaktären "ett samtal" som det finns möjlighet
till när förtroendet för arbetsgivaren i den specifika frågan inte finns.
Individuell

bedömning

och rådgivning

egenvård, träningsinstruktioner
av behandlande

åtgärder

rehabiliteringsträning

hos fysioterapeut

och vid behov individuellt

hänvisas till primärvården.

vid arbetsrelaterade

besvär. Här ges råd om

arbetsplatsbesök.

Om det föreligger behov

Remittering

till primärvården

kan gälla specifik

som t ex deltagande i artros skola eller bassängträning.

Rehabiliteringsträning
lokaler/gym.

sker i vissa fall, och i överenskommelse

Under året har det varit

rehabiliteringsträning

18 medarbetare

i Karlshamns

med arbetsgivaren, i Avonovas egna

kommun

som fått stöd i sådan individuell

på gym.

Det kan också gälla stöd till arbetsgivaren för att klarlägga vilka möjligheter, vilka stödåtgärder en
medarbetare behöver för att återgå i sitt tidigare arbete, från vilket denne varit sjukskriven.
Ergonom/Fysioterapeut
bedömer behov av eventuella förändringar/hjälpmedel
på arbetsplatsen för
att möjliggöra/underlätta
arbetsteknik

arbetsåtergång

på ett gynnsamt

Om behovet av karriärväxling
bidra med bedömning

efter skada/sjukdom.

Det handlar

också om att påverka

sätt.

blir fallet kan Avonovas beteendevetare

och stöd isamband

Under 2017 har det gällt 6 medarbetare,

med speciell kompetens då

med karriärväxling.
3 från Omsorgsförvaltningen

och 3 från

Utbildningsförvaltningen.
l de fall rehabiliteringsåtgärder
inte leder fram till återgång i arbetet gör arbetsgivaren, innan
avslutning, en beställning av en arbetsförmågebedömning
ställd till företagsläkare. Beställning görs
av personalutvecklare/strateg.
Arbetsförmågebedömning

Omsorgsförvaltningen

har beställts

för 13 medarbetare

i Karlshamns

kommun,

12 från

och 1 från Utbildningsförvaltningen.

Medverkan vid missbruksproblematik av läkare och/eller sköterska.
Avonova anlitas när krav på intyg från Första dagen vid sjukfrånvaro begärs av arbetsgivaren. En
ökad efterfrågan har setts och under första halvåret 2017 var det drygt 10 medarbetare som
aktualiserats. Av dessa kom. flertalet från Omsorgsförvaltningen.

II. Tjänster som genomförts

utanför

avtalet

0 Stöd i form av bedömning av rehabiliteringsbehov/hjälpmedel
ges på begäran till personer som
inte omfattas av företagshälsovårdsavtalet.
Det gäller fall där arbetsledningen beställt
utredning/bedömning
och till vilken också återrapportering sker.
o Riktade vaccinationsinsatser

till utsatta grupper. Vaccinationer

i förebyggande syfte utifrån

riskbedömning.

0 Stickskador. Gäller Samhällsbyggnadsförvaltningen
omhändertagande

för dem som i tjänsten

och Omsorgsförvaltningen

råkar ut för stickskador

i tjänsten.

och innebär akut

Enligt rutin görs

provtagning samt vaccinationer mot Hepatit B till de som inte redan har fullgott skydd.
Under hela året 2017 har de som kommit till Avonova pga. stickskada tecknat ned
olycksfallsbeskrivning.
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Från omsorgsförvaltningen
har totalt 26 nya olycksfallsrapporter gällande stickskada skrivits. 18 av
dessa har skett i samband med insulingivning. Andra incidenter har bland annat orsakats av felaktig
förvaring av stickande/skärande avfall. Sammanlagt 47 medarbetare har genomgått/genomgår
vaccinationer enligt program med uppföljande provtagning, Rådgivning sker. Företagssköterska på
Avonova sammanställer och redovisar det som framkommit om skadornas händelseförlopp till
medicinskt ansvarig sköterska, MAS, för att i samverkan hitta skadeförebyggande åtgärder. Gäller
omsorgsförvaltningen
oUtbildning riktade till Arbetsledare
varit upplagt på 4 utbildningsträffar.

III. Tjänster

har genomförts mot Arbetsmarknadsenheten.

som genomförts

Utbildningen

har

delvis inom delvis utanför

avtalet
o Organisatorisk

och Social Arbetsmiljö,

OSA kartläggning

har genomförts för samtliga

socialsekreterare inom kommunen med anledning av inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket,
AMV. Uppdraget omfattade även riskbedömning av socialsekreterarnas arbetsmiljö med perspektiv
Hot & Våld.
Uppdragen

har genomförts

sammanställning,

av beteendevetare

analys samt redovisning

0 Arbetslagsutveckling.

Projektet

större

under

delen genomförts

och psykolog

av resultat

som omfattat

2016. Metod

och har inneburit

till ledningsgrupp

samtliga

som använts

medarbetare

enkätformulering,

och till medarbetarna.
på Österslättsskolan

är den s.k. 4-rummaren

har till

då samtliga

anställda deltagit. utvecklingsarbetet har sedan fortsatt där varje ämneslag träffats och arbetat med
metoden Organisationsbarometern.
De sista delarna genomfördes underjanuari 2017.
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Sammanställning

Karlshamns

av arbetsskadestatistiken

kommun

Arbetsskadestatistiken

inom

för år 2017

baseras på arbetsskadeanmälningar

som inkommit

under år

2017.
Totalt har 335 (476 år 2016) arbetsskadeanmälningar
262 olycksfall,

10 färdolyckor

inkommit. Fördelade på

samt 63 arbetssjukdomar.

Begreppet arbetssjukdom har använts för skador som inte har kunnat hänföras till
viss händelse eller tidpunkt.
F ärdolycksfall gäller resor till och från arbetsplatsen.
Arbetsskadeanmälningarna

fördelas på förvaltningarna

enligt följande:

16 (22år2016)
16 (24år2016)
303(430år2016)
0 (0 år2016)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

66 % (72 % år 2016) av anmälningarna

föranledde ingen sjukfrånvaro.

61 % (50 % år 2016) av anmälningarna orsakas av skadad av person, fysiskt (även
oavsiktligt). Detta innebär 202 amnälningar från Omsorgsförvaltningen
och 1
anmälning från Utbildningsförvaltningen.
För mer detaljerad information

hänvisas till bilagda sammanställningar.

Omsorgsförvaltningen
har påpekat att de som anmält arbetsskada inte till fullo har
uppgett typ av arbetsskadeamnälan, ålder, frånvarolängd eller orsak till skada.
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Karlshamns

Kommun

- Kommunledningsförvaltningen

RådhusetE-post:

- Personalavdelningen

374 81 Karlshamn - Tfn 0454-811 30

personal@karlshamn.se

- Internet:
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Bilaga:

1 (2)

l

Fördelning

efter typ av arbetsskadeanmälan
Samhälls
byggnads
förvaltning

Omsorgs
förvaltning

23 8
7
58
303

Olycksfall
Färdolycksfall
Arbetssjukdom
Totalt

Fördelning

Utbildnings
förvaltning

Totalt

13

1l

2

l

262
10

1

4

63

16

16

335

efter ålder
Samhälls
byggnads
förvaltning

Omsorgs
förvaltning
L»)UJl\)OO

Utbildnings
Totalt

förvaltning
\)-PU->l\)C>

-25

48

48

26 -35

76

80

36 - 45

65

72

46 - 55

64

75

56 -

50

60
L"’\l-l>I\J©

LIIl\.)UJO‘\

Fördelning

efter frånvarolängd
Omsorgs
förvaltning
209

Ingen sjukfrånvaro
l ~ 3 dagar

Samhälls
byggnads
förvaltning

Utbildnings
förvaltning

Totalt
223

28

33

4 - l4 dagar

18

23

mer än 14 dagar
Ej angivit

27
21

35

Fördelning

21

efter kön
Samhälls
byggnads
förvaltning

Omsorgs
förvaltning
Kvinnor

243

Män

1l
5

60

Karlshamns

Kommun

RådhusetE-post:

Utbildnings
förvaltning

- Kommunledningsförvaltningen

- Personalkontoret

374 81 Karlshamn - Tfn 0454-811 30 - Fax 0454-810
personal@karlshamn.se

427

- Internet:

wvwv.karlshamn.se

41

Totalt

12

266

4

69

Fördelning

efter

orsak

till skada
Samhälls
byggnads
förvaltning

Omsorgs
förvaltning

Kontakt m kemiskt
ämne
Fall
Slagit el stött emot
något
Skadad av maskin el
föremål i rörelse
Skadad av fallande
el flygande föremål
Skadad av person
(fysiskt)
Fysisk överbelastn
Psykisk överbelastn
Sned- eller feltramp
F ordonsolycka
Annat

Annat: Häri inbegripes

Totalt

5

O

0

5

19
14

5
2

3
2

27
18

4

2

1

7

1

1

1

3

202

0

1

203

11
9
2
4

8

2
1
0
1
2

3
3
0
1
l

16
13
2
6
11

6

0

O

6

2

0

0

2

16

O

0

16

Skadad av hanterat
föremål
Skadad av djur

Ej angivit

Utbildnings
förvaltning

bl a anmälningar
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Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Uppföljning projekt Hästnäringen i Blekinge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna återrapporteringen
att uppdra åt näringslivschefen att särskilt uppmärksamma den gröna näringen
inklusive hästnäringen i näringslivsarbetet
att näringslivschefen återrapporterar vid kommunstyrelsens sammanträde i
september 2018
Sammanfattning
Karlshamns kommun bedrev under år 2013 projektet, Hästnäringen i Karlshamn.
Åren 2014 - 2016 medverkade kommunen i det länsövergripande projektet,
Hästnäringen i Blekinge. Under projektets gång har näringens betydelse belysts
liksom utvecklingsbehov för företagare. Projektet är slutrapporterat och
kommunstyrelsen har begärt en återrapportering av hur erfarenheterna från
projektet tas tillvara.
Bakgrund
Inom Karlshamns kommun är företagen på landsbygden till största delen
verksamma inom skog-, jordbruk och fiske. De gröna näringarna i Karlshamns
kommun utgör ca 18 % av antalet företag i kommunen men har relativt få
sysselsatta per företag. Hästnäringen, som är en del i de gröna näringarna, är en
verksamhet på frammarsch med potential att utvecklas ytterligare. För detta krävs
fler professionella företag med lönsamhet och konkurrenskraft i fokus. Blekinge och
dess landsbygd kan vara en lämplig och attraktiv plats för nya etableringar inom
hästnäringen.
Karlshamns kommun bedrev under år 2013 projektet, Hästnäringen i Karlshamn.
Åren 2014 - 2016 medverkade kommunen i det länsövergripande projektet,
Hästnäringen i Blekinge. Syftet med dessa projekt var att stärka och skapa bättre
förutsättningar för företagandet inom hästnäringen. Hästnäringen är många gånger

Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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en osynlig bransch trots att det bara i Karlshamn finns ca 80 företag som
tillsammans sysselsätter ca 200 personer på hel – eller deltid. Hästsporten har
också vuxit under de senaste 10-15 åren och intresset ökar i takt med den ökade
urbaniseringen. Hästrelaterade aktiviteter nära naturen lockar och allt fler är
engagerade i detta på sin fritid.
Hästen har en betydelse i vårt samhälle både socialt, kulturellt och ekonomiskt och
det i sin tur leder till förändrade förutsättningar, både för utövarna själva och för
det omgivande samhället.
En av aktiviteterna i de båda projekten var att göra en kartläggning av vilka behov
som företagarna inom branschen har. De behov som framkom var dels hur
kommunerna kan främja företagens utveckling och även sådant som näringen själva
behöver arbeta med.
Hästnäringen kräver plats vilket är en anledning till att den oftast bedrivs på
landsbygden. Hästarna behöver kunna röra på sig fysiskt i rasthagar och på bete.
Den minsta nödvändiga arean för att hästar ska kunna röra sig fritt i sina naturliga
gångarter varierar mellan olika typer av hästar. Men det är inte bara den fysiska
hästen som behöver utrymme utan även möjligheter till att kunna odla foder till
djuren. Kommunerna kan behöva ta hänsyn till de gröna näringarna så att
verksamheterna inte byggs in när nya områden planeras.
Möjligheterna att kunna ta sig ut i naturen med häst kan underlättas. I och med att
nya bostadsområden växer upp hänvisas man oftast till att rida igenom
bostadsområden och på cykelvägar. Hästen är ett flyktdjur så det kan vara lätt för
en häst att reagera på något och sticka iväg med olyckor som följd. Detta är en
säkerhetsfråga både för de som rider och de som möter ett hästekipage. Det är
därför viktigt att i trafikplaneringen ta hänsyn till detta på vägar som går igenom
hästtäta områden. Kommuner kan i sin planering ta hänsyn till ridvägar när nya
bostadsområden planeras och byggs samt när nya cykelvägar planeras. Det finns
goda exempel på anpassade cykelbanor i hästtäta områden där ridning är tillåten i
anslutning till cykelbanan.
I Karlshamns kommuns översiktsplan beskrivs hur ett nytt häst- och
hundsportcentra med tillhörande kringverksamhet och näringsverksamheter kan
utvecklas i Tostarp. Detta är ett exempel på hur Karlshamns kommun kan stimulera
utvecklingen av hästsporten.
En del av de behov som framkommit handlar om saker som näringen själva behöver
hantera såsom utökat samarbete mellan olika företagare inom branschen,
samverkan inom näringen för gemensamma mål i länet, fler hästevenemang samt
utveckling av tävlingsverksamheten och kursutbud i länet.
Näringslivsenheten har omorganiserats under senhösten 2017 och en ny
Näringslivschef har tillträtt. De gröna näringarna där hästnäringen ingår är en del
av Karlshamns näringsliv och detta tillsammans med att ansvaret för
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landsbygdsfrågor ligger inom enheten gör att dessa kan uppmärksammas på ett bra
sätt. Sedan ett par år har hästnäringen en representant i kommunens näringslivsråd
där det sedan tidigare fanns företrädare för den gröna näringen vilket gör att dessa
näringar hamnar ännu mer i fokus.
När det gäller hästrelaterad verksamhet som mer är att betrakta som idrott
och/eller fritidsaktiviteter inom olika föreningars ram har stödet från kommunen
ökat under senare år. Detta har skett som en del i kommunens arbete med mångfald
och jämlikhet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Beslutet skickas till
Näringslivschef Mathias Wijk

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Policy - Stöd till socialt företagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Policy – Stöd till socialt företagande
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd har i beslut § 582 2017-12-14 föreslagit
kommunfullmäktige anta rubricerad policy.
Policyn syftar till att tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring i Karlshamns
kommuns stöd till socialt företagande.
I policyn används Sofisams definition av arbetsintegrerade sociala företag (ASF):
-

ASF ska jobba med att integrera människor som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden.
ASF ska skapa delaktighet för medarbetarna.
ASF ska i huvudsak återinvestera sina vinster i den egna verksamheten.
ASF ska vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Socialt företagande kan bidra till fler arbetstillfällen, sysselsättning och
arbetsintegrering. Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag.
Kommunen bör köpa varor, tjänster och rehabiliteringsplatser direkt från ASF, samt
upphandla med social hänsyn.
För att arbetet med att främja socialt företagande ska bli bra krävs helhetssyn,
delaktiga, kommunikation och samverkar mellan förvaltningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2018-01-25 förslaget till
kommunledningsförvaltningen i syfte att utreda policyns konsekvenser. Utifrån det
har kommunledningsförvaltningen föreslagit vissa justeringar av det ursprungliga
förslaget under rubriken förhållningssätt.
Utifrån justeringarna föreslås kommunfullmäktige anta policyn.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-16
Policy - Stöd till socialt företagande - Reviderad efter återremiss
Protokollsutdrag KSAU 2018-01-25 § 13 Policy - Stöd till socialt företagande
Protokollsutdrag AV 2017-12-14 § 582 Policy - Stöd till socialt företagande
Utkast på Policy - Stöd till socialt företagande
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Förvaltningschef Thomas Svensson
Enhetschef Martin Bordes Kemi
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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Författningssamling
Policy – stöd till socialt
företagande
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut
Beslut: KF §
Gäller t o m: Tills vidare
Revidering: Nämnden för arbete och välfärd

Policy – stöd till socialt företagande
Inledning
Denna policy anger Karlshamns kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt
företagande. Sofisams definition av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) lyder:
•

•

•

•

Har som övergripande ändamål att integrera människor som har stora
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Det
innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man
erbjuder arbetsträning, rehabilitering med mera för att de som deltar i
verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.
Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt. Det kan innebära att företaget drivs som ett
arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras
så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.
Återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.
Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler,
utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla
nya sociala företag.
Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det innebär att
företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda
organisationer.

Det finns i dagsläget inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande
sociala företag. Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag
den 22 april 2010, där man hänvisade till definitionen ovan.
Denna policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer: det privata
näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin.
Det sociala entreprenörskap som denna policy handlar om, innebär att arbeta med nyskapande idéer som
har ett tydligt samhällsnyttigt syfte och kan bidra till arbete och inkludering åt de grupper som idag står
utanför arbetsmarknaden.
Karlshamns kommuns ser det som positivt att arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att skapa nya
arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering. Policyn syftar till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring hur Karlshamns kommun kan underlätta för arbetsintegrerande sociala företag.
Policyns syfte är också att vägleda kommunens samlade arbete med att uppmuntra till etablering av
arbetsintegrerande sociala företag och samverka med civilsamhället. Policyn ska dock också vara en
vägledning för tjänstemän och förtroendevalda i arbetet med att främja arbetsintegrerande sociala företag.
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En uttalad ambition bör vara att kommunen höjer sin ambitionsnivå i arbetet med insatser som
uppmuntrar till etablering av arbetsintegrerande sociala företag.
Det ligger i kommunens intresse att alla medborgare, utifrån sin egen förmåga och sitt eget intresse, är
delaktiga på arbetsmarknaden. Det leder dels till bättre mående på individnivå, men även till att
skatteintäkterna ökar och kostnaderna för försörjningsstöd minskar. De arbetsintegrerande sociala
företagen, med sitt fokus på individuell anpassning och delaktighet, utgör ett alternativ till att etablera sig
på arbetsmarknaden.
Förhållningssätt
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen kan exempelvis köpa varor och
tjänster samt upphandla med social hänsyn av arbetsintegrerande sociala företag.
Karlshamns kommun bör främja det sociala företagandet både som självständig samhällskraft och som
part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter. Detta främjar utvecklingen av
välfärden och ett hållbart samhälle. Möjliga sätt att främja kan vara:
•
•
•
•
•
•
•

Göra mindre omfattande upphandlingar där så är lämpligt
Samverka med arbetsintegrerande sociala företag för att stödja människor som
är i behov av rehabilitering och arbetsträning för att de ska få möjlighet till
arbete och sysselsättning
Tillåta praktik med bibehållet försörjningsstöd
Uppmuntra sociala företag att starta ny verksamhet
Medverka i nätverk som syftar till att stärka den sociala ekonomin
Aktivt sträva efter att utveckla och öka samarbetet med viktiga aktörer inom
området
Utveckla samverkansformer mellan den sociala ekonomin, sociala företag och
näringsliv.

Ansvarsfördelning
För att arbetet med att främja arbetsintegrerande sociala företag ska bli framgångsrikt krävs en helhetssyn
där alla förvaltningar är delaktiga, strävar åt samma håll samt kommunicerar och samverkar väl.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att intentionerna i denna policy efterlevs. Respektive
förvaltning ansvarar för det egna arbetet med att efterfölja denna policy.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-25

Karlshamns
kommun

sid 1 av 4

Plats och tid

Mörrumssalen, klockan 13:30–16:25, ajournering kl 15:00–15:15

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Anders Englesson
Magnus Gärdebring
Tommy Strannemalm

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga:

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kenneth Svanberg (L) fr.o.m.
kl 13:45 § 3

Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, nämndsekreterare
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 1-3
William Lavesson, projektledare §§ 1-3
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef §§ 30-33
Kent Wahnström, ekonom § 30

Utses att justera: Annika Westerlund
Paragrafer:

ersätter
Paul Hedlund (L)

§§ 1–33

Justeringsdatum: 2018-01-29
Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

……………………………………………………
Annika Westerlund
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sid 2 av 4

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

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2018-01-25
2018-01-29
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-02-19

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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sid 3 av 4

§ 13 Policy - Stöd till socialt företagande 2017/4068
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att Policy – Stöd till socialt företagande återremitteras till kommunledningsförvaltningen
för granskning av policyns konsekvenser
Sammanfattning
Karlshamns kommun ska främja det sociala företagandet både som självständig
samhällskraft och som part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter.
Detta främjar utvecklingen av välfärden och ett hållbart samhälle. Policyn syftar till att
tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring i Karlshamns kommuns stöd till socialt
företagande.
I policyn används Sofisams definition av arbetsintegrerade sociala företag (ASF): ASF ska
jobba med att integrera människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. ASF
ska skapa delaktighet för medarbetarna. ASF ska i huvudsak återinvestera sina vinster i
den egna verksamheten. ASF ska vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Socialt företagande kan bidra till fler arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering.
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen bör köpa varor,
tjänster och rehabiliteringsplatser direkt från ASF, samt upphandla med social hänsyn.
För att arbetet med att främja socialt företagande ska bli bra krävs helhetssyn, delaktiga,
kommunikation och samverkar mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att intentionerna i policyn efterlevs. Förvaltningarna och
bolagen ansvarar för det egna arbetet med att efterfölja denna policy.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AV 2017-12-14 § 582 Policy - Stöd till socialt företagande
Utkast på Policy - Stöd till socialt företagande
Yrkanden
Ordförande Per-Ola Mattsson (S) yrkar återremiss till kommunledningsförvaltningen för
att granska innehållet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
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Kommunjurist Annabel Cifuentes
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
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PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2017-12-14

Karlshamns
kommun

sid 1 av 3

Plats och tid

Rådhuset, Mörrumssalen, klockan 13:15 – 16:30, ajournering kl 15:05 –
15:20

Beslutande:

Jan-Åke Berg
Ulla Birgersson
Ulla Sandgren

Tjänstgörande
ersättare:

Övriga:

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Bodil Frigren Ericsson (L)
Sirkka Kahilainen (S)
Ulla Olofsson (M)
Gudrun Johansson (SD)

Paragrafer:

ersätter
Sofie Dahlqvist (S)
Ingrid Hagberg Hake (S)
Liz Wennerberg (M)
Anna Wihlstrand (SD)

Thomas Svensson, förvaltningschef
Erik Bergman, nämndsekreterare
Johanna Tomasdotter, enhetschef § 577

Utses att justera: Ulla Sandgren
§§ 575 – 592

Justeringsdatum: 2017-12-18
Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Jan-Åke Berg

Justerande

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

Nämnden för
arbete och
välfärd
2017-12-14
2017-12-18
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-01-18

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 582 Policy - Stöd till socialt företagande 2017/4068
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att föreslå kommunfullmäktige anta Policy – Stöd till socialt företagande
Sammanfattning
Karlshamns kommun ska främja det sociala företagandet både som självständig
samhällskraft och som part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter.
Detta främjar utvecklingen av välfärden och ett hållbart samhälle. Policyn syftar till att
tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring i Karlshamns kommuns stöd till socialt
företagande.
I policyn används Sofisams definition av arbetsintegrerade sociala företag (ASF): ASF ska
jobba med att integrera människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. ASF
ska skapa delaktighet för medarbetarna. ASF ska i huvudsak återinvestera sina vinster i
den egna verksamheten. ASF ska vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Socialt företagande kan bidra till fler arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering.
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen bör köpa varor,
tjänster och rehabiliteringsplatser direkt från ASF, samt upphandla med social hänsyn.
För att arbetet med att främja socialt företagande ska bli bra krävs helhetssyn, delaktiga,
kommunikation och samverkar mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att intentionerna i policyn efterlevs. Förvaltningarna och
bolagen ansvarar för det egna arbetet med att efterfölja denna policy.
Beslutsunderlag
Enhetschef Martin Kemis tjänsteskrivelse, 2017-12-05
Utkast på Policy - Stöd till socialt företagande
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Enhetschef Martin Kemi
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Författningssamling
Policy – stöd till socialt
företagande
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut
Beslut: KF §
Gäller t o m: Tills vidare
Revidering: Nämnden för arbete och välfärd

Policy – stöd till socialt företagande
Inledning
Denna policy anger Karlshamns kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt
företagande. Sofisams definition av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) lyder:
•

•

•

•

Har som övergripande ändamål att integrera människor som har stora
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Det
innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man
erbjuder arbetsträning, rehabilitering med mera för att de som deltar i
verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.
Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt. Det kan innebära att företaget drivs som ett
arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras
så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.
Återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.
Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler,
utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla
nya sociala företag.
Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det innebär att
företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda
organisationer.

Det finns i dagsläget inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande
sociala företag. Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag
den 22 april 2010, där man hänvisade till definitionen ovan.
Denna policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer: det privata
näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin.
Det sociala entreprenörskap som denna policy handlar om, innebär att arbeta med nyskapande idéer som
har ett tydligt samhällsnyttigt syfte och kan bidra till arbete och inkludering åt de grupper som idag står
utanför arbetsmarknaden.
Karlshamns kommuns förhållningssätt är att arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att skapa nya
arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering. Policyn syftar till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Karlshamns kommun kan erbjuda arbetsintegrerande sociala företag.
Policyns syfte är också att vägleda kommunens samlade arbete med att främja arbetsintegrerande sociala
företag och samverka med civilsamhället. Policyn ska dock också vara en vägledning för tjänstemän och
förtroendevalda i arbetet med att främja arbetsintegrerande sociala företag. Utgångspunkten är att denna
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policy ska medföra att kommunen höjer sin ambitionsnivå i arbetet med insatser som främjar
arbetsintegrerande sociala företag.
Det ligger i kommunens intresse att alla medborgare, utifrån sin egen förmåga och sitt eget intresse, är
delaktiga på arbetsmarknaden. Det leder dels till bättre mående på individnivå, men även till att
skatteintäkterna ökar och kostnaderna för försörjningsstöd minskar. De arbetsintegrerande sociala
företagen, med sitt fokus på individuell anpassning och delaktighet, utgör ett alternativ till att etablera sig
på arbetsmarknaden.
Förhållningssätt
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen bör därför köpa varor och tjänster
(gärna i förskott) direkt från ASF, samt upphandla med social hänsyn.
Karlshamns kommun ska främja det sociala företagandet både som självständig samhällskraft och som
part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter. Detta främjar utvecklingen av
välfärden och ett hållbart samhälle. Möjliga sätt att främja kan vara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förenkla upphandlingsförfarandet samt göra mindre omfattande
upphandlingar där så är lämpligt.
Tillämpa EU-kommissionens riktlinjer för sociala kriterier och socialt
ansvarsfull offentlig upphandling.
Kompetensmässigt stöd vid behov samt tidsbegränsade fysiska stöd, 3 -5år.
Samverka med ASF för att stödja människor som är i behov av rehabilitering
och arbetsträning för att de ska få möjlighet till arbete och sysselsättning.
Tillåta praktik med bibehållet försörjningsstöd.
Uppmuntra sociala företag att starta ny verksamhet, likaväl som att se dess
möjligheter att överta drift för inom kommunen befintlig verksamhet.
I samverkan med Coompanion skapa nätverk som syftar till att stärka den
sociala ekonomin.
Aktivt sträva efter att utveckla och öka samarbetet med viktiga aktörer inom
området.
Utveckla samverkansformer mellan den sociala ekonomin, sociala företag och
näringslivet.

Ansvarsfördelning
För att arbetet med att främja arbetsintegrerande sociala företag ska bli framgångsrikt krävs en helhetssyn
där alla förvaltningar är delaktiga, strävar åt samma håll samt kommunicerar och samverkar väl i
frågorna.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att intentionerna i denna policy efterlevs. Respektive
förvaltning eller bolag ansvarar för det egna arbetet med att efterfölja denna policy
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Dnr: 2018/1107

Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

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

Daniel Wäppling
Kommundirektör

Karlshamns kommun ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Beslut: KF § 66, 2008-05-05
Reviderad: KF § 9, 2011-02-07, KF § 8, 2013-02-04, KF § 5, 2017-02-13
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Gulmarkerat är tillägg och rödmarkerat borttaget

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

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

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

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

447

3

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

platser.

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

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

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

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

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

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

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

Datum
2018-03-27

§

Förvärv av strategisk mark, stadsdel Janneberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal, överenskommelse om fastighetsreglering, där Karlshamns
kommun förvärvar fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1 och 12:2 samt del av
fastigheten Frostenstorp 4:1 i Karlshamns kommun för sammanlagt
trettiosjumiljonerfemhundratusen (37 500 000) och ge kommunstyrelsens
ordförande samt kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift
underteckna avtalet
att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning
att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna avtal om jordbruksarrende
inom Asarum 12:88 och 48:1, jordbruksarrende inom del av Frostenstorp 4:1,
jakträttsavtal samt nyttjanderättsavtal
att kostnaden för förvärvet, kostnaden för lantmäteriförrättning samt eventuella
övriga erforderliga investeringsmedel tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 för
strategisk utveckling
Sammanfattning
Förvärvet avser fastigheter som ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum,
helt inom utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv
av dessa fastigheter möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens
intentioner i område B5 Janneberg, B6 Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg
inklusive cykelväg mellan Janneberg och Rv 29.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse, 2018-03-15
1
Avtal om fastighetsreglering Asarum 12:88, 48:1, 47:1, 12:2 samt del av
Frostenstorp 4:1 inklusive arrende- och nyttjanderättsavtal
2
ÖK_Frgl_Janneberg-kartbilaga
3
Jakträttsavtal-Janneberg

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Jakträttsavtal-Janneberg-kartbilaga
Jordbruksarrende-Janneberg-Asarum12-2_48-1
Jordbruksarrende-Janneberg-kartbilagaAsarum
Jordbruksarrende-Janneberg-Frostenstorp4-1
Jordbruksarrende-Janneberg-kartbilagaFrostenstorp
Nyttjanderättsavtal-hyresavtal-Janneberg
Nyttjanderättsavtal-Janneberg-kartbilaga

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjören
Fastighetschefen
Ekonomichefen
Bakgrund och överväganden
Överlåtelsen avser fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1 och 12:2 samt del av
fastigheten Frostenstorp 4:1 i Karlshamns kommun. Markområdet inklusive
byggnader överlåtes i befintligt skick. Arealen uppgår till cirka 95 ha.
Fastigheterna ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av dessa
fastigheter möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i
område B5 Janneberg, B6 Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive
cykelväg mellan Janneberg och Rv 29.
En värdering av fastigheterna Asarum 12:88 och Asarum 48:1 gjordes år 2016. Det
sammanlagda värdet på fastigheterna Asarum 12:88 och Asarum 48:1 bedömdes
enligt värderingen till 11 miljoner kronor. Markvärdet bedömdes som råmark, mark
som kan komma att exploateras på sikt, med ett råmarksvärde på 35 kr/kvm. Detta
mot bakgrund av att översiktsplanen pekar ut området för verksamhetsområde, och
marken därmed bör ha tagit till sig ett förväntningsvärde om framtida bebyggelse.
Även fastigheterna Asarum 47:1 och 12:2 samt aktuell del av fastigheten
Frostenstorp 4:1 är i översiktsplanen utlagda som verksamhetsområde och bör ha
motsvarande förväntningsvärde. Överenskommet pris motsvarar ett råmarksvärde
på dessa fastigheter om ca 33 kr/kvm, vilket är i linje med värderingen.
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att säljarna
skall erbjudas jakträtten samt att arrendera jordbruksmarken inom området tills
marken skall användas till annat. Säljarna har också rätt att nyttja Jannebergs Gård
under en övergångsperiod.
Susanne Norlindh
Mark- och exploateringsingenjör
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Överenskommelse om
fastighetsreglering
mellan fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1, 12:2 och 43:1,
Frostenstorp 4:1 och Karlshamn 3:3
Bakgrund
Fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1, 12:2 och del av Frostenstorp 4:1 ligger strategiskt
mellan Karlshamn och Asarum, helt inom utvecklingsområde för verksamheter enligt
översiktsplanen. Ett förvärv av dessa fastigheter möjliggör för utveckling i linje med
översiktsplanens intentioner i område B5 Janneberg, B6 Duveryd och J3 Västra infarten samt
ny väg inklusive cykelväg mellan Janneberg och Rv 29.
Berörda fastigheter
Karlshamn Asarum 43:1, Karlshamn 3:3
(1/1) Karlshamns kommun (212000-0845)
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Karlshamn Asarum 47:1
(1/2) Bernt Santesson (19271103-3312)
(1/2) Catherine Santesson (19381128-3302)
Jannebergsvägen 5
374 32 Karlshamn

Karlshamn Asarum 48:1
(1/6) Bernt Santesson (19271103-3312)
(1/6) Catherine Santesson (19381128-3302)
Jannebergsvägen 5
374 32 Karlshamn
(1/3) Eva Santesson (19610528-3326)
Auravägen 3
216 18 Limhamn
(1/3) Kristina Brunskog (19650502-3306)
Tofta Norragården 1
341 94 Ljungby
Karlshamn Asarum 12:88
(1/1) Joakim Santesson (19590220-3370)
Jannebergsvägen 8
374 32 Karlshamn

Karlshamn Asarum 12:2
(1/3) Joakim Santesson (19590220-3370)
Jannebergsvägen 8
374 32 Karlshamn
(1/3) Bernt Santesson (19271103-3312)

(1/3) Catherine Santesson (19381128-3302)
Jannebergsvägen 5
374 32 Karlshamn
Karlshamn Frostenstorp 4:1
(1/2) Joakim Santesson (19590220-3370)
Jannebergsvägen 8
374 32 Karlshamn
(1/4) Bernt Santesson (19271103-3312)
(1/4) Catherine Santesson (19381128-3302)
Jannebergsvägen 5
374 32 Karlshamn
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Marköverföring
Bernt Santesson, Catherine Santesson, Joakim Santesson, Eva Santesson och Kristina
Brunskog överlåter och försäljer härmed hela fastigheterna Asarum 12:88 (ca 0,4 ha),
Asarum 48:1 (ca 13,7 ha), Asarum 47:1 (ca 34,7 ha), Asarum 12:2 (ca 29,6 ha), samt ca 17 ha
av fastigheten Frostenstorp 4:1.
Fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1 och 12:2 skall i sin helhet genom fastighetsreglering
överföras till fastigheten Asarum 43:1. Ett område om ca 17 ha av fastigheten
Frostenstorp 4:1 skall genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Karlshamns 3:3.
Markområdena som skall överföras redovisas på bilagda karta (bilaga 1).
Ersättning
Karlshamns kommun ska betala en ersättning om totalt 37 500 000 kr (TRETTIOSJUMILJONERFEMHUNDRATUSEN). En handpenning på 5 000 000 kr skall erläggas när
detta avtal påtecknats samt kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. I samband med att
handpenningen erlägges skall säljarna intyga att alla pantbrev avseende fastigheterna Asarum
12:88, 48:1, 47:1 och 12:2 är obelånade. Resterande del av ersättningen betalas senast en
månad efter att beslutet om fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Lantmäteriförrättning
Ägarna till Asarum 12:88, 48:1, 47:1, 12:2 och Frostenstorp 4:1 ska medverka till att
fastighetsbildning genom fastighetsreglering enligt denna överenskommelse kan ske så snart
som möjligt. Karlshamns kommun ska ansöka om fastighetsbildning i enlighet med denna
överenskommelse. Ägarna till Asarum 12:88, 48:1, 47:1, 12:2 och Frostenstorp 4:1 biträder,
genom undertecknandet av denna överenskommelse, ansökan om fastighetsbildning.
Om gränserna för markområdet i mindre utsträckning ändras under lantmäteriförrättningen
ska överenskommelsen med oförändrade villkor i stället avse vid förrättningen bestämt
markområde.
Kostnaderna för lantmäteriförrättningen ska betalas av Karlshamns kommun.
Tillträde
Tillträde till det genom fastighetsreglering förvärvade markområdet sker när
fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Egendomens skick
Markområdet inklusive byggnader fastighetsregleras och överlåts i befintligt skick.
Hyres- och arrendeavtal
Befintliga hyresavtal finns inom Asarum 12:88 och Asarum 48:1. På tillträdesdagen skall alla
hyresavtal samt övriga i säljarens ägo befintliga handlingar angående fastigheterna
överlämnas till kommunen.
Avtal om jordbruksarrende samt jakträttsavtal inom överlåtna områden, kommer att tecknas
separat mellan Karlshamns kommun och Joakim Santesson.
2 (3)
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Avgifter
Belöpande skatter och avgifter avseende markområdet inklusive byggnaderna betalas från och
med tillträdesdagen av säljarna. Intäkter avseende markområdet inklusive byggnaderna från
och med tillträdesdagen tillfaller Karlshamns kommun.
Godkännande
Denna överenskommelse ska godkännas av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga
kraft. Är detta inte uppfyllt är överenskommelsen till alla delar förfallen.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar, ett för vardera part samt ett för
Lantmäteriet.
Karlshamn 2018Karlshamns kommun

Karlshamn 2018-

______________________
Per Ola Mattsson
Ordförande kommunstyrelsen

______________________
Bernt Santesson

______________________
Daniel Wäppling
Kommundirektör

______________________
Catherine Santesson

______________________
Joakim Santesson

______________________
Eva Santesson

______________________
Kristina Brunskog
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456

Karta, Bilaga 1 till överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Asarum
12:88, 48:1, 47:1, 12:2 och 43:1, Frostenstorp 4:1 och Karlshamn 3:3
Fastigheterna Asarum 12:88, 48:1, 47:1 och 12:2, vilka i sin helhet skall överföras till
fastigheten Asarum 43:1 genom fastighetsreglering.

Ett område om ca 17 ha av fastigheten Frostenstorp 4:1, vilket genom fastighetsreglering
skall överföras till fastigheten Karlshamns 3:3.

457

2018-02-06

Bakgrund
Karlshamns kommun har tecknat överenskommelse om fastighetsreglering med familjen
Santesson, vilket innebär att Karlshamns kommun förvärvar fastigheterna Asarum 12:88,
Asarum 48:1, Asarum 47:1, Asarum 12:2, samt ca 17 ha av fastigheten Frostenstorp 4:1.
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att Joakim Santesson,
som idag har jakträtten inom fastigheterna, skall erbjudas jakträtten inom området tills det
planläggs. Det förvärvade området ligger helt inom utvecklingsområde för verksamheter
enligt översiktsplanen. Karlshamns kommun har för avsikt att detaljplanelägga området och
utveckla det i linje med översiktsplanens intentioner i område B5 Janneberg, B6 Duveryd och
J3 Västra infarten. Med detta som bakgrund har följande avtal om jordbruksarrende tecknats.

Jakträttsavtal
Fastighetsägare
Karlshamns kommun (Org.nr. 212000-0845)
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Jakträttshavare
Joakim Santesson (19590220-3370)
Jannebergsvägen 8
374 32 Karlshamn
Tel. 070-811 02 79



Jakträttsområde/Areal: Kommunen upplåter rätten till all jakt inom de delar av
nuvarande fastigheterna Karlshamn Asarum 48:1 (ca 13,7 ha), Asarum 47:1
(ca 34,7 ha), Asarum 12:2 (ca 29,6 ha), samt Frostenstorp 4:1 (ca 17 ha), vilka
redovisats med röd streckskraffering på bilagd karta, bilaga 1. Jakträttsområdet
omfattar totalt ca 95 ha. (Fastigheterna Asarum 48:1, 47:1 och 12:2 skall i sin helhet
genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Asarum 43:1. Ett område om
ca 17 ha av fastigheten Frostenstorp 4:1 skall genom fastighetsreglering överföras till
fastigheten Karlshamns 3:3.)



Upplåtelsetid: Då Karlshamns kommun formellt tillträder marken med äganderätt när
fastighetsbildningen vunnit laga kraft utgör första jaktåret tiden från kommunens
tillträdesdag till och med närmaste följande halvårsskifte (30 juni). Därefter förlängs
avtalet med ett år i sänder med likalydande uppsägnings- och förlängningsbestämmelser om inte uppsägning eller begäran om villkorsändring sker senast
6 månader före upplåtelsetidens utgång.
Avgift: Första jaktåret utgår ingen avgift. Avgiften under andra jaktåret är 60
kronor/hektar (grundavgift) och skall betalas mot faktura. Vid betalningstillfället
tillkommer mervärdesskatt. Avgiften justeras årligen mot konsumentprisindex.
Avgiften skall alltid utgöra minst grundavgiften. Jakträttshavaren svarar för alla
kostnader i samband med avtalets nyttjande. Avgiften är satt i ett sammanhang med
arrendeavgifter för jordbruksarrenden inom berörda fastigheter.

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-810 00
Hemsida: http://www.karlshamn.se
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Överlåtelse, vidareupplåtelse: Jakträttshavaren äger inte rätt att mot ersättning eller
motprestation överlåta eller vidareupplåta jakträtten.



Detaljplaneläggning: Kommunen har för avsikt att etappvis detaljplanelägga
området. För de delområden som detaljplaneläggs kommer jakträtten att sägas upp i
samband med planprocessen. Jakträttshavaren är medveten om detta.



Jakt, skador och viltvård: Jakten skall bedrivas med största möjliga hänsyn till
allmänheten.
- Vid onormala viltskador äger fastighetsägaren rätt att genomföra skadebegränsande
åtgärder.
- Om jakträttshavaren planerar att inplantera vilt, stödutfodra vilt eller övriga
omfattande viltvårdsåtgärder så skall medgivande inhämtas från fastighetsägaren.
- Jakträttshavaren är skyldig att bereda polisens trafikeftersöksorganisation tillträde till
marken vid eftersök av trafikskadat vilt.
- Jakträttshavaren är skyldig att utan ersättning tåla den inskränkning i jakten som
fastighetsägarens brukande av marken kan innebära så som avverkningar mm.
-Jakträttshavaren är skyldig att känna till och uppfylla de krav som ställs på denne
enligt svensk jaktlagstiftning.



Vägar: Jakträttshavaren och hans gäster har rätt att nyttja de allmänna vägarna till och
från området.

Detta avtal är upprättat i två exemplar, ett för vardera parten.
Inskrivning av detta avtal får inte ske.
Karlshamn 2018Karlshamns kommun

Susanne Norlindh
Mark- och exploateringsingenjör

Joakim Santesson
Jakträttshavare

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-810 00
Hemsida: http://www.karlshamn.se
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Karta, Bilaga 1 till Jakträttsavtal mellan Karlshamn kommun och Joakim Santesson

Jakträttsområde
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Datum 2018-02-05
Bakgrund
Karlshamns kommun har tecknat överenskommelse om fastighetsreglering med familjen
Santesson, vilket innebär att Karlshamns kommun förvärvar fastigheterna Asarum 12:88,
Asarum 48:1, Asarum 47:1, Asarum 12:2, samt ca 17 ha av fastigheten Frostenstorp 4:1.
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att Joakim Santesson,
som idag brukar åkermarken inom fastigheterna, skall erbjudas att arrendera marken tills den
skall användas till annat. Det förvärvade området ligger helt inom utvecklingsområde för
verksamheter enligt översiktsplanen. Karlshamns kommun har för avsikt att detaljplanelägga
området och utveckla det i linje med översiktsplanens intentioner i område B5 Janneberg, B6
Duveryd och J3 Västra infarten. Med detta som bakgrund har följande avtal om
jordbruksarrende tecknats.

Avtal om Jordbruksarrende (sidoarrende)
Jordägare
Karlshamns kommun (Org.nr. 212000-0845)
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Arrendator
Joakim Santesson (19590220-3370)
Jannebergsvägen 8
374 32 Karlshamn
Tel. 070-811 02 79

Arrendeställe/Areal/Jakträtt
De delar av fastigheterna Karlshamn Asarum 12:2 och Asarum 48:1 vilka redovisats
ungefärligt med röd begränsningslinje på bilagd karta, bilaga 1, utgör arrendeområdet och
omfattar ca 15,5 ha åker. (Fastigheterna Asarum 12:2 och 48:1 skall i sin helhet genom
fastighetsreglering överföras till fastigheten Asarum 43:1.) Jakträtten ingår ej i
arrendeupplåtelsen.
Ändamål
Arrendestället får endast användas för jordbruk. Byggnader eller andra fasta anläggningar får
inte uppföras.
Arrendetid
Då Karlshamns kommun formellt tillträder marken med äganderätt när fastighetsbildningen
vunnit laga kraft utgör första arrendeåret tiden från kommunens tillträdesdag till och med
närmaste följande fardag (14 mars). Därefter förlängs avtalet med ett år i sänder med
likalydande uppsägnings- och förlängningsbestämmelser om inte uppsägning eller begäran
om villkorsändring sker senast 8 månader före arrendetidens utgång.
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Datum 2018-02-05
Indexreglerad arrendeavgift, moms
Första arrendeåret utgår ingen arrendeavgift.
Arrendeavgiftens grundbelopp utgör ARTONTUSENSEXHUNDRA /18 600:-/ kronor andra
året. Därefter indexregleras grundbeloppet så att 50 % av förändringen i konsumentprisindex
(KPI) för oktober 2017, i jämförelse med senast kända oktoberindex årligen påverkar
avgiften, dock skall arrendeavgiften utgå med lägst grundbeloppet. Avgiften betalas i förskott
senast den 14 mars varje år. Samtidigt med arrendeavgiften erlägger arrendatorn lagstadgad
mervärdesskatt (moms). Arrendeavgiften inklusive moms aviseras årligen av kommunen.
Detaljplan
Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området och utveckla det i linje med
översiktsplanens intentioner i område B5 Janneberg och B6 Duveryd. När området skall tas i
anspråk för annat ändamål kommer detta avtal att sägas upp.
Avgifter
Arrendatorn erlägger brukningsavgifter, fasta avgifter och andra liknande avgifter, som hänför
sig till arrendatorns verksamhet på arrendestället.
Underhåll/Stängsel
Arrendatorn är skyldig att väl hävda arrendeställets jord, samt svara för rensning av brunnar
och diken som inte omfattas av dikningsföretag. Arrendatorn svarar för arrendeställets
stängselskyldighet.
Vägar
Arrendatorn svarar för kostnader för vägunderhåll. Kommunen och den som har kommunens
tillstånd har rätt att för erforderliga transporter använda arrendeställets vägar. Uppkommer
härvid onormalt slitage är arrendatorn berättigad till skälig ersättning.
Fristående förbättringar
Utför arrendatorn sådan fristående förbättring som omtalas i 9 kap 21 § jordabalken, har
arrendatorn rätt till ersättning för det endast om särskild skriftlig överenskommelse träffas.
Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken får inte
bedrivas på arrendestället. Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet i strid mot
gällande lag och föreskrifter ej bedrivs på arrendestället. Arrendatorn har ansvar för att
erforderliga åtgärder vidtas enligt gällande lagstiftning. I den mån ekonomisk förpliktelse
uppstår ansvarar arrendatorn ensam för denna.
Gårdsstöd
Arrendatorn införskaffar själv och äger stödrätten för det gårdsstöd som avser
arrendeområdet. Om arrendeavtalet upphör på grund av att arrendatorn säger upp det skall
arrendatorn vara beredd att överlåta stödrätten till tillträdande arrendator för marknadsvärdet
om önskemål härom framförs och ingen annan överenskommelse träffas.
Jordägarens tillträde till marken
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Datum 2018-02-05
Kommunen förbehåller sig rätt att inom arrendestället anlägga och för all framtid bibehålla
och nyttja ledningar av olika slag och erhålla nödvändigt tillträde för reparation och underhåll
av ledningar. Kommunen förbehåller sig även rätt att inom arrendestället företaga övriga
arbeten som kan komma att utföras för den kommunala verksamheten, såsom grund- och
arkeologiska undersökningar, samt andra undersökningar i samband med kommande
planarbete.
Om skada uppkommer på arrendatorns egendom som följd av ovan nämnda arbeten ersätts
skadan av kommunen. Om skadan uppkommer till följd av framtida åtgärder från arrendatorns
sida på kommunens anläggningar ersätts skadan av arrendatorn.
Underarrende - Överlåtelse
Upplåtelse i andra hand eller överlåtelse av arrenderätten får inte ske utan kommunens skriftliga godkännande.
Till- och avträdessyn, avträdesskyldigheter
Till- och avträdessyn skall inte hållas på arrendestället. Arrendeställets åkermark skall, om
ingen annan överenskommelse träffas, lämnas höstplöjd och i ett skick som överensstämmer
med god jordbruksdrift.
När avtalet upphör skall arrendatorn, om ingen annan överenskommelse har träffats, ta bort
samtliga tillhörigheter samt lämna arrendestället i ett prydligt och avröjt skick som skall
godkännas av kommunen.
Inskrivning / Dröjsmålsränta
Arrenderätten får inte inskrivas. Om arrendeavgiften inte betalas i rätt tid är arrendatorn
skyldig att erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Skiljedom
Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av arrendenämnden. Tvister angående
förfallna arrendeavgifter skall avgöras av domstol.
Allmän lag
I övrigt gäller vad som stadgas i jordabalken och övriga tillämpliga lagar och förordningar.
Avtalsexemplar
Avtalet har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit vardera ett.
Karlshamn 2018Karlshamns kommun
Susanne Norlindh
Mark- och exploateringsingenjör

Joakim Santesson
Arrendator
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Karta, Bilaga 1 till Avtal om Jordbruksarrende inom fastigheterna Asarum 12:2 och 48:1
mellan Karlshamns kommun och Joakim Santesson

Arrendeområde
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Datum 2018-02-05
Bakgrund
Karlshamns kommun har tecknat överenskommelse om fastighetsreglering med familjen
Santesson, vilket innebär att Karlshamns kommun förvärvar fastigheterna Asarum 12:88,
Asarum 48:1, Asarum 47:1, Asarum 12:2, samt ca 17 ha av fastigheten Frostenstorp 4:1.
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att Joakim Santesson,
som idag brukar åkermarken inom fastigheterna, skall erbjudas att arrendera marken tills den
skall användas till annat. Det förvärvade området ligger helt inom utvecklingsområde för
verksamheter enligt översiktsplanen. Karlshamns kommun har för avsikt att detaljplanelägga
området och utveckla det i linje med översiktsplanens intentioner i område B5 Janneberg, B6
Duveryd och J3 Västra infarten. Med detta som bakgrund har följande avtal om
jordbruksarrende tecknats.

Avtal om Jordbruksarrende (sidoarrende)
Jordägare
Karlshamns kommun (Org.nr. 212000-0845)
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Arrendator
Joakim Santesson (19590220-3370)
Jannebergsvägen 8
374 32 Karlshamn
Tel. 070-811 02 79

Arrendeställe/Areal/Jakträtt
Den del av nuvarande fastigheten Karlshamn Frostenstorp 4:1 vilken redovisats ungefärligt
med röd begränsningslinje på bilagd karta, bilaga 1, utgör arrendeområdet och omfattar ca
4 ha åker. (Ett område om ca 17 ha av fastigheten Frostenstorp 4:1 skall genom
fastighetsreglering överföras till fastigheten Karlshamns 3:3.) Jakträtten ingår ej i
arrendeupplåtelsen.
Ändamål
Arrendestället får endast användas för jordbruk. Byggnader eller andra fasta anläggningar får
inte uppföras.
Arrendetid
Då Karlshamns kommun formellt tillträder marken med äganderätt när fastighetsbildningen
vunnit laga kraft utgör första arrendeåret tiden från kommunens tillträdesdag till och med
närmaste följande fardag (14 mars). Därefter förlängs avtalet med ett år i sänder med
likalydande uppsägnings- och förlängningsbestämmelser om inte uppsägning eller begäran
om villkorsändring sker senast 8 månader före arrendetidens utgång.
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Datum 2018-02-05
Indexreglerad arrendeavgift, moms
Första arrendeåret utgår ingen arrendeavgift.
Arrendeavgiftens grundbelopp utgör FYRATUSENÅTTAHHUNDRA /4 800:-/ kronor andra
året. Därefter indexregleras grundbeloppet så att 50 % av förändringen i konsumentprisindex
(KPI) för oktober 2017, i jämförelse med senast kända oktoberindex årligen påverkar
avgiften, dock skall arrendeavgiften utgå med lägst grundbeloppet. Avgiften betalas i förskott
senast den 14 mars varje år. Samtidigt med arrendeavgiften erlägger arrendatorn lagstadgad
mervärdesskatt (moms). Arrendeavgiften inklusive moms aviseras årligen av kommunen.
Detaljplan
Kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området och utveckla det i linje med
översiktsplanens intentioner i område B5 Janneberg. När området skall tas i anspråk för annat
ändamål kommer detta avtal att sägas upp.
Avgifter
Arrendatorn erlägger brukningsavgifter, fasta avgifter och andra liknande avgifter, som hänför
sig till arrendatorns verksamhet på arrendestället.
Underhåll/Stängsel
Arrendatorn är skyldig att väl hävda arrendeställets jord, samt svara för rensning av brunnar
och diken som inte omfattas av dikningsföretag. Arrendatorn svarar för arrendeställets
stängselskyldighet.
Vägar
Arrendatorn svarar för kostnader för vägunderhåll. Kommunen och den som har kommunens
tillstånd har rätt att för erforderliga transporter använda arrendeställets vägar. Uppkommer
härvid onormalt slitage är arrendatorn berättigad till skälig ersättning.
Fristående förbättringar
Utför arrendatorn sådan fristående förbättring som omtalas i 9 kap 21 § jordabalken, har
arrendatorn rätt till ersättning för det endast om särskild skriftlig överenskommelse träffas.
Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken får inte
bedrivas på arrendestället. Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet i strid mot
gällande lag och föreskrifter ej bedrivs på arrendestället. Arrendatorn har ansvar för att
erforderliga åtgärder vidtas enligt gällande lagstiftning. I den mån ekonomisk förpliktelse
uppstår ansvarar arrendatorn ensam för denna.
Gårdsstöd
Arrendatorn införskaffar själv och äger stödrätten för det gårdsstöd som avser
arrendeområdet. Om arrendeavtalet upphör på grund av att arrendatorn säger upp det skall
arrendatorn vara beredd att överlåta stödrätten till tillträdande arrendator för marknadsvärdet
om önskemål härom framförs och ingen annan överenskommelse träffas.
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Datum 2018-02-05
Jordägarens tillträde till marken
Kommunen förbehåller sig rätt att inom arrendestället anlägga och för all framtid bibehålla
och nyttja ledningar av olika slag och erhålla nödvändigt tillträde för reparation och underhåll
av ledningar. Kommunen förbehåller sig även rätt att inom arrendestället företaga övriga
arbeten som kan komma att utföras för den kommunala verksamheten, såsom grund- och
arkeologiska undersökningar, samt andra undersökningar i samband med kommande
planarbete.
Om skada uppkommer på arrendatorns egendom som följd av ovan nämnda arbeten ersätts
skadan av kommunen. Om skadan uppkommer till följd av framtida åtgärder från arrendatorns
sida på kommunens anläggningar ersätts skadan av arrendatorn.
Underarrende - Överlåtelse
Upplåtelse i andra hand eller överlåtelse av arrenderätten får inte ske utan kommunens skriftliga godkännande.
Till- och avträdessyn, avträdesskyldigheter
Till- och avträdessyn skall inte hållas på arrendestället. Arrendeställets åkermark skall, om
ingen annan överenskommelse träffas, lämnas höstplöjd och i ett skick som överensstämmer
med god jordbruksdrift.
När avtalet upphör skall arrendatorn, om ingen annan överenskommelse har träffats, ta bort
samtliga tillhörigheter samt lämna arrendestället i ett prydligt och avröjt skick som skall
godkännas av kommunen.
Inskrivning / Dröjsmålsränta
Arrenderätten får inte inskrivas. Om arrendeavgiften inte betalas i rätt tid är arrendatorn
skyldig att erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Skiljedom
Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av arrendenämnden. Tvister angående
förfallna arrendeavgifter skall avgöras av domstol.
Allmän lag
I övrigt gäller vad som stadgas i jordabalken och övriga tillämpliga lagar och förordningar.
Avtalsexemplar
Avtalet har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit vardera ett.
Karlshamn 2018Karlshamns kommun

Susanne Norlindh
Mark- och exploateringsingenjör

Joakim Santesson
Arrendator
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Karta, Bilaga 1 till Avtal om Jordbruksarrende inom fastigheten Frostenstorp 4:1 mellan
Karlshamns kommun och Joakim Santesson

Arrendeområde
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Datum 2018-02-05
Bakgrund
Karlshamns kommun har tecknat överenskommelse om fastighetsreglering med familjen
Santesson, vilket innebär att Karlshamns kommun förvärvar fastigheterna Asarum 12:88,
Asarum 48:1, Asarum 47:1, Asarum 12:2, samt ca 17 ha av fastigheten Frostenstorp 4:1.
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att Bernt och Catherine
Santesson skall få bo kvar i Jannebergs gård tills de hittar ett annat boende som är lämpligt,
samt att familjen Santesson skall ha ett år på sig att tömma huset när Bernt och Catherine
flyttat. Med detta som bakgrund har följande nyttjanderättsavtal/hyresavtal tecknats.

Nyttjanderättsavtal/hyresavtal
Jordägare/hyresvärd
Karlshamns kommun (Org.nr. 212000-0845)
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Nyttjanderättshavare/hyresgäst
Bernt Santesson (19271103-3312)
Catherine Santesson (19381128-33)
Jannebergsvägen 5
374 32 Karlshamn

Nyttjanderättsområde/hyresobjekt
Nyttjanderätten omfattar Jannebergs gård, mangårdsbyggnaden på fastigheten Asarum 48:1,
Jannebergsvägen 5, vilken redovisats med blålila markering på bilagd karta, bilaga 1.
(Fastigheten Asarum 48:1 skall i sin helhet genom fastighetsreglering överföras till
fastigheten Asarum 43:1.)
Ändamål
Nyttjanderätten omfattar bostadsändamål. Syftet med upplåtelsen är att Bernt och Catherine
Santesson skall få bo kvar i mangårdsbyggnaden på fastigheten Asarum 48:1 tills de hittar ett
annat boende som är lämpligt, samt att familjen Santesson skall ha ett år på sig att tömma
huset när Bernt och Catherine flyttat.
Upplåtelsetid
Karlshamns kommun tillträder fastigheten med äganderätt när fastighetsbildningen vunnit
laga kraft. Nyttjanderätten gäller tills vidare, dock som längst 2 år efter det att detaljplan för
området vunnit laga kraft. Vid avtalstidens slut upphör avtalet utan föregående uppsägning.
Avgifter
Nyttjanderätten är vederlagsfri.
Nyttjanderättshavaren erlägger brukningsavgifter, fasta avgifter och andra liknande avgifter,
som hänför sig till utövandet av nyttjanderätten.

469

Datum 2018-02-05
Underarrende - Överlåtelse
Upplåtelse i andra hand eller överlåtelse av nyttjanderätten får inte ske utan kommunens
skriftliga godkännande.
Till- och avträdessyn, avträdesskyldigheter
När avtalet upphör skall nyttjanderättshavaren, om ingen annan överenskommelse har träffats,
ta bort samtliga tillhörigheter samt lämna bostaden i ett prydligt och avröjt skick.
Inskrivning / Dröjsmålsränta
Nyttjanderätten får inte inskrivas.
Allmän lag
I övrigt gäller vad som stadgas i jordabalken och övriga tillämpliga lagar och förordningar.
Avtalsexemplar
Avtalet har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit vardera ett.
Karlshamn 2018Karlshamns kommun
Daniel Wäppling
Kommundirektör

Bernt Santesson
Nyttjanderättshavare

Catherine Santesson
Nyttjanderättshavare
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Karta, Bilaga 1 till Nyttjanderättsavtal/hyresavtal inom fastigheten Asarum 48:1 mellan
Karlshamns kommun och Bernt och Catherine Santesson
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(3)

2018-03-16

Dnr: 2018/948

Yttrande angående utrivning av Mariebergs kraftstation och damm samt
ansökan om lagligförklaring av utfyllnad i Mörrumsån, målnummer M
566-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta nedanstående yttrande som sitt eget
Yttrande
Yrkanden
Karlshamns kommun, kommunstyrelsen och tekniska nämnden, samt det
kommunägda bolaget Karlshamnsfastigheter AB, yrkar, mot bakgrund av
nedanstående, att:
• tiden för talan om oförutsedd skada sätts till 10 år efter att arbetena slutförts.
• det tydligt framgår att tillståndet innefattar alla åtgärder som kan behövas som
föranleds av sänkningen
• det tydligt framgår av tillståndet att sökanden fullt ut ansvarar för eventuella
arbeten på t.ex. VA-ledningar, GC-vägsbro och strandkanter vilket innebär bl.a. att
sökanden ansvar för att erforderliga tillstånd innehas samt bekostar och genomför
åtgärderna
Ansökan
Sydkraft Hydropower AB har vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt
om tillstånd till vattenverksamhet för utrivning av Mariebergs kraftstation och
damm samt ansökt om lagligförklaring av utfyllnad som erosionsskydd i
Mörrumsån, Karlshamns kommun, Blekinge län. Synpunkter med anledning av
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen till Växjö tingsrätt,
mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post
mmd.vaxjo@dom.se senast den 9 april 2018. Domstolens målnummer M 566-18 ska
anges. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och
senast vid domstolens kommande huvudförhandling.
Ansökan innehåller bl.a. teknisk beskrivning, miljöbedömning och PM angående
hydrauliska effekter.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 2(3)

2018-03-16

Dnr: 2018/948

Utrivningen bedöms påverka fastigheter uppströms kraftverket till Möllegården på
en sträcka om ca 3,5 km genom att vattennivåerna kommer att återgå till de
naturliga nivåerna, d.v.s. ett lägre vattenstånd, mindre utbredningsområde för ån
och högre flödeshastigheter än idag.
Sträckan (ca 1,1 km) mellan kraftverket och Nyebro bedöms vara den som påverkas
mest. Störst avsänkning kommer att erhållas strax uppströms dammläget, ca 3 m.
Uppströms Nyebro kommer vattennivån vid medelvattenföring att sänkas med
ca 0,3 m.
VA-ledningar
I ansökan (bl. a. i den tekniska beskrivningen s. 10-11) beskriver sökande hur de tre
befintliga VA-ledningarna som korsar Mörrumsån kommer att hanteras.
Utöver dessa korsande ledningar har kommunen fem stycken dagvattenledningar
som mynnar i Mörrumsån på sträckan Mariebergs kraftstation till Landsvägsbron,
väg 128. Tre av dessa ligger norr om Nyebro och förväntas därmed att påverkas
marginellt. Två av dagvattenutloppen ligger 700 - 800 meter uppströms
kraftstationen. Dessa kommer sannolikt att påverkas av utrivningen och eventuella
justeringar som t.ex. dikesanvisningar och erosionsskydd kan behöva göras.
Söder om Nyebro finns dessutom två stycken kommunala avloppspumpstationer
vars nödavlopp mynnar i Mörrumsån. Även dessa nödavlopp kan komma att behöva
justeras.
Kommunen förutsätter att ovanstående åtgärder omfattas av det nu sökta
tillståndet samt att sökande även ansvarar och bekostar utförandet.
Reservvattentäkt
Man har bedömt att det blir ca 0,1 -0,6 m sänkning vid kommunens planerade
reservvattenintag. Detta finns med i arbetet med reservvatten sedan tidigare och
bedöms inte påverka möjligheterna för reservvattenuttag.
GC-bro
Bro nr. 2 i den tekniska beskrivningen är kommunens GC-bro. Det är svårt att säga
nu ifall det blir någon effekt av att delar som alltid stått under vatten inte längre
alltid kommer att stå under vatten. Det är också svårt att förutse om det blir några
konsekvenser av att strömmen i vattnet flyttas.
Kommunen förutsätter att eventuella åtgärder t.ex. om något extra stöd skulle
behövas, omfattas av det nu sökta tillståndet samt att sökande även ansvarar och
bekostar utförandet.
Sediment
Provtagning och analys av föroreningar i sediment visade på olika grad av
förekomst av klorerade dibensofuraner och dibensodioxiner, PAH:er (bl. a.
antracen), tungmetaller (bl. a. kvicksilver, kadmium och krom) samt halogenerade
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ämnen. Sökande menar att det är låg risk att stora mängder sediment ska
transporteras ner i åns nedre delar när dammen rivs. Med tanke på förekomst av
antracen menar sökande att det finns anledning att planera utrivningen till
sommaren, för att risken för exponering av fiskrom då är låg. Det framgår även
exempel på skyddsåtgärder som sökanden kan göra för att minska spridning av
sediment, bl. a. kan vattenmagasinet långsamt sänkas av tidigt under arbetstiden
och sedimentationsbassäng kan vid behov användas.
För att minska risken att föroreningar sprids samt risken för grumling anser
kommunen det vara av stor vikt att spridning av sediment minimeras. Villkor bör
sättas angående spridning av sediment och grumling. I kontrollprogrammet bör det
ingå kontroll av grumling och föroreningar.
Oförutsedd skada
Enligt ansökan gjordes den första dämningen på platsen 1908 och Mariebergs
kraftstation togs i drift 1918. Detta innebär att bebyggelse i närområdet kan ha
tillkommit efter fördämningen och konstruerats/grundlagts med dammen som en
förutsättning.
Kommunen anser att tiden för talan om oförutsedd skada ska vara tio år från
arbetstidens utgång. Efter utrivning av dammen kommer bl. a. vattennivån att
sänkas och strömningshastigheten att öka. Detta medför risk för t.ex. sättningar och
erosionsskador. Sökande har i ansökan angett tiden för oförutsedd skada till fem år.
Kommunen menar att det måste framgå tydligt att denna tid gäller från arbetstidens
utgång. Vidare menar kommunen att en tid på tio år behövs för att eventuella
sättningar, erosionsskador m. m. ska kunna upptäckas. Vattenföringen i ån under
denna tid påverkar risken för skador och då vattenföringen inte kan förutses är det
rimligt att tiden för oförutsedd skada sätts till längre än fem år.
Längs stora delar av ån kommer strandkanten att bli brant när vattennivån sänks.
Skulle detta bli ett problem eller leda till ras eller skred som i sin tur innebär
problem som behöver åtgärdas skall sökanden svara för dessa åtgärder.
Beslutsunderlag
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindhs tjänsteskrivelse 2018-03-16
Kungörelse av ansökan
M 566-18 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Susanne Norlindh
Mark- och exploateringsingenjör
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Vid Växjö tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, har Sydkraft Hydropower AB ansökt om
utrivning av Mariebergs kraftsstation och damm samt ansökt om lagligförklaring av
utfyllnad som erosionsskydd i Mörrumsån, Karlshamns kommun, Blekinge län.
Verksamheten uppges beröra ett 50-tal fastigheter utefter Mörrumsän ca. 3,5 km uppströms
kraftverket till Möllegården gällande utrivningen. Mer än marginell påverkan kan bli på
fastigheterna

Faråkra

1:4, Marieberg

1:6, 1:7, 1:87, 1:59, 1:74, 1:179 samt 2:1. Fastigheter

berörda av lagligförklaringen
uppges vara Danstorp 1:4 och Danstorp 2:1 samt Mörrums
Kronolaxfiske. En miljökonsekvensbeskrivning
har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och milj ökonsekvensbeskrivningen
ska ges in
skriftligen till Växjö tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via
e-post mmd.vaxjo@dom.se
senast den 9 april 2018. Domstolens målnummer M 566-18
ska anges. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast
vid domstolens kommande huvudförhandling.
Domstolen får avvisa senare framställda
yrkanden.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Desirée
Håkansson, Svängsta bibliotek, Holländareg. 68B, 376 37 Svängsta, tel. 0454-30 77 90.
Kallelser och andra meddelanden införs i Blekinge Läns Tidning, Sölvesborgs
Karlshamns Allehanda och Sydöstran Sydöstra Sveriges Dagblad.

Dok.Id 432328
Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan

Telefon
8

0470-560

Telefax
100

0470-253

E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.vaxj otingsratt.domstol.se
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Ansökan

om tillstånd

till Vattenverksamhet

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Vattenverksamhet
har kommit in till markoch milj ödomstolen. Domstolen har kungj ort ansökningen i de vanligaste ortstidningama.
En utskrift av kungörelsen bifogas för Er kännedom eftersom sökanden har uppgett att Ni
äger en fastighet som kan bli påverkad av den sökta verksamheten.

Ivissa fall är det inte bara fastighetsägaren

som kan bli berörd av att en fastighet påverkas
av en Vattenverksamhet.
Förändringar
i vattenförhållandena
på en fastighet kan ha betydelse också för nyttj anderättshavare
(till exempel arrendatorer eller hyresgäster)
och
innehavare av servitut eller rätt till elektrisk kraft. Om sådana rättigheter är knutna till
fastigheten är fastighetsägaren
enligt 22 kap. 7 § miljöbalken skyldig att upplysa
domstolen om vilka rättighetsinnehavare
som finns.
Syftet med bestämmelsen
är att alla som på ett eller annat sätt berörs av den planerade
verksamheten
ska ges möjlighet att bevaka sina intressen i domstolsprövningen.
Om Er fastighet belastas av rättigheter och Ni inte lämnar upplysning om detta till
domstolen kan Ni bli skadeståndsskyldig
om skada uppstår för rättighetsinnehavaren.
Uppgiften bör ges in till mark- och miljödomstolen
snarast och senast den dag som anges i
kungörelsen som sista dag för synpunkter på ansökan.

Mark- och miljödomstolen

Dok.Id 432952
Postadress

Besöksadress

Box 81

Kungsgatan

351 03 Växjö

Telefon
8

Telefax

0470-560

100

0470-253

E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.vaxj

otingsrattdomstolse
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§

Begäran om utökad finansiering samt tecknande av entreprenadavtal för
projekt 1134 Rörmokaren 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka finansieringen av projekt 1134 med 7 400 tkr
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar utökad finansiering,
bevilja tecknande av entreprenadavtal för genomförandet av ombyggnationen för
projekt 1134
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar utökad finansiering,
bevilja rivningstillstånd för fastigheterna på fastigheten Pilen. Rivning sker efter
Arbetsmarknads flytt till Rörmokaren 2
Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten verkar idag i lokaler belägna på fastigheten Pilen i
Karlshamn. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga och bör rivas. Karlshamns
kommun har inom projektet köpt in fastigheten Rörmokaren 2, Photomics gamla
lokaler, av Karlshamnsfastigheter samt projekterat för att bygga om fastigheten enl.
Arbetsmarknadsenhetens önskemål. Ombyggnationen blir dyrare än beräknat pga.
behov av omfattande el och ventilationsarbeten. Kostnaden för att riva fastigheten
Pilen då detta ej ingick i den sedan tidigare beslutade budgeten. Rivningen beräknas
till 2 000 tkr och oförutsedda kostnader är 1 200 tkr av den totalt äskade summan.
Undersökningar och utredningar kring fastigheten Pilen, där
Arbetsmarknadsenheten idag har mycket av sin verksamhet visar att fastigheten är
dålig. Den har bland annat satt sig och arbetsmiljön är idag inte optimal för de som
vistas i lokalerna.
Det är förankrat i AV-nämnden att Arbetsmarknad ska flytta till Rörmokaren 2,
gamla Photomics lokaler. I de beräkningar som ligger till grund för budgeten till
detta projekt ingick inte ventilation samt det var inte känt att all el måste dras om i

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Beställarverksamheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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fastigheten. Detta medför att det ej går att genomföra projektet inom beviljad
budget.
AV-nämnden har resonerat kring frågan och tittat på andra alternativa lösningar
mot att bygga om Rörmokaren 2. Resultatet av detta resonemang är att tidigare
inriktning står fast, att etablera Arbetsmarknadsenheten i fastigheten Rörmokaren
2.
Fastighetschefen har gjort bedömningen att det utöver inköp och renovering i
projekt 1134 även bör inrymmas rivning samt återställning av fastigheten Pilen där
Arbetsmarknad idag bedriver sin verksamhet. Detta var ej tidigare med i projektet,
men behovet av att riva fastigheten är stort och bör genomföras omgående efter
avflytt.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, 2018-03-21
Beslutet skickas till
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Thomas Svensson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson,
Tekniska nämnden

Magnus Persson
Fastighetschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avge yttrande till revisionen
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en kartläggning av avslutade chefstjänster. I
EY:s rapport finns en sammanställning över antalet avslutade chefstjänster under de
senaste 2,5 åren. I svaret på denna rapport önskar revisionen ta del av den analys som
kommunstyrelsen gör av rapportens sammanställningar och slutsatser samt de åtgärder
som pågår eller kommer att vidtas.
Under perioden januari 2015 till juni 2017 avslutade 51 av totalt 107 chefer sina tjänster.
Av dessa var 44 tillsvidare och 7 visstidsanställda. Av de 44 tillsvidareanställda gick 11 i
pension. Alltså är det 33 chefer av 107 som aktivt valt att säga upp sig, vilket motsvarar c:a
31 procent. Den högsta andelen chefer som avslutat sin tjänst finns inom
omsorgsförvaltningen.
Revisionens kartläggning lyfter fram ett antal riskområden utifrån en hög chefsomsättning,
nämligen bristande arbetsmiljö för chefer och medarbetare, en brist på styrning och
ledning samt bristande uppföljning och åtgärder av nämnderna. Man lyfter också risken
med skenande kostnader vid fortsatt hög chefsomsättning. Detta är högst relevanta
riskbedömningar och till viss del också effekter som kommunens tjänstemannaledning sett
till följd av den höga omsättningen.
Ett antal åtgärder har satts in för att motverka den höga chefsomsättningen, bland annat
att stärka cheferna på olika nivåer med utbildning och stöd (till exempel mentorskap), att
organisera arbetet på ett mer hållbart sätt (rimliga chefsuppdrag) samt att skapa en stabil
central ledningsgrupp vilken ökar tryggheten och tydligheten i organisationen. Dessa
åtgärder har börjat ge resultat och vi ser att omsättningen av chefer nu börjar minska. Dock
återstår en hel del arbete för att säkerställa en attraktiv och hållbar
arbetsmiljö/arbetssituation för våra chefer.
Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Missiv - kartläggning av avslutade chefstjänster
Rapport - kartläggning av avslutade chefstjänster
Beslutet skickas till
Revisionen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-20
2018-03-27

§
88

Kartläggning av avslutade chefstjänster
Förslag till beslut
att avge yttrande till revisionen
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en kartläggning av avslutade
chefstjänster. I EY:s rapport finns en sammanställning över antalet avslutade
chefstjänster under de senaste 2,5 åren. I svaret på denna rapport önskar
revisionen ta del av den analys som kommunstyrelsen gör av rapportens
sammanställningar och slutsatser samt de åtgärder som pågår eller kommer att
vidtas.
Under perioden januari 2015 till juni 2017 avslutade 51 av totalt 107 chefer sina
tjänster. Av dessa var 44 tillsvidare och 7 visstidsanställda. Av de 44
tillsvidareanställda gick 11 i pension. Alltså är det 33 chefer av 107 som aktivt valt
att säga upp sig, vilket motsvarar c:a 31 procent. Den högsta andelen chefer som
avslutat sin tjänst finns inom omsorgsförvaltningen.
Revisionens kartläggning lyfter fram ett antal riskområden utifrån en hög
chefsomsättning, nämligen bristande arbetsmiljö för chefer och medarbetare, en
brist på styrning och ledning samt bristande uppföljning och åtgärder av
nämnderna. Man lyfter också risken med skenande kostnader vid fortsatt hög
chefsomsättning. Detta är högst relevanta riskbedömningar och till viss del också
effekter som kommunens tjänstemannaledning sett till följd av den höga
omsättningen.
Ett antal åtgärder har satts in för att motverka den höga chefsomsättningen, bland
annat att stärka cheferna på olika nivåer med utbildning och stöd (till exempel
mentorskap), att organisera arbetet på ett mer hållbart sätt (rimliga chefsuppdrag)
samt att skapa en stabil central ledningsgrupp vilken ökar tryggheten och
tydligheten i organisationen. Dessa åtgärder har börjat ge resultat och vi ser att
omsättningen av chefer nu börjar minska. Dock återstår en hel del arbete för att
säkerställa en attraktiv och hållbar arbetsmiljö/arbetssituation för våra chefer.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Personalavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutsunderlag
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Missiv - kartläggning av avslutade chefstjänster
Rapport - kartläggning av avslutade chefstjänster
Beslutet skickas till
Revisionen

Jonas Jönsson
Personalchef
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Karlshamns kommun
Kartläggning av avslutade chefstjänster
17 november 2017

Lars Eriksson
Negin Nazari
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Bakgrund

Under 2016 har Karlshamns kommun figurerat i dagspressen för att flera toppchefer
har avslutat sina tjänster i kommunen. Enligt nyhetsartiklarna har det bland annat
berott på en hög arbetsbelastning eller för att gå vidare till nya utmaningar. I en av
artiklarna där kommunchefen blev intervjuad i frågan framgår att Karlshamns
kommun inte är van vid en hög personalomsättning och att Karlshamn likt andra
kommuner har svårigheter att rekrytera chefer.

Syfte

Genomföra en kartläggningen samt identifiera vilka risker som kan finnas i
sammanhanget.

Genomförande

Kartläggningen har skett genom intervjuer och insamling av dokument och statistik.
Intervju har genomförts med personalchefen.

Frågor

v
v
v
v

Hur många chefstjänster har avslutats januari 2015- juni 2017?
Vilka positioner har det handlat om?
Hur lång tid har rekryteringsprocessen tagit för att hitta en ersättare?
Vilka kostnader finns kopplade till frågan? Har det rört sig om avgångsvederlag?

Sida 2
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Bedömning
Våra mest väsentliga iakttagelser framgår nedan tillsammans med riskbedömning.
Granskningsområde

Iakttagelser

Riskområden

Antal tjänster och
positioner
Januari 2015 – juni
2017

Tillsvidareanställda som avslutat sina tjänster:
v Kommunledningsförvaltningen: 4 personer; kommundirektör,
personalchef, IT-chef och enhetschef. Totalt antal chefer 9; 45
procent chefsomsättning under perioden
v Omsorgsförvaltningen: 23 personer; förvaltningschef,
verksamhetschef och enhetschef. Totalt antal chefer 27; 85
procent chefsomsättning under perioden

Ø

Ø

v Samhällsbyggnadsförvaltningen: 5 personer; förvaltningschef
och enhetschef. Totalt antal chefer 13; 38,5 procent
chefsomsättning under perioden
v Utbildningsförvaltningen: 12 personer; förvaltningschef,
verksamhetschef, enhetschef (förskolechef och rektor) . Totalt
antal chefer 35; 34 procent chefsomsättning under perioden
Totalt antal chefer i kommunen: 107 personer (101 tillsvidare)
Totalt antal som avslutat sina tjänster 51 personer: 44 tillsvidare +
7 visstid (av de 44 tillsvidareanställda har 11 gått i pension)
= Innebär att vi bedömer att en omedelbar åtgärd behöver genomföras för att stärka granskningsområdet
= Innebär att vi bedömer att det inom granskningsområdet finns vissa delar som bör förbättras
= Innebär att vi att granskningsområdet fungerar tillfredsställande
Sida 3

485

Ø

Arbetsmiljön för
såväl chefer och
medarbetare
Styrning och
ledning i
verksamheterna
Nämndernas
uppföljning och
åtgärder

Bedömning forts.
Våra mest väsentliga iakttagelser framgår nedan tillsammans med riskbedömning.
Rekrytering

Kostnader

v Snitt för en rekryteringsprocess cirka 6 månader, från det att en
chef säger upp sig till dess att ny chef börjar (tre månaders
uppsägningstid för den tillträdande chefen)
v Använder rekryteringsfirma i delar av eller hela processen efter
behov
v Finns inga riktlinjer för när en rekryteringsfirma ska användas
utan det avgörs i varje enskilt fall
v Personalavdelningen bistår i rekryteringen för samtliga nivåer av
chefer
v Uppskattningsvis kostar det 400-450 tkr per tillfälle då en chef
väljer att avsluta sin tjänst
v I beräkningen ingår testkostnader, annonskostnader, kostnad för
internt arbete med framtagning av kravprofil, tid för intervju och
produktionsbortfall samt introduktionstiden för den nya chefen
v Under perioden har 44 tillsvidareanställda avslutat sina tjänster
= 17 600 – 19 800 tkr i kostnader
v Kostnad för avgångsvederlag i två ärenden: 349 tkr respektive
406 tkr, exklusive sociala avgifter
v Den faktiska kostnaden för kommunen blir därmed: 349 tkr*1,4 =
488 600 kr respektive 406 tkr*1,4 = 568 400kr

= Innebär att vi bedömer att en omedelbar åtgärd behöver genomföras för att stärka granskningsområdet
= Innebär att vi bedömer att det inom granskningsområdet finns vissa delar som bör förbättras
= Innebär att vi att granskningsområdet fungerar tillfredsställande
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Skillnader
mellan
förvaltningars
rekryteringarna

Skenande
kostnader om
utvecklingen
fortsätter

Bedömning forts.
Våra mest väsentliga iakttagelser framgår nedan tillsammans med riskbedömning.
Presentation för KS
september 2017
sammanställning av
orsaker avgångssamtal

Åtgärder

Vi har tagit del av underlaget som presenterades för
kommunstyrelsen. Följande framgick av sammanställningen:
v Stöd från närmaste chef och bristande introduktion
v Organisationsförändring
v Uppdragets förutsättningar
v Lön
v Intern karriärmöjlighet
v Privata skäl
v En analys genomfördes då det har varit en stor omsättning på
chefer (inte en skriftlig analys)
v Fortsatt arbete under hösten att stärka cheferna med
utbildning
v Dialog med förvaltningschefer, stor belastning på framför allt
omsorg och socialtjänst
v Vid kartläggningen finns försök att rekrytera fler chefer inom
omsorg och förskola
v Ledningsgruppen uppfattas som bra och stabil
v Uppfattningen är att stabilitet i organisationen kommer att
bidra till att färre chefer avslutar sina tjänster

= Innebär att vi bedömer att en omedelbar åtgärd behöver genomföras för att stärka granskningsområdet
= Innebär att vi bedömer att det inom granskningsområdet finns vissa delar som bör förbättras
= Innebär att vi att granskningsområdet fungerar tillfredsställande
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Det framgick ingen
analys av
sammanställningen

Inga
dokumenterade
analyser

Bedömning forts.
Våra mest väsentliga iakttagelser framgår nedan tillsammans med riskbedömning.
Kommunens
kompetensförsörjningsstrategi

v Inte specifik för chefer utan för hela den kommunala
verksamheten
v Samverkad 2016-12-12 § 2 samt beslutad av arbetsgivaren
v Planen ska årligen följas upp
Slutsatser som ligger till grund för strategin:
v Demografin i Karlshamns kommun visar att andelen äldre och barn
ökar vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer
v Det totala antalet pensionsavgångar uppgår under 2017-2021 till
304 personer, vilket motsvarar 10 % av det totala antalet anställda
v Särskilt svårrekryterade yrkesgrupper: arbetsterapeut,
fritidspedagog, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, arkitekt,
förskollärare m.fl.
Strategin lyfter fram faktorer som öka välbefinnandet i arbetet:
v Balans mellan arbete och fritid
v Kompetens som tas tillvara och kreativitet som får utlopp
v Närvarande chef, som är tydlig med feedback och förväntningar
m.fl.*
v Strategiska insatsområden: ledarskap, arbetsmiljö,
anställningsvillkor, arbetsinnehåll
v Redogör aktuella insatser och ger förslag på insatser

= Innebär att vi bedömer att en omedelbar åtgärd behöver genomföras för att stärka granskningsområdet
= Innebär att vi bedömer att det inom granskningsområdet finns vissa delar som bör förbättras
= Innebär att vi att granskningsområdet fungerar tillfredsställande
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Följs den upp?
Genomförs
analyser vid
uppföljningen?

Sammanfattande bedömning
Vi kan konstatera att omsorgsförvaltningen har under den
granskade perioden haft flest till antal och högst andel
högst chefer som avslutat sina tjänster, och det på samtliga
nivåer. Sådana tendenser kan ha underliggande problem,
relaterade till organisationen/styrningen eller
arbetsmiljöproblem.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns behov av
att genomföra djupare analyser, gärna dokumenterade, som
därefter ligger till grund för ett förändringsarbete som kan
vända utvecklingen. Det kan även finnas behov av att
upprätta rutiner för användandet av rekryteringsfirma.
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Medverkande
Intervjuade funktioner
Jonas Jönsson, personalchef
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och
affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter
utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska
bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och
de samhällen vi verkar i.
EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst &
Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.
© 2013 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.

ey.com/se

491

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(4)

2018-03-19

Dnr: 2018/1130

Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Sanktionsärende angående Brooklyn 1664 AB
Förslag till beslut
att B 1664 AB, org.nr. 556509-3753, Ågatan 12, 374 36 Karlshamn, med stöd av
alkohollagens 9 kap. 17 §, meddelas en varning
Sammanfattning
I samband med ett tillsynsbesök 2017-12-25 som utfördes av kommunens
tillförordnade alkoholhandläggare samt folkhälsostrateg vid Karlshamns kommun
(nedan kallade kontrollanter) kunde brister gentemot alkohollagen konstateras.
Vid tillsynsbesök kan noteras att en samlad bedömning av berusningsnivån i
lokalen är salongsberusad. På dansgolvet på övre plan rör sig cirka 250 personer
och hälften av dessa rör sig med yviga rörelser och en vinglig gång. På dansgolvet i
källaren befinner sig cirka 50 personer, här rör sig också hälften med stora yviga
rörelser och vinglig gång.
En av kontrollanterna står vid sidan av baren i cirka tio minuter och noterar att
bartendern serverar ut snapsar med tequila till fyra unga män som, av
kontrollanten bedöms som på gränsen till märkbart påverkade då de är yviga och
flummiga i sina rörelser. De beter sig väldigt störande då de är otrevliga mot
bartendern. En av dessa noteras även ha väldigt frekventa och ryckiga rörelser i
käke och ansikte och påvisar tecken på narkotikapåverkan.
Ytterligare två unga män kommer fram och beställer snaps och även dessa är
flummiga och yviga i sina rörelser och en av de unga männen noteras säga själv att
han egentligen inte ska dricka mer då han är för berusad.
På väg upp från dansgolvet noteras sju gäster i 18-20 årsåldern sittandes i en soffa,
två av dessa sover och ytterligare två sitter med ihopsjunkna med hängande
ögonlock. Kontrollanten omber en av ordningsvakterna att hjälpa besökarna ut från
stället.
I samband med öppnat sanktionsärende begär tillståndsmyndigheten i enlighet med
9 kap. 8 § alkohollagen ut från Polismyndigheten rapporterade händelser på Ågatan
12, där Brooklyn 1664 ligger, varvid följande framkommer:

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunkansli
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2017 skapades 65 händelserapporter vid ledningscentral Syd med ovan
platsangivelse, varav 26 stycken avser fylleri.
I januari 2018 har 8 händelserapporter upprättats. 5 kontroll person/fordon och 3
fylleri.
2017 anmäldes 41 brott med ovan brottsplats.
Tillståndshavarens inställning
Vi på Brooklyn 1664 tar aktuell utredning gällande bristande ordning och nykterhet
på vårt företag på mycket stort allvar. Samtliga ordningsvakter och entrévärdar
under denna aktuella kvällen samt den bartender som omnämnts har fått ta del av
underlaget och har uttalat sig angående dessa.
Att gästerna på dansgolvet rör sig med ”yviga rörelser” är en svårtolkad definition just
på ett dansgolv men den allmänna uppfattningen hos våra ordningsvakter är liksom
kontrollanternas att nivån är salongsberusad. Bartendern som serverade de 4 unga
männen gjorde en annan bedömning än att de var ”på gränsen till att bli märkbart
påverkade”. Ska man tolka lagtexten i den meningen får man servera den som är i
steget under märkbart berusad. Därmed inte sagt att det var rätt beslut av vår
bartender men det är svåra beslut och mycket tolkningsfråga. Bartendern har i alla
fall blivit tillsagd att vara ännu mera uppmärksam i framtiden.
Fallet med de två gäster som somnat och haft hängande ögonlock är inget vi säger
emot, detta borde ha upptäckts tidigare och blivit åtgärdat. Angående den unge
mannen som suttit och gråtit har vi tyvärr ingen information om anledning varför.
Avslutning
Tillståndsenheten vill tilldela oss en varning baserat på två grunder. Det första att
man har bedömt kvällens händelser 25/12 -17 som så pass allvarliga. Det andra att
det förekommit många händelserapporter under 2017 och början på 2018.
I början av texten där ärendet beskrivs står det ”samlad bedömning av
berusningsnivån i lokalen är salongsberusad”. Men i slutet när man ska förklara
varför en varning ska utfärdas skriver man ”Med hänsyn till den berusningsnivån som
rådde på Brooklyn 1664 när kontrollanterna kom till klubben...” Om vi jämför
händelserna med tolkningen av lagtexten anser vi att ingen av de händelser som
beskrivs i ärendet med möjligt undantag för de två sovande gästerna kan uppdagas
som en så pass allvarlig företeelse så man kan ha det som ett argument för en varning.
Den andra grunden för en varning är händelserapporteringen. 2018 har vi haft 8
stycken händelser och det håller vi med om att det låter mycket. Men avgörande borde
ju vara vad det är för typ av händelser. 5 kontroll av fordon/person, 3 fylleri och en
stöld!
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65 händelserapporter för hela 2017 från vår adress och då ligger det ännu en krog
med samma adress bredvid oss, skulle vara en hög siffra. Vi anser att den statistik som
framkommit skulle snarare gett motsatt effekt än detta. Och vad är dessa tal egentliga
värda om man inte kan jämföra dom med tidigare års siffror och få det i ett
perspektiv?
Jag och mina medarbetare på Brooklyn 1664 i Karlshamn anser att förslaget om att
tilldela oss en varning baserat på den utredningen som gjorts är direkt felaktig och
kommer enbart verka kontraproduktiv på det fungerande arbete som görs idag.
Bedömning
Enligt alkohollagens 3 kap. 5 § ska den som tar befattning med försäljning av
alkoholdrycker se till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. Det
innebär i praktiken att verksamheten ska ha god ordning och kontroll över sina
gäster, det får heller inte vistas några märkbart påverkade på restaurangens
serveringsytor. I författningskommentaren går det att utläsa att ett av
alkoholpolitikens huvudmål är att begränsa alkoholens skadeverkningar och att
kravet på ordning och nykterhet har en framskjuten plats i lagstiftningen. Märkbart
påverkade personer får inte ges tillträde till serveringsstället eller vistas där, utan
ska avvisas. Gästerna får inte serveras alkoholdrycker i sådan omfattning att de blir
störande eller onyktra. Serveringen ska alltså utövas på ett ansvarsfullt sätt. Tecken
på märkbar berusning kan vara att en person blir störande, somnar vid bordet,
raglar eller har svårt att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt.
Enligt alkohollagens 8 kap. 20 § ska vid servering av alkoholdrycker ansvarig
personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och
onykterhet undviks. Återhållsamhet i samband med servering av alkoholdrycker är
en genomgående princip i alkohollagen. Kravet på ordning och nykterhet innebär
tillexempel en skyldighet att avbryta serveringen innan problem uppstår.
Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade
försummelser, en varning om denne inte
1. fullgör de krav som gäller för tillståndets meddelande, eller
2. följer de regler som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
I allvarliga fall, dock inte i sådan grad att återkallelse synes nödvändig, ska varning
utfärdas. Det kan till exempel handla om upprepade förseelser som inte åtgärdas av
tillståndshavaren.
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Det är tillståndshavaren som har ansvaret både för sina gästers
och sin personals säkerhet. För att leva upp till lagens krav måste tillståndshavaren
eller serveringsansvarig personal ha kontroll över serveringen till gästerna och de
serverade dryckerna.
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Med hänsyn till den berusningsnivån som rådde på Brooklyn 1664 när
kontrollanterna kom till klubben, sovande gäster och att man från
tillsynsmyndigheten kunde observera överservering görs bedömningen att man
inte levt upp till de krav som ställs på ordning och nykterhet enligt alkohollagen.
Det kan konstateras av det inkomna yttrandet från Polismyndigheten att det under
hela år 2017 och även under januari 2018 förekommit ett stort antal rapporterade
händelser där bland annat fylleri och anmälda narkotikabrott varit upprepat
förekommande. Tillsynsmyndigheten gör därav bedömningen att det är ständigt
återkommande överträdelser av de krav som ställs enligt alkohollagen för att
inneha ett serveringstillstånd och en erinran kan därför inte anses tillräcklig.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Beslutet skickas till
Brooklyn 1664 AB
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists

Anna Dahlqvist
Alkoholhandläggare
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Datum
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§

Ansökan om utökad serveringstid, Brooklyn 1664
Förslag till beslut
att med stöd av alkohollagens 8 kap. 17 § avslå B 1664 Karlshamn AB, org.nr.
556509-3753, Ågatan 12, 374 36 Karlshamn, tillfälliga ändring i serveringstillstånd
avseende utökad serveringstid till klockan 03.00
Sammanfattning
Frank Svensson har, såsom företrädare för B 1664 AB, org.nr. 556509- 3753, Ågatan
12, 374 36 Karlshamn, 2017-12-12 med stöd av 9 kap. 11 § alkohollagen, anmält
tillfällig ändring i serveringstillstånd avseende utökad serveringstid för
allmänheten fram till klockan 03.00 påskafton den 31/3 2018, 20/7 2018 samt
21/7 2018 .
I Karlshamns kommuns riktlinjer gällande serveringstillstånd framgår att normal
serveringstid, enligt alkohollagen, är mellan kl. 11.00 och 01.00. I Karlshamns
kommun kan en tillståndshavare dock meddelas senare serveringstid till klockan
02.00 men att det då krävs en särskild prövning hos Polismyndigheten och
Miljöförbundet Blekinge Väst.
Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen om under vilka tider
alkoholdrycker får serveras. Normaltiden för servering är kl. 11-01. Det främsta
syftet med att överhuvudtaget ha en reglering av serveringstider är att motverka
olägenheter som oordning och onykterhet. Serveringstider efter kl. 01, s.k.
utsträckta serveringstider konstateras i förarbetena att det finns ett visst behov av
lokal variation, dock understryks att reglerna om serveringstider utgör en inte
oväsentlig del av den svenska alkoholpolitiken och att sociala hänsyn därför ska ha
klart företrädande framför affärsmässiga eller konkurrensmässiga sådana (prop.
1994/95:89 s. 98).
Kommunen måste som tillståndsmyndighet i varje enskilt fall bedöma riskerna för
olägenhet i samband med en utsträckning av serveringstid. Polismyndighetens och
miljöförvaltningens yttranden och inställning skall alltid tillmätas stor betydelse vid
bestämmande av serveringstider.
Polisens yttrande:

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunkansli
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Utifrån polisens väldokumenterade kunskap om ordningsläget i Karlshamns
centrum, där i stort sett alla brott är krogrelaterade, innebär ett beviljande av
förlängd serveringstid sämre möjligheter att förhindra olägenheter i fråga om
ordning och säkerhet samt en risk för ökade närboendestörningar. Flest våldsbrott i
Karlshamns centrum sker på Ågatan i anslutning till restaurang Brooklyn 1664.
Miljöförbundet Blekinge Väst har inget att erinra.
Av förarbetena till alkohollagen framgår det att den alkoholpolitiska hänsynen har
företräde framför den företagsekonomiska eller näringspolitiska.
Efter tillsynsbesök som genomförts 2017-12-25 efter det att Brooklyn 1664 genom
ordförandebeslut beviljats förläng öppettid till kl. 03 på nämnda datum, har
tillsynsmyndigheten öppnat sanktionsärende gällande ordning och nykterhet. Detta
med anledning av sovande gäster och observerad överservering till gäster som
redan var mer än salongsberusade på tillsynsbesöket samt yttrande från
Polismyndigheten som begärdes in gällande inrapporterade händelserapporter och
anmälningar under 2017 samt januari månad 2018 där 65 händelserapporter och
41 brottsanmälningar upprättats.
Undertecknad gör bedömningen att, med hänsyn till Polismyndighetens yttrande,
ett beviljande av Brooklyn 1664s ansökan om utökad serveringstid till kl. 03.00 kan
medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Detta med anledning av
serveringsställets belägenhet i nära anslutning till centrum och att det är i direkt
anslutning till serveringsstället som flest våldsbrott i Karlshamns centrum sker.
Ansökan bör därmed avslås.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Beslutet skickas till
Brooklyn 1664 AB
Alkoholhandläggare Anna Dahlqvist

Anna Dahlqvist
Alkoholhandläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelse att kommunfullmäktige beslutar
att första och tredje att-satsen avslås
att andra att-satsen förklaras bifallen
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en
motion, inkommen 2017-06-15:
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på
grund av kön eller sexuell läggning
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på grund
av kön eller sexuell läggning
Motionen har remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Nämnden anför bland annat att i dag kan tre olika typer av föreningar söka
föreningsbidrag hos fritidsnämnden. Det är de som räknas till kategorierna
pensionärsföreningar, handikappföreningar och ungdomsföreningar. Föreningarna får
lämna in sina stadgar och om dessa inte följer grundläggande demokratiska principer
utbetalas inget föreningsbidrag.
Därutöver menar fritidsnämnden att det ur ett juridiskt perspektiv, sett till
diskrimineringslagen och kommunallagen, är tveksamt om förslaget inte strider mot
nämnda lagar.
Vidare finns möjligheten att, inom nämnden för arbete och välfärds ansvar, söka
föreningsbidrag för verksamheter närliggande nämndens ansvarsområde, det vill säga att
hjälpa och stödja utsatta människor. För att få bidrag krävs, enligt nämndens riktlinjer, att
föreningen
-

har säte och stämma i Karlshamns kommun
är godkänd av nämnden
har eget bank- eller postgiro
nämnden äger rätt att granska handlingar som har betydelse för bidrag.

Därutöver finns, inom kulturnämndens ansvar, bidrag till de lokala studieförbunden. För
att erhålla bidrag finns följande krav:
-

verksamhet bedrivs i Karlshamns kommun
studieförbundets verksamhet ska vara öppen för alla
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studieförbund som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sin verksamhetsplan
med utvärderingsplan och verksamhetsberättelse till förfogande för granskning på
det sätt som kulturnämnden beslutar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Karlshamns kommun idag ger föreningsbidrag till
pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och till föreningar inom det sociala området
samt till lokala studieförbund. För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger
vilka kriterier som krävs för att erhålla bidrag. Det finns stadganden som ger nämnderna
rätt att granska ansökande föreningars handlingar och om de visar sig innehålla delar som
strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga kan ansökan avslås.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-06
Motion Etniska föreningar Karlshamn
Protokollsutdrag FN § 10/2018 Yttrande om motion om att inte stödja föreningar som
diskriminerar personer på grund av kön eller sexuell läggning - Tommy Strannemalm (SD)
6_1_Normer_for_bidrag_till_handikappforeningar
6_3_Normer_for_bidrag_till_pensionarsforeningar
6_5_Normer_for_bidrag_till_ungdomsforeningar
Föreningsbidrag socialnämnden - riktlinjer
6_4_Normer_for_bidrag_till_studieforbunden
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar, med instämmande av Magnus Gärdebring (M), att första och
tredje att-satsen avslås och att andra att-satsen förklaras bifallen.
Tommy Strannemalm (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med Per-Ola Mattssons yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att återremittera motionen
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en
motion, inkommen 2017-06-15:
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på
grund av kön eller sexuell läggning
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på grund
av kön eller sexuell läggning
Motionen har remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Nämnden anför bland annat att i dag kan tre olika typer av föreningar söka
föreningsbidrag hos fritidsnämnden. Det är de som räknas till kategorierna
pensionärsföreningar, handikappföreningar och ungdomsföreningar. Föreningarna får
lämna in sina stadgar och om dessa inte följer grundläggande demokratiska principer
utbetalas inget föreningsbidrag.
Därutöver menar fritidsnämnden att det ur ett juridiskt perspektiv, sett till
diskrimineringslagen och kommunallagen, är tveksamt om förslaget inte strider mot
nämnda lagar.
Utan att fördjupa sig i de juridiska frågorna kan det konstateras att för föreningsbidrag
finns antagna regler, vilka bifogas. I dessa framgår kriterierna för att få bidrag.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Karlshamns kommun idag inte ger
föreningsbidrag till andra föreningar än pensionärs-, handikapp-, och ungdomsföreningar.
Stadgarna lämnas in och granskas utifrån grundläggande demokratiska principer.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-06
Motion etniska föreningar Karlshamn
Protokollsutdrag FN § 10/2018 Yttrande om motion om att inte stödja
föreningar som diskriminerar personer pga kön eller sexuell läggning - Tommy
Strannemalm (SD)
6_1_Normer_for_bidrag_till_handikappforeningar
6_3_Normer_for_bidrag_till_pensionarsforeningar
6_5_Normer_for_bidrag_till_ungdomsforeningar
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
2018-03-20
2018-03-27

§
80
91

Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer på
grund av kön eller sexuell läggning - Tommy Strannemalm (SD)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i
en motion, inkommen 2017-06-15:
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på
grund av kön eller sexuell läggning
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på
grund av kön eller sexuell läggning
Motionen har remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige
avslå motionen. Nämnden anför bland annat att i dag kan tre olika typer av
föreningar söka föreningsbidrag hos fritidsnämnden. Det är de som räknas till
kategorierna pensionärsföreningar, handikappföreningar och ungdomsföreningar.
Föreningarna får lämna in sina stadgar och om dessa inte följer grundläggande
demokratiska principer utbetalas inget föreningsbidrag.
Därutöver menar fritidsnämnden att det ur ett juridiskt perspektiv, sett till
diskrimineringslagen och kommunallagen, är tveksamt om förslaget inte strider
mot nämnda lagar.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Vidare finns möjligheten att, inom nämnden för arbete och välfärds ansvar, söka
föreningsbidrag för verksamheter närliggande nämndens ansvarsområde, det vill
säga att hjälpa och stödja utsatta människor. För att få bidrag krävs, enligt
nämndens riktlinjer, att föreningen
-

har säte och stämma i Karlshamns kommun
är godkänd av nämnden
har eget bank- eller postgiro
nämnden äger rätt att granska handlingar som har betydelse för bidrag.

Därutöver finns, inom kulturnämndens ansvar, bidrag till de lokala
studieförbunden. För att erhålla bidrag finns följande krav:
-

verksamhet bedrivs i Karlshamns kommun
studieförbundets verksamhet ska vara öppen för alla
studieförbund som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sin
verksamhetsplan med utvärderingsplan och verksamhetsberättelse till
förfogande för granskning på det sätt som kulturnämnden beslutar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Karlshamns kommun idag ger
föreningsbidrag till pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och till föreningar
inom det sociala området samt till lokala studieförbund. För samtliga
föreningsbidrag finns antagna regler som anger vilka kriterier som krävs för att
erhålla bidrag. Det finns stadganden som ger nämnderna rätt att granska ansökande
föreningars handlingar och om de visar sig innehålla delar som strider mot lag eller
i annat hänseende är olämpliga kan ansökan avslås.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-06
Motion Etniska föreningar Karlshamn
Protokollsutdrag FN § 10/2018 Yttrande om motion om att inte stödja
föreningar som diskriminerar personer på grund av kön eller sexuell läggning Tommy Strannemalm (SD)
6_1_Normer_for_bidrag_till_handikappforeningar
6_3_Normer_for_bidrag_till_pensionarsforeningar
6_5_Normer_for_bidrag_till_ungdomsforeningar
Föreningsbidrag socialnämnden - riktlinjer
6_4_Normer_for_bidrag_till_studieforbunden
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Erik Bergman
Nämndsekreterare
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2017-04-05
Etniska- och föreningar som inte accepterar personer pga kön eller sexuell läggning
Hela Sverige har ett stort problem med segregation och utanförskap där nyanlända och nästkommande
generationer med invandringsbakgrund inte blir en del av den svenska kulturella gemenskapen. Något
som inte bara försämrar möjligheter för invandrare att skaffa arbete och egen försörjning. Den minskar
även tilliten till demokratiska styrelseskick och försvårar upprätthållandet av samhällets basala
funktioner.
De skattefinansierade etniska föreningarna motverkar den viktiga integrationen då de istället
framhåller kulturella och etniska särarterna, som tur är har vi det än sålänge inte i Karlshamnskommun
men med tanke på den kraftiga spridningen av denna tyd av föreningar de senaste åren så är det bara
en tidsfråga innan de kommer hit. Vidare så finns det föreningar som inte accepterar att personer
medverkar pga kön eller sexuell läggning. Dessa skattemedel som går till dessa föreningar bör istället
läggas på verksamheter som hjälper invandrare att komma in i det svenska samhället och den svenska
kulturen och stärka deras identitet som svenskar.
Stöd till det lokala föreningslivet bör därför inte i framtiden utgå till etniska föreningar och stoppas till
föreningar som utesluter ett visst kön eller sexuell läggning. Undantag av etiska föreningar för i
Sverige erkända nationella minoriteter.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att Karlshamns kommun inte ekonomiskt kommer att ska stödja föreningar som grundar sig på
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter.
Att Karlshamns kommun inte ekonomiskt kommer att ska stödja föreningar som diskriminerar pga
kön eller sexuell läggning
Att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där föreningarna klart och
tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar pga kön eller sexuell läggning

____________________
Tommy Strannemalm
____________________
Görgen Lennarthsson
____________________
Ulf Lind
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15–16:00 (ajournering 14:15–15:10)

Beslutande:

Magnus Sandgren
Annacarin Leufstedt
Siri Näslund
Anna Arlid
Görgen Lennarthsson
Mikael Erdtman
Henrik Häggblad

Tjänstgörande
ersättare:

Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

ersätter
Andreas Saleskog (S)
Per Atmander (MP)

Thomas Johansson (S)
Magnus Arvidsson (M)

Närvarande
ersättare:

Gertrud Solding
Magnus Dagmyr

Övriga:

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Thomas Nilsson, fritidschef
Urban Wrångemyr, arbetsmarknadsenheten
Hanan Saed, arbetsmarknadsenheten
Linnéa Persson, utredningsingenjör
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör
Peter Larsson, föreningskonsulent

Paragrafer:

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

(SD)
(S)

§§ 1–16

Utses att justera: Magnus Sandgren
Justeringsdatum: 2018-02-07
Sekreterare

…………………………………………
Filippa Sjöberg

Ordförande

…………………………………………
Annacarin Leufstedt

Justerande

…………………………………………
Magnus Sandgren
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§ 1, del av § 4
§ 1, del av § 4
§§ 1–6
§§ 1–6
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Fritidsnämnden

Beslutsdatum:

2018-02-01

Tillkännages fr.o.m.:

2018-02-08

Tillkännages t.o.m.:

2018-02-28

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Underskrift: …………………………………………
____________________________________________________________________________
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§ 10 Yttrande om motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer
pga kön eller sexuell läggning – Tommy Strannemalm (SD) 2017/2326
Fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.
Reservationer
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig.
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en motion
daterad 2017-06-15 att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som
grundar sig på etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter,
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på grund av
kön eller sexuell läggning samt att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som
måste fyllas i där föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt
diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning.
Idag kan tre olika typer av föreningar söka föreningsbidrag hos fritidsnämnden. Det är de som
räknas till kategorierna pensionärsföreningar, handikappföreningar och ungdomsföreningar.
För att en pensionärsförening ska ha möjlighet att söka bidrag krävs att föreningen har sitt säte i
Karlshamns kommun och är ansluten till en riksorganisation samt att den är godkänd av
fritidsnämnden och har ett eget bank- eller postgiro.
För att en handikappförening ska ha möjlighet att söka bidrag krävs samma saker som för en
pensionärsförening. I de fall då personer med funktionshinder eller funktionsnedsättning inte
bildat lokalavdelning inom kommunen kan ekonomiskt bidrag ges till lokalavdelning som
bedriver verksamhet i angränsande kommuner. Bidraget storlek avgörs med hänsyn till antalet
deltagare från Karlshamns kommun. Landstinget förutsätts ansvara för bidrag till verksamhet
som täcker hela länet.
För att en ungdomsförening ska ha möjlighet att söka bidrag krävs att föreningen är av ideell
karaktär och ansluten till en riksorganisation samt ha sitt säte i Karlshamns kommun. Den ska
bedriva verksamhet för åldersgruppen 7-20 år och vara godkänd som ungdomsförening av
Fritidsnämnden. Den ska ha ett eget bankkonto, bank- eller postgiro. Lokala organisationer som
inte har någon riksorganisation kan ibland undantas från regeln om anslutning till en
riksorganisation efter särskild prövning.
Därtill lämnar samtliga föreningar som vill registrera sig i Karlshamns kommun in sina stadgar
och registreras inte om dessa inte följer de demokratiska principer som det svenska
föreningslivet utgår ifrån.
De föreningar som Strannemalm, Lind och Lennarthsson kallar för etniska föreningar gör i
allmänhet ett ytterst viktigt jobb för att underlätta integrationen i det svenska samhället för sina
medlemmar.
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Fritidsenhetens bedömning är att förslaget om att inte stödja föreningar som grundar sig på
etnicitet strider mot diskrimineringslagen (2008:567). Enligt kommunallagen (1991:900) 2 kapitel
2 § ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat. Förslaget strider därför, enligt fritidsenhetens bedömning, mot kommunallagens
intention.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Görgen Lennartsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras. Siri Näslund (S) yrkar att nämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden vill avgöra ärendet under dagens sammanträde eller
återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet under dagens
sammanträde.
Därefter ställer ordförande förslagen att bifalla motionen mot att avslå den enligt liggande
förslag och finner att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Thomas Nilsson, fritidschef
Peter Larsson, föreningskonsulent

508

FÖRFATTNINGSSAMLING
Normer för bidrag till
handikappföreningar

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr. o m: 1994-01-01
Beslut: KF § 67, 1993-05-10

Normer för bidrag till handikappföreningar
1.

Allmänna bestämmelser
Handikappförening som uppfyller följande villkor kan erhålla
kommunalt bidrag till sin verksamhet.

1:1

Rätt till bidrag

Föreningen skall;
- ha sitt säte i Karlshamns kommun och vara ansluten till en riksorganisation
- vara godkänd av Kultur- Utbildnings- och Fritidsnämnden
(nedan kallad KUF-nämnden)
- ha eget bank- eller postgiro.
I fall då personer med speciellt handikapp ej bildat lokalavdelning inom kommunen kan
ekonomiskt bidrag ges till lokalavdelning som bedriver verksamhet i angränsande kommuner.
Bidragets storlek avgörs med hänsyn till antalet deltagare från Karlshamns kommun. Landstinget
förutsätts svara för bidrag till verksamhet som täcker hela länet.
1:2

Medlemsdefinition

Medlem skall ha uppfyllt föreningens medlemskrav och vara matrikelförd i föreningen med
namn, adress och personuppgifter.
Medlem skall ha erlagt en personlig medlemsavgift som per år måste vara minst 0,1 procent av
för verksamhetsåret gällande basbelopp.
1:3

Kontroll

KUF-nämnden äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning
av bidragsansökan. Handlingar skall förvaras i minst 4 år efter verksamhetsårets utgång. Bidrag
som erhållits på oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet.
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1:4

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag görs på härför avsedda blanketter som skall vara undertecknade av ordförande
och kassör. Tid för ansökan anges under respektive bidragsrubrik.
Med ansökan skall fogas föregående års verksamhets-, revisions- och kassaberättelse.
1:5

Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller postgiro.
Bidragens storlek är beroende av antalet sökande föreningar samt av kommunfullmäktige anvisade
medel. Inom tilldelade ekonomiska ramar kan ändringar göras.
1:6

Skulder till Karlshamns kommun

För förening som står i skuld till Karlshamns kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av
bidrag.
1:7

Undantag

KUF-nämnden kan efter särskild prövning i enskilt fall göra undantag från ovanstående
bestämmelser.
1:8

Tolkning

Om olika uppfattningar råder om tolkning av dessa bidragsnormer har KUF-nämnden
tolkningsföreträde.

2.

Bidragsarter

Bidrag kan utgå som
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5

Administrationsbidrag
Lokalbidrag
Investeringsbidrag
Lönebidrag
Bidrag till KUF-nämndens förfogande

Handikappförening som bedriver ungdomsverksamhet kan också erhålla aktivitetsbidrag och
grundbidrag enligt normer för bidrag till ungdomsförening. Åldersgränserna kan slopas vid
beräkning av dessa bidrag.
2
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Bidrag kan också utgå för deltagande i tävling av SM-karaktär.
Bidrag kan utgå med 50% av bidragsgrundande kostnader vari får räknas resekostnader, logioch måltidskostnader. Högsta möjliga bidrag får uppgå till högst ett halvt basbelopp per förening
och år.
Ansökan om bidrag skall göras minst en månad före tävlingen vartill bidrag sökes.
2:1

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget kan utgå till förening i förhållande till antalet medlemmar föreningen hade
kalenderåret före bidragsåret.
För stödmedlem som erlagt medlemsavgift enligt ovan kan administrationsbidrag också utgå.
För medlem som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur, såsom dansmedlem, bingomedlem
eller liknande utgår ej administrationsbidrag.
Administrationsbidragets storlek fastställs av KUF-nämnden för varje år.
Senast den 31 mars skall ansökan om administrationsbidrag vara inlämnad.
2:2

Lokalbidrag

Förening kan få bidrag till egna eller hyrda lokaler som används i föreningens verksamhet.
KUF-nämnden fastställer i varje särskilt fall bidragets storlek. Bidrag kan dock utgå med högst
80 procent av bidragsgrundande kostnader.
Bidragsgrundande kostnader är bränsle, el, vatten, sotning och andra kostnader som belastar
anläggningen såsom skatter, försäkringar, hyror arrenden, räntor och löpande underhåll.
Kostnader för hyra av kommunal lokal eller kostnad för lokal som används för entréliknande
arrangemang eller vad som kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar är ej
bidragsgrundande.
Förening som erhåller lokalbidrag skall upplåta lokal eller anläggning till andra organisationer i
den utsträckning så är möjligt.
Vid permanent hyra av föreningslokal skall lokal och hyresavtal vara godkänt av KUF-nämnden
om lokalbidrag skall kunna utgå.
Senast den 31 mars skall ansökan vara inlämnad om lokalbidrag för föregående år.

2:3

Investeringsbidrag

3
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Investeringsbidrag kan utgå som stöd till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler, samt till
inköp av inventarier eller utrustning som bedöms som angelägna för den sökande föreningens
verksamhet eller för kommunens föreningsliv.
Totalkostnaden för investeringsobjektet som ansökan avser måste uppgå till minst ett halvt
basbelopp.
Investeringsbidragens storlek bedöms i förhållande till den sökande föreningens verksamhet under
föregående år.
Föreningen måste också söka bidrag från Allmänna arvsfonden, Bostadsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet m fl. bidragsgivande eller lånegivande organisationer eller myndigheter, om
kommunalt investeringsbidrag skall kunna komma i fråga.
Ansökan med projektbeskrivning, skall vara inlämnad senast den 1 november och avse ansökan om
bidrag kommande kalenderår.
Beviljat bidrag utbetalas mot rekvisition, när investeringen är utförd eller i del utbetalningar mot
redovisade kostnader.
2:4

Lönebidrag

Bidrag kan utgå till kostnaderna för anställd med lönebidrag.
KUF-nämnden skall träffa avtal med föreningen om lönebidraget vari klart skall framgå att
arbetsgivaransvaret åvilar föreningen samt att gällande lagar och avtal skall tillämpas vid
lönebidragsställningen.
Bidrag kan utgå med höst 8 procent av löne- och lönebikostnader, dock högst med ett halvt
basbelopp per år.
Omprövning av beslut om lönebidrag kan göras vid nytt anställningsförhållande.
Bidrag kan ej utgå för mer än en anställd med lönebidrag per förening.
2:5

Bidrag till KUF-nämndens förfogande

Bidraget avser att vara ett komplement till övriga bidragsformer och kan
utgå till olika verksamheter som KUF-nämnden finner anledning att stödja t ex
- insatser för vissa målgrupper eller inom ett visst område
- projekt för att finna nya metoder i föreningsarbetet
- speciella kampanjer etc
- annan verksamhet av särskilt intresse.
Behovet av bidraget prövas i varje särskilt fall.
4
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Ansökan med verksamhetsbeskrivning och kostnadskalkyl bör vara inlämnad senast den 31 mars.
Beviljat bidrag utbetalas mot rekvisition, när projektet eller dylikt är utfört eller i delutbetalningar
mot redovisade kostnader.
_____

5
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Normer för bidrag till pensionärsföreningar
1.

Allmänna bestämmelser

Pensionärsförening som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till
sin verksamhet.
1:1

Rätt till bidrag

Föreningen skall;
- ha sitt säte i Karlshamns kommun och vara ansluten till en riksorganisation
- vara godkänd av Kultur- Utbildnings- och Fritidsnämnden
(nedan kallad KUF-nämnden)
- ha eget bank- eller postgiro.
1:2

Medlemsdefinition

Medlem skall ha uppfyllt föreningens medlemskrav och vara matrikelförd i föreningen med
namn, adress och personuppgifter.
Medlem skall ha erlagt en personlig medlemsavgift som per år måste vara minst 0,1 procent
av för verksamhetsåret gällande basbelopp.
1:3

Kontroll

KUF-nämnden äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av
bidragsansökan. Handlingar skall förvaras i minst 4 år efter verksamhetsårets utgång. Bidrag som
erhållits på oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet.
1:4

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag görs på härför avsedda blanketter som skall vara undertecknade av ordförande
och kassör. Tid för ansökan anges under respektive bidragsrubrik.
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Med ansökan skall fogas föregående års verksamhets-, revisions- och kassaberättelse.
1:5

Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller postgiro.
Bidragens storlek är beroende av antalet sökande föreningar samt av kommunfullmäktige anvisade
medel. Inom tilldelade ekonomiska ramar kan ändringar göras.
1:6

Skulder till Karlshamns kommun

För förening som står i skuld till Karlshamns kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av
bidrag.
1:7

Undantag

KUF-nämnden kan efter särskild prövning i enskilt fall göra undantag från ovanstående
bestämmelser.
1:8

Tolkning

Om olika uppfattningar råder om tolkning av dessa bidragsnormer har KUF-nämnden
tolkningsföreträde.

2.

Bidragsarter

Bidrag kan utgå som
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5

Administrationsbidrag
Lokalbidrag
Investeringsbidrag
Lönebidrag
Bidrag till KUF-nämndens förfogande

2:1

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget kan utgå till förening i förhållande till antalet medlemmar föreningen hade
kalenderåret före bidragsåret.
För stödmedlem som erlagt medlemsavgift enligt ovan kan administrationsbidrag också utgå.
För medlem som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur, såsom dansmedlem, bingomedlem
eller liknande utgår ej administrationsbidrag.
Administrationsbidragets storlek fastställs av KUF-nämnden för varje år.
Senast den 31 mars skall ansökan om administrationsbidrag vara inlämnad.
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2:2

Lokalbidrag

Förening kan få bidrag till egna eller hyrda lokaler som används i föreningens verksamhet.
Lokalbidragets storlek relateras till antalet medlemmar per år.
Ett bidragsbelopp vars storlek fastställs av KUF-nämnden varje år multipliceras med antalet
medlemmar. Högsta möjliga bidrag är 60 procent av bidragsgrundande kostnader.
Bidragsgrundande kostnader är bränsle, el, vatten, sotning och andra kostnader som belastar
anläggningen såsom skatter, försäkringar, hyror, arrenden, räntor och löpande underhåll.
Kostnader för hyra av kommunal lokal eller kostnad för lokal som används för entréliknande
arrangemang eller vad som kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar är
ej bidragsgrundande.
Förening som erhåller lokalbidrag skall upplåta lokal eller anläggning till andra organisationer
i den utsträckning så är möjligt.
Vid permanent hyra av föreningslokal skall lokal och hyresavtal vara godkänt av KUF-nämnden
om lokalbidrag skall kunna utgå.
Senast den 31 mars skall ansökan vara inlämnad om lokalbidrag för föregående år.
2:3

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan utgå som stöd till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler, samt till
inköp av inventarier eller utrustning som bedöms som angelägna för den sökande föreningens
verksamhet eller för kommunens föreningsliv.
Totalkostnaden för investeringsobjektet som ansökan avser måste uppgå till minst ett halvt
basbelopp.
Investeringsbidragens storlek bedöms i förhållande till den sökande föreningens verksamhet under
föregående år.
Föreningen måste också söka bidrag från Allmänna arvsfonden, Bostadsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet m fl. bidragsgivande eller lånegivande organisationer eller myndigheter, om
kommunalt investeringsbidrag skall kunna komma i fråga.
Ansökan med projektbeskrivning, skall vara inlämnad senast den 1 november och avse ansökan om
bidrag kommande kalenderår.
Beviljat bidrag utbetalas mot rekvisition, när investeringen är utförd eller i del utbetalningar mot
redovisade kostnader.
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2:4

Lönebidrag

Bidrag kan utgå till kostnaderna för anställd med lönebidrag.
KUF-nämnden skall träffa avtal med föreningen om lönebidraget vari klart skall framgå att
arbetsgivaransvaret åvilar föreningen samt att gällande lagar och avtal skall tillämpas vid
lönebidragsställningen.
Bidrag kan utgå med höst 8 procent av löne- och lönebikostnader, dock högst med ett halvt
basbelopp per år.
Omprövning av beslut om lönebidrag kan göras vid nytt anställningsförhållande.
Bidrag kan ej utgå för mer än en anställd med lönebidrag per förening.
2:5

Bidrag till KUF-nämndens förfogande

Bidraget avser att vara ett komplement till övriga bidragsformer och kan
utgå till olika verksamheter som KUF-nämnden finner anledning att stödja t ex
- insatser för vissa målgrupper eller inom ett visst område
- projekt för att finna nya metoder i föreningsarbetet
- speciella kampanjer etc
- annan verksamhet av särskilt intresse.
Behovet av bidraget prövas i varje särskilt fall.
Ansökan med verksamhetsbeskrivning och kostnadskalkyl bör vara inlämnad senast den 31 mars.
Beviljat bidrag utbetalas mot rekvisition, när projektet eller dylikt är utfört eller i delutbetalningar
mot redovisade kostnader.
_____
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr. o m: 1994-01-01
Beslut: KF § 67, 1993-05-10
Justerad: KF § 131, 1996-09-02, § 42, 2002-03-04, FN § 45, 2014-04-25

FÖRFATTNINGSSAMLING
Normer för bidrag till
ungdomsföreningar

Normer för bidrag till ungdomsföreningar
1.

Allmänna bestämmelser

Ungdomsförening som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till
sin verksamhet.
1:1

Rätt till bidrag

Föreningen skall;
- vara av ideell karaktär, vara ansluten till en riksorganisation och ha sitt säte i Karlshamns
kommun.
- bedriva verksamhet för åldersgruppen 7 - 20 år
- vara godkänd som ungdomsförening av Fritidsnämnden (nedan kallad FN)
- ha eget bankkonto, bank- eller postgiro.
Krets- och samorganisationer samt målsmanna- och elevorgan kan inte få kommunalt bidrag.
1:2

Medlemsdefinition

Medlem skall ha uppfyllt föreningens medlemskrav och vara matrikelförd i föreningen med
namn, adress och födelseår.
Medlem skall ha erlagt en personlig medlemsavgift som per år måste vara minst 0,1 procent
av för verksamhetsåret gällande basbelopp.
1:3

Kontroll

FN äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av
bidragsansökan. Handlingar skall förvaras i minst 4 år efter verksamhetsårets utgång. Bidrag
som erhållits på oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet.
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1:4

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag görs på härför avsedda blanketter som skall vara undertecknade av ordförande
och kassör. Tid för ansökan anges under respektive bidragsrubrik.
Med ansökan skall fogas föregående års verksamhets-, revisions- och kassaberättelse.
1:5

Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller postgiro.
Bidragens storlek är beroende av antalet sökande föreningar samt av kommunfullmäktige anvisade
medel. Inom tilldelade ekonomiska ramar kan ändringar göras.
1:6

Skulder till Karlshamns kommun

För förening som står i skuld till Karlshamns kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av
bidrag.
1:7

Undantag

FN kan efter särskild prövning i enskilt fall göra undantag från ovanstående bestämmelser.
1:8

Tolkning

Om olika uppfattningar råder om tolkning av dessa bidragsnormer har FN tolkningsföreträde.

2.

Bidragsarter

Bidrag kan utgå som
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7

Aktivitetsbidrag
Grundbidrag
Administrationsbidrag
Lokalbidrag
Investeringsbidrag
Lönebidrag
Bidrag till fritidsnämndens förfogande

2
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2:1

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget innebär att föreningen får
- ett bidrag för varje gång en deltagare deltar i en aktivitet under förutsättning;
- att deltagaren är i åldern 7-20 år och är matrikelförd i föreningen. (I matrikeln skall finnas
uppgift om namn, adress och födelseår. För att få aktivitetsbidrag behöver inte deltagaren vara
medlem i föreningen.)
- att personen deltar i föreningens planerade verksamhet minst fyra gånger per bidragsperiod
- att man vid varje aktivitetstillfälle är minst tre bidragsberättigade
deltagare
- att närvarokorten för statligt aktivitetsbidrag ligger till grund för
ansökan om aktivitetsbidrag
- att aktiviteterna är planerade.
Aktivitetsbidragets storlek, som kan vara olika stort beroende på deltagares ålder och kön fastställs
av FN för varje år.
Senast den 25 augusti och 25 februari skall ansökan vara inlämnad om bidrag för aktivitetstillfällen
under våren resp. hösten.
2:2

Grundbidrag

Grundbidraget innebär att föreningen får ett bidrag per aktiv deltagare per bidragsperiod under
förutsättning att deltagaren uppfyller kravet för att få kommunalt aktivitetsbidrag.
Bidragets storlek fastställs av FN för varje år.
Varje person kan bara räknas som en aktiv deltagare per bidragsperiod.


är matrikelförd i föreningen med, namn adress och födelseår.



deltar i föreningens planerade verksamhet minst fyra gånger per bidragsperiod



finns upptagen på närvarokort

Senast den 25 augusti och 25 februari skall ansökan vara inlämnad om grundbidrag för våren
respektive hösten.
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2:3

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget innebär att föreningen får ett årligt bidrag för varje medlem som fyllt minst
4 år. Bidraget baseras på föregående års medlemsantal.
Bidragets storlek fastställs av FN för varje år.
Uppfyllt föreningens medlemskrav och vara matrikelförd i föreningen med namn, adress och
personuppgifter
Erlagt en personlig medlemsavgift som per år måste vara minst 0,1 procent av för verksamheten
gällande basbelopp
Senast den 31 mars skall ansökan vara inlämnad om administrationsbidrag.
2:4

Lokalbidrag

Förening kan få bidrag till egna eller hyrda lokaler som används till ungdomsverksamhet i
åldersgruppen 7 - 20 år
Lokalbidragets storlek relateras till antalet grundbidragsberättigade deltagare per år.
Ett bidragsbelopp vars storlek fastställs av FN varje år multipliceras med antalet
grundbidragsberättigade deltagare. Högsta möjliga bidrag är 60 procent av bidragsgrundande
kostnader.
Bidragsgrundande är kostnader för bränsle, el, vatten, sotning och andra kostnader som belastar
anläggningen såsom skatter, försäkringar, hyror,arrenden, räntor och löpande underhåll.
Kostnader för hyra av kommunal lokal som redan är subventionerad eller kostnad för lokal
som används för entréliknande verksamhet är ej bidragsgrundande.
Hyreskostnader för s k enföreningsdisponerade lokaler, vilka ägs av kommunen och för vilka
hyreskontrakt har upprättats, är bidragsgrundande. Förening som erhåller lokalbidrag skall
upplåta lokal eller anläggning till andra organisationer i den utsträckning som är möjligt.
Vid permanent hyra av föreningslokal skall lokal och hyresavtal vara godkänt av FN om lokalbidrag
skall kunna utgå.
Senast den 31 mars skall ansökan vara inlämnad om lokalbidrag för föregående år.
2:5

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan utgå som stöd till förbättringsarbeten eller nybyggnad av lokaler, samt till
inköp av inventarier eller utrustning som bedöms som angelägna för den sökande föreningens
verksamhet eller för kommunens föreningsliv.
Totalkostnaden för investeringsobjektet som ansökan avser måste uppgå till minst ett halvt
basbelopp.
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Investeringsbidragens storlek bedöms i förhållande till den sökande föreningens verksamhet under
föregående år.
Ansökan med projektbeskrivning, skall vara inlämnad senast den 1 november och avse ansökan om
bidrag kommande kalenderår.
Beviljat bidrag utbetalas mot rekvisition, när investeringen är utförd eller i del utbetalningar mot
redovisade kostnader.
2:6

Lönebidrag

Bidrag kan utgå till kostnaderna för anställd med lönebidrag.
FN skall träffa avtal med föreningen om lönebidraget vari klart skall framgå att arbetsgivaransvaret
åvilar föreningen samt att gällande lagar och avtal skall tillämpas vid lönebidragsställningen.
Bidrag kan utgå med höst 8 procent av löne- och lönebikostnader, dock högst med ett halvt
basbelopp per år.
Omprövning av beslut om lönebidrag kan göras vid nytt anställningsförhållande.
Bidrag kan ej utgå för mer än en anställd med lönebidrag per förening.
2:7

Bidrag via FN

Bidrag till FN:s förfogande kan beviljas alla typer av föreningar, som behöver ett extra bidrag
till sådant ändamål, som nämnden finner anledning att stödja.
FN kan även själv stimulera föreningarna att genomföra speciella verksamheter eller kampanjer
genom att ge dem särskilt stöd.
Ansökan med verksamhetsbeskrivning och kostnadskalkyl kan inlämnas under hela året.
_____
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Rutin/Riktlinje

Ärendenr (ÅÅÅÅ/nr)

Föreningsbidrag - socialnämnden

2015/2929

Förvaltning

Verksamhet

Senast reviderad / Sign

Omsorgsförvaltningen

Socialnämnden

SN 2015-05-28
§ 173

Dokumentutfärdare

Godkänt datum

Nästa revidering

Faruk Saric/Joakim Hörnell

SN 2005-11-01 § 274

Riktlinjer avseende fördelning av föreningsbidrag från socialnämnden i
Karlshamns kommun
Nämnden har tagit fram riktlinjer avseende fördelning av förenings‐
/organisationsbidrag. Bidragen avser föreningar/organisationer, närliggande
nämndens kompetensområde, vars syfte är att hjälpa och stödja utsatta
människor.

Krav på bidragssökande förening
För att få föreningsbidrag krävs att föreningen:






har säte och stämma i Karlshamns kommun
är godkänd av nämnden
har eget bank‐ eller postgiro
nämnden äger rätt att granska handlingar som har betydelse för bidrag

Med ansökan skall fogas:
‐ Verksamhetsberättelse för föregående år underskrivet av hela styrelsen.
‐ Ekonomisk berättelse för föregående år underskrivet av revisor.
‐ Budget för innevarande år

Bidragsformer
I ansökan skall anges vilken form av bidrag som söks. Detta kan vara ett kontant
bidrag till verksamheten, hyreskostnader, el, telefon osv. Bidrag söks alltid för
det år man lämnar in ansökan. I ansökan skall anges ansökt belopp.

Bidragsbedömning
Sökande förenings/organisations ekonomiska läge och aktiviteternas
omfattning är avgörande för bidragets storlek.
Socialnämnden beslutar om budgetramen för föreningsbidrag. Fördelning av
bidrag beslutas av socialnämnden efter förslag från förvaltningen.

Ekonomi ram
Socialnämndens budgetram styr tilldelningen av föreningsbidrag.

Sista ansökningsdag är den 31 mars innevarande år.
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Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut
Beslut: KF § 70, 2009-05-04
Upphävt beslut: KF § 139, 1994-10-03

Normer för bidrag till de lokala studieförbunden
Bakgrund
Karlshamn kommun arbetar för en långsiktig hållbar utveckling utifrån ekonomiska, ekologiska,
sociala och kulturella aspekter. Det övergripande målet är att skapa en attraktiv kommun där
människor vill och har möjlighet att bo, verka och må bra. För att nå dit har kommunfullmäktige
antagit olika politiska program. Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun
bygger på bland annat det kulturpolitiska – folkhälsopolitiska – demokrati – skärgårds – och
landsbygdsprogrammet. För att förbättra möjligheterna till ökad verksamhet bör nuvarande
fördelningssats mellan grundbidrag (85%) och volymbidrag (15%) förändras.

Kulturnämndens bidrag till studieförbunden syftar till att:
• stödja medborgarnas möjlighet till bildning, utbildning, självtillit och
delaktighet i demokrati och övrigt samhällsliv
• främja utbyte av erfarenheter och idéer över språk och nationsgränser
• stödja verksamhet med deltagande av personer med olika funktionshinder
• ge möjlighet till egen skapande verksamhet och främja kontakt mellan
människor
• främja ungdomars möjligheter till ett aktivt deltagande
• verksamheter utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och
behov
• stödja verksamhet som erbjuder alternativ till drogmissbruk

Formella krav
För att ett studieförbund ska vara berättigad till bidrag gäller att:
• verksamhet bedrivs i Karlshamns kommun
• studieförbundets verksamhet ska vara öppen för alla
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• studieförbund som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sin verksamhetsplan med
utvärderingsplan och verksamhetsberättelse till förfogande för granskning på det sätt
som kulturnämnden beslutar.
Verksamhet, som annan huvudman än studieförbunden har ansvar och uppbär
statsbidrag för, ska inte vara bidragsberättigad t ex:
• grund - och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning
• verksamhet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)
• verksamhet inom migrationsverkets ansvarsområde
• svenska för invandrare
Studieförbunden ansvarar för internkontroll och för att verksamhet som bedrivs med stöd av och
rapporteras som grund för bidraget följer folkbildningsrådets kriterier och studieförbundets interna
mål och syften.

Bidragsformer
Bidrag utgår i två former;
• grundbidrag (bidraget fördelas efter studieförbundens relativa andelar av
föregående års totala bidragssumma)
• verksamhetsbidrag (bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret)

Fördelningsmodell
Som bidragsunderlag används fördelningsmodellen; studietimmar. Underlaget
gäller det senaste årets redovisning utifrån Folkbildningsrådets databas.
______
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avge yttrande till Energimarknadsinspektionen
Sammanfattning
Karlshamns kommun har fått ansökan om nätkoncession för en 420 kV luftledning från
Nybro till Hemsjö på remiss från Energimarknadsinspektionen (EI). Ledningen börjar i
Oskarshamn och är ca 19 mil lång. Alla nio berörda kommuner önskar att den byggs med
marksnål teknik. Den tekniken är känd och har tillämpats i andra kraftledningsprojekt i
Sverige. Markvinsten är fundamental mellan en 70 m bred luftledningsgata och en 10 m
bred kabelgata. Det finns begränsningar med markkabel, men också realistiska möjligheter
att kombinera olika tekniska alternativ som begränsar markintrånget.
Den aktuella ledningssträckan ligger utanför tätbebyggda områden och påverkar därmed
inte några bostäder, skolor, förskolor eller liknande. Dragningen berör inga detaljplaner
eller områdesbestämmelser. Många fastighetsägare berörs dock genom att mark tas i
anspråk för ledningsgator. Denna mark kan då inte längre brukas som tidigare vilket
påverkar försörjningen för jord- och skogsbruket. Det måste till styrmedel, som tvingar
ledningsägare och andra exploatörer till samarbete när de vill ta mark i anspråk. Intrånget
måste begränsas och hushållning med naturresurser måste ske. Samhället ska stimulera
innovation och nytänkande kring utveckling av marksnål överföringsteknik. Myndigheter
och statliga affärsverk ska vara pådrivande och vara goda exempel för att inför den
tekniken.
Byggandet av luftledning uppnår inte långsiktig hushållning med mark och andra resurser
enligt miljöbalken. Enligt miljöbalken skall verksamhetsutövaren vidta de försiktighetsmått
av olika slag som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska
enligt miljöbalken bästa möjliga teknik användas. Miljöbalkens försiktighetsprincip måste
tillämpas för den aktuella ledningen. Det är ett minimikrav att statliga och privata aktörer
som bygger ny infrastruktur ska ha skyldighet att samverka och presentera alternativ som
minimerar markintrång. Särskilt när det handlar om anläggningar som förväntas finnas
kanske 70-80 år. Här behövs ny lagstiftning.
Ersättningen till markägarna ger idag ingen kompensation för markförlust, upprepade
intrång och ännu mindre för en 200 m bred zon där människor inte varaktigt bör vistas på
grund av elektromagnetisk strålning. Det omöjliggör till exempel kommunal expansion,
byggande av bostäder, stallar och turistverksamhet.
Det är orimligt att detta strålningsintrång i verksamheter i dag värderas till 0 kronor.
Länsstyrelser och kommuner måste involveras i planeringsprocessen mycket tidigt för att
det ska vara möjligt att diskutera sträckningar, teknikval och kostnadsjämförelser. Varken
länsstyrelser eller kommuner visste om att ledningen var på gång. Då kan man inte på ett
effektivt och demokratiskt sätt vara bygdens företrädare.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-01
Begäran om yttrande från energimarknadsinspektionen
Svenska kraftnäts ansökan
Koncessionskarta
Yttrande från koalitionen, 2018-03-20
Yrkanden
Gertrud Ivarsson (C) yrkar arbetsutskottet anta koalitionens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen, Dnr 2017-101611, registrator@ei.se
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att återremittera ärendet
Sammanfattning
Den aktuella ledningssträckan ligger utanför tätbebyggda områden och påverkar därmed
inte några bostäder, skolor, förskolor eller liknande. Dragningen berör inga detaljplaner
eller områdesbestämmelser. Flertalet fastighetsägare berörs dock genom att mark tas i
anspråk för ledningsgator. Denna mark kan då inte längre brukas som tidigare vilket
påverkar försörjningen för jord- och skogsbruket. Karlshamns kommun vill därför
uppmärksamma att detta beaktas vid ersättningen till berörda fastighetsägare.
Karlshamns kommun har fått ansökan om nätkoncession för en 420 kV luftledning från
Nybro till Hemsjö på remiss från energimarknadsinspektionen (EI). Av kommunens
yttrande ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och
områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område vill EI även veta om den
berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att meddela även
annat som kan var av betydelse samt om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden
avser vidta är tillräckliga. I prövningen tittar EI bland annat på samhällsbyggnad, miljön
och människors hälsa.
Syftet med de planerade ledningarna i stäckningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö är
huvudsakligen att förbättra stamnätets överföringsförmåga i normal- och reservdrift
genom regionen och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet. Den nya ledningen
kommer att byggas som en luftledning och till största delen gå i anslutning till befintliga
130 kV- och 400 kV-luftledningar mellan Nybro och Hemsjö. Delar av sträckan inom
Karlshamns kommun avviker från befintliga ledningar för att minska påverkan på
boendemiljöer.
Karlshamns kommun har lämnat synpunkter i två samråd (KS 2014-08-19 § 178 och KSAU
2015-05-12 § 97) och två kompletterande samråd (ordförandebeslut KS 2016-05-30 och
KSAU 2016-09-20 § 193). I yttrandena har Karlshamns kommun konstaterat att förslaget
inte strider mot översiktsplanen. Kommunen har framhållit önskemål om och ställt krav på
att ett markförlagt likströmsalternativ jämförs och analyseras med föreslagen luftburen
växelström utifrån samhällsekonomiska förutsättningar.
I samrådsredogörelserna går att utläsa att många av de inlämnade synpunkterna handlar
just om teknikval och möjlighet att markförlägga kraftledningen istället för att bygga en
luftledning. Svenska kraftnät har därför utrett detta vidare och konstaterar i sin ansökan
att ett likströmssystem inte uppfyller projektets huvudsakliga drivkraft, vilken är att
säkerställa det regionala nätets funktion efter ett fel i stamnätet. Vidare visar
utredningarna att växelströmsförbindelsen måste utformas som en luftledning för att
uppfylla kravet på driftsäkerhet och Svenska kraftnäts regeringsuppdrag att utveckla ett
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat elöverföringssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-01
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Begäran om yttrande från energimarknadsinspektionen
Svenska kraftnäts ansökan
Koncessionskarta
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med detsamma.
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
2018-03-20
2018-03-27

§
75
92

Remissvar angående ansökan om nätkoncession från Nybro till Hemsjö
Förslag till beslut

att Karlshamns kommun lämnar följande yttrande:
Den aktuella ledningssträckan ligger utanför tätbebyggda områden och påverkar
därmed inte några bostäder, skolor, förskolor eller liknande. Dragningen berör inga
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Flertalet fastighetsägare berörs dock
genom att mark tas i anspråk för ledningsgator. Denna mark kan då inte längre
brukas som tidigare vilket påverkar försörjningen för jord- och skogsbruket.
Karlshamns kommun vill därför uppmärksamma att detta beaktas vid ersättningen
till berörda fastighetsägare.
Sammanfattning
Karlshamns kommun har fått ansökan om nätkoncession för en 420 kV luftledning
från Nybro till Hemsjö på remiss från energimarknadsinspektionen (EI). Av
kommunens yttrande ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med
detaljplaner och områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område
vill EI även veta om den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
Det är viktigt att meddela även annat som kan var av betydelse samt om kommunen
anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga. I prövningen tittar
EI bland annat på samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.
Syftet med de planerade ledningarna i stäckningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö är
huvudsakligen att förbättra stamnätets överföringsförmåga i normal- och
reservdrift genom regionen och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet. Den
nya ledningen kommer att byggas som en luftledning och till största delen gå i
anslutning till befintliga 130 kV- och 400 kV-luftledningar mellan Nybro och
Hemsjö. Delar av sträckan inom Karlshamns kommun avviker från befintliga
ledningar för att minska påverkan på boendemiljöer.
Karlshamns kommun har lämnat synpunkter i två samråd (KS 2014-08-19 § 178
och KSAU 2015-05-12 § 97) och två kompletterande samråd (ordförandebeslut KS
2016-05-30 och KSAU 2016-09-20 § 193). I yttrandena har Karlshamns kommun
konstaterat att förslaget inte strider mot översiktsplanen. Kommunen har framhållit
önskemål om och ställt krav på att ett markförlagt likströmsalternativ jämförs och

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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analyseras med föreslagen luftburen växelström utifrån samhällsekonomiska
förutsättningar.
I samrådsredogörelserna går att utläsa att många av de inlämnade synpunkterna
handlar just om teknikval och möjlighet att markförlägga kraftledningen istället för
att bygga en luftledning. Svenska kraftnät har därför utrett detta vidare och
konstaterar i sin ansökan att ett likströmssystem inte uppfyller projektets
huvudsakliga drivkraft, vilken är att säkerställa det regionala nätets funktion efter
ett fel i stamnätet. Vidare visar utredningarna att växelströmsförbindelsen måste
utformas som en luftledning för att uppfylla kravet på driftsäkerhet och Svenska
kraftnäts regeringsuppdrag att utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och
miljöanpassat elöverföringssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-01
Begäran om yttrande från energimarknadsinspektionen
Svenska kraftnäts ansökan
Koncessionskarta
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen, Dnr 2017-101611, registrator@ei.se
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovačić
Bakgrund och överväganden
Karlshamns kommun har fått ansökan om nätkoncession för en 420 kV luftledning
från Nybro till Hemsjö på remiss från energimarknadsinspektionen (EI). Ärendet
har sänts på remiss till myndigheter, kommun och berörda fastighetsägare. Av
kommunens yttrande ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med
detaljplaner och områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område
vill EI även veta om den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
Det är viktigt att meddela även annat som kan var av betydelse samt om kommunen
anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga. I prövningen tittar
EI bland annat på samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.
Syftet med de planerade ledningarna i stäckningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö är att
förbättra stamnätets överföringsförmåga i normal- och reservdrift genom regionen
och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet. Ledningen sträcker sig över
gränsen mellan elområdena SE3 och SE4 och kan därmed minska de regionala
skillnaderna mellan elproduktionen och elkonsumtionen, vilket utjämnar elpriset.
Ledningen ingår i det internationella klustret Nordbalt, vilket är en förbindelse
mellan Sverige och Baltstaterna, och som togs i drift 2016. Den nya ledningen
kommer att byggas som en luftledning och till största delen gå i anslutning till
befintliga 130 kV- och 400 kV-luftledningar mellan Nybro och Hemsjö. Delar av
sträckan inom Karlshamns kommun avviker från befintliga ledningar för att minska
påverkan på boendemiljöer.
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Svenska kraftnät har tidigare genomfört samråd för det aktuella projektet i tre
omgångar. Karlshamns kommun har lämnat synpunkter i två samråd (KS 2014-0819 § 178 och KSAU 2015-05-12 § 97) och två kompletterande samråd (ordf.beslut
KS 2016-05-30 och KSAU 2016-09-20 § 193). I yttrandena har Karlshamns kommun
konstaterat att inte strider mot översiktsplanen. Kommunen har framhållit
önskemål om och ställt krav på att ett markförlagt likströmsalternativ jämförs och
analyseras med föreslagen luftburen växelström utifrån samhällsekonomiska
förutsättningar.
I samrådsredogörelserna går att utläsa att många av de inlämnade synpunkterna
handlar just om teknikval och möjlighet att markförlägga kraftledningen istället för
att bygga en luftledning. Svenska kraftnät har därför utrett detta vidare och
konstaterar i sin ansökan att ett likströmssystem inte uppfyller projektets
huvudsakliga drivkraft, vilken är att säkerställa det regionala nätets funktion efter
ett fel i stamnätet. Vidare visar utredningarna att växelströmsförbindelsen måste
utformas som en luftledning för att uppfylla kravet på driftsäkerhet och Svenska
kraftnäts regeringsuppdrag att utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och
miljöanpassat elöverföringssystem.
Den aktuella ledningssträckan ligger utanför tätbebyggda områden och påverkar
därmed inte några bostäder, skolor, förskolor eller liknande. Dragningen berör inga
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Flertalet fastighetsägare berörs dock
genom att mark tas i anspråk för ledningsgator. Denna mark kan då inte längre
brukas som tidigare vilket påverkar försörjningen för jord- och skogsbruket.
Karlshamns kommun vill därför uppmärksamma att skälig ersättning ges till
berörda fastighetsägare.
Anna Terning
Landskapsarkitekt

532

REMISS
Datum
2017-12-13

Tillstånd och prövning
Conny Bäckman
016-16 27 69
conny.backman@ei.se

1 (1)
Diarienr
2017-101611

KARLSHAMNS KOMMUN
info@karlshamn.se

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession
Affärsverket svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, Emmaboda,
Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i Kalmar, Kronobergs och
Blekinge län.
Av ert yttrande ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och
områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område vill vi också veta om
den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att ni
meddelar oss även annat som kan vara av betydelse samt om ni anser att de
skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga. I prövningen tittar vi på bland annat
samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.
Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Ei är den myndighet
som ska bereda ansökan om nätkoncession för att sedan med ett eget yttrande,
överlämna ärendet till regeringens prövning. Era synpunkter är viktiga för vår beredning
av ärendet.
Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2017-101611.
Vi vill ha ert yttrande senast den 16 mars 2018. Skicka svaret till registrator@ei.se. Ange
diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.
Om du har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.
Med vänlig hälsning,

Ei 2000 v-1.0 2017-06-20

Conny Bäckman

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695
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Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Avtal om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud
Förslag till beslut
att ingå avtal med Sydarkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud
att finansiering sker på kommunstyrelsens konto till förfogande
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s allmänna dataskyddsförordningen, och kompletterande
svensk dataskyddslag, den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Det övergripande syftet
med den nya lagstiftningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina
personuppgifter. Enligt PUL gäller att varje myndighet i egenskap av
personuppgiftsansvarig ska utse ett personuppgiftsombud. Inom en kommun är varje
nämnd en myndighet och personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter
inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ansvarar därmed för att utse ett
personuppgiftsombud. I Karlshamns kommun har samtliga nämnder utsett
kommunjuristerna Annabel Cifuentes och Cecilia Bernhardsson till personuppgiftsombud.
I dataskyddsförordningen stadgas istället att varje myndighet ska utse ett
dataskyddsombud. Rollen som dataskyddsombud skiljer sig från personuppgiftsombudet
på så sätt att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion renodlas. Det innebär att
myndigheten självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av
dataskyddsombudet. En annan förändring är att förordningen ställer nya krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses till
dataskyddsombud ska ha tillräckliga kunskaper om dataskydd och ska utses på grundval
av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet
ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till
högsta ledningen.
Dataskyddsombudet ska ges möjlighet att delta i hanteringen av alla frågor som rör
behandling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet bland annat övervaka att
dataskyddsförordningen följs, utbilda organisationens personal, ge råd i frågor om
konsekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten.
Det är enligt dataskyddsförordningen möjligt att utse ett dataskyddsombud för samtliga
nämnder inom kommunen. Det finns också utrymme i förordningen för flera kommuner att
utse ett gemensamt dataskyddsombud. Detta kan enligt SKL lämpligen samordnas genom
ett redan befintligt kommunalförbund.
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se
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Kommunalförbundet Sydarkivera har utrett möjligheten att erbjuda rollen som
dataskyddsombud som en anslutande tjänst. Detta gjordes genom ett projekt som
finansierades av 18 deltagande förbundsmedlemmar. Med bakgrund av utredningen har
Sydarkiveras direktion beslutat att de kommer att inrätta en verksamhet med gemensamt
dataskyddsombud för de förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande tjänst. De
kommunala bolagen omfattas inte av kommunens avtal, men kan teckna ett eget avtal med
Sydarkivera.
En av fördelarna med att teckna tjänsten hos Sydarkivera är att Sydarkivera kan anställa
ett team av dataskyddsombud med olika kompetenser (inom dataskydd,
informationssäkerhet, it och arkiv). Dataskyddsombudet blir med denna lösning inte helt
personberoende, utan det minskar utsattheten vid frånvaro och uppsägning med mera. En
nackdel är att kontaktvägarna kan blir längre än om kommunen anställer ett eget
dataskyddsombud. Samtliga nämnder inom kommunen ska ha utsett ett eller flera
dataskyddsombud till dess att förordningen ska börja tillämpas den 25 maj. Även om
kommunen ingår avtal med Sydarkviera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud,
ska nämnderna utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud. Detta
ärende kommer att lyftas till samtliga nämnder när det är klart vem eller vilka personer
hos Sydarkivera som ska vara dataskyddsombud för Karlshamns kommun.
Avgiften för tjänsten som dataskyddsombud uppgår för Karlshamns kommun till 275 000
kr och är fastställd enligt självkostnadsprincipen. Tjänsten finansieras initialt över
kommunstyrelsens konto till förfogande.
Avtalet gäller från den 1 maj 2018 till den 31 december 2019. Uppsägning ska äga rum
senast 3 månader före avtalstidens utgång. Om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med 3
år varje gång med 6 månaders uppsägningstid. Tjänsten kommer efter första
avtalsperioden att utvärderas.
Avtalet är för sin giltighet beroende av att tjänsten genererar en årlig intäkt för
Sydarkivera av sammanlagt minst 1 200 000 kr och att kommunen fattat erforderligt beslut
om att ingå avtalet.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2018-03-21
Avtal om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud
Utredning om anslutande tjänst gällande dataskyddombud
Avtal om utredning av anslutande tjänst gällande dataskyddsombud
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Kommunjuristerna
Sydarkivera
Samtliga nämnder
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Daniel Wäppling
Kommundirektör
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AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST - DATASKYDDSOMBUD
DNR SARK.2018.57

Avtal om anslutande tjänst
gällande
dataskyddsombud
mellan

Karlshamns kommun
och

Kommunalförbundet Sydarkivera

SYDARKIVERA.SE

0472-39 10 00

Box 182
SIDAN 1 (6)

556

342 22 Alvesta, Sverige

AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST - DATASKYDDSOMBUD
DNR SARK.2018.57

Parter
Karlshamns kommun och Kommunalförbundet Sydarkivera nedan kallad Sydarkivera har enats om anslutande tjänst som dataskyddsombud enligt följande
avtal.

Bakgrund
Detta avtal har upprättats mot bakgrund av Karlshamns kommuns behov enligt
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den
nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att
utnämna ett dataskyddsombud. Så kommer att vara fallet för alla offentliga
myndigheter. Inom en kommun är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig.
Sydarkivera inrättar verksamhet med gemensamt dataskyddsombud för de
förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande tjänst. Samtliga personuppgiftsansvariga inom förbundsmedlem som ansluter sig till tjänsten täcks in i
tjänsten. Kommunala bolag och kommunalförbund är egna juridiska personer
och ingår inte.
Anslutande tjänst finansieras separat enligt principen om självkostnadspris, och
påverkar inte Sydarkiveras bastjänster.
För att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bedriva verksamheten
som anslutande tjänst behöver ett team formeras med olika kompetenser som
tillsammans utför dataskyddsombudets uppgifter.

Omfattning
Sydarkivera förbinder sig att hålla hög yrkesmässig kompetens och kvalité på
tjänsten som dataskyddsombud. Omfattningen på verksamheten och organisationens storlek beror på antalet förbundsmedlemmar som tecknar avtal.
Kostnaderna består av en fast del och en rörlig del som gör det möjligt för den
enskilda förbundsmedlemmen att anpassa efter sina behov. Behövs extra insatser kan Sydarkivera i mån av tid erbjuda utbildning, råd och stöd på plats
enligt separat debitering. Eftersom det är en helt ny verksamhet där det i dagsläget finns begränsade erfarenheter att jämföra med utgörs verksamheten till
en början av ett mindre team.
För att upprätthålla en hög kvalité på tjänsten kan det på sikt innebära att
verksamheten behöver utökas. Ett utökande skulle då innebära ökade fasta
kostnader.

SYDARKIVERA.SE

0472-39 10 00

Box 182
SIDAN 2 (6)

557

342 22 Alvesta, Sverige

AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST - DATASKYDDSOMBUD
DNR SARK.2018.57

Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med medlems personuppgiftsansvariga
och Sydarkivera. Dataskyddsombudet har inget ansvar för att personuppgiftsansvarig myndighet följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid
hos den personuppgiftsansvariga.
Även om Sydarkivera tillhandahåller gemensamt dataskyddsombud behöver
det finnas en lokal organisation hos varje förbundsmedlem. Den lokala organisationen ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Den lokala organisationen behöver utgå från sina förutsättningar och behov.
Sydarkivera tillhandahåller följande tjänster


Informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda
om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.



Planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar. (Efter uppbyggnadsskede en gång per år.)



Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling
av personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, t ex inventeringsrutiner, incidenthantering och informationsrutiner till registrerade.



Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten.



Ge råd vad gäller risk- och konsekvensbedömningar avseende dataskydd.



Ge råd vid upphandling av system/applikationer som rör personuppgifter.



Ta fram mallar för avtal med personuppgiftsbiträden.



Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige.



Följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd och delta i nätverk
och projekt för att upprätthålla hög kompetens.
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Ansluten förbundsmedlem förbinder sig till följande:


Utse kontaktperson för dataskyddsfrågor som leder det lokala dataskyddsarbetet och som är kontaktperson gentemot dataskyddsombudet



Kontaktpersonen rapporterar till kommun- och förvaltningsledning hos
förbundsmedlem i samråd med dataskyddsombudet.



Fastställa en lokalt anpassad organisation för dataskyddsarbetet med
råd och stöd från dataskyddsombudet. Det är den lokala organisationen
som t ex inventerar personuppgiftsbehandlingar, vid behov processkartlägger sin organisation, gör systeminventeringar, för register över behandlingar, tar fram lokalt anpassade dokument utifrån tillhandahållna
mallar och som gör risk- och konsekvensanalyser för dataskyddsarbete.



Fastställa interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter samt andra dokument som rör behandling av personuppgifter med råd och stöd från dataskyddsombudet, t ex för att dataskyddsombudet ska kunna övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen
och annan dataskyddslagstiftning.

Samråd
Verksamheten byggs upp i samråd mellan parterna.
Parterna är överens om att verksamheten behöver byggas upp hos både Sydarkivera och hos medlemmarna och att det därför kommer att dröja innan
verksamheten kring dataskyddsarbetet fungerar fullt ut.
Under ett uppbyggnadsskede om ca 1 år kommer Sydarkivera erbjuda samlade
utbildningar för flera medlemmar samtidigt. Utbildningsinsatser planeras i samråd mellan parterna.

Fakturering
Sydarkivera fakturerar kostnader för den anslutande tjänsten kvartalsvis i förskott. Alla priser faktureras exkl. moms med betalningsvillkor 30 dagar netto.
Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.
Sydarkivera skickar fakturan till:
Karlshamns kommun, referensnummer på fakturan: _____________________
Fakturaadress: ___________________________________________________
Postnummer & Ort: _______________________________________________
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Avgift
Beroende på hur många förbundsmedlemmar, och övriga organisationer, som
är intresserade av att avtala om anslutande tjänst så behöver beräkningar göras utifrån faktiska förhållanden och utifrån olika intervaller.
Avgiftsintervall

Avgift /år

Avtalspart med upp till 10 000 invånare

125 000 kronor

Avtalspart med mellan 10 000 till 20 000 invånare

175 000 kronor

Avtalspart med mellan 20 000 till 30 000 invånare

225 000 kronor

Avtalspart med mellan 30 000 till 40 000 invånare

275 000 kronor

Avtalspart med mellan 40 000 till 50 000 invånare

325 000 kronor

Avtalspart med mellan 50 000 till 60 000 invånare

375 000 kronor

Avtalspart med över 60 000 invånare

425 000 kronor

Extra utbildning på plats hos part per dag

16 000 kronor

Konsulting på plats utöver det obligatoriska, operativt stöd i förberedande arbete. Timpris enligt självkostnadsprincipen

850 kronor

Avgiften avser 2018 års priser.
Avgiften för 2018 är 275 000 kronor, med avdrag för del av år. Vilket innebär
183 000 kronor.
Fördelning av kostnaderna för avgiften ska ske utifrån invånarantalet enligt
SCB:s statistik för respektive medlem per 1 november året innan avgiftsåret.
Avgiften beräknas årligen efter utförd lönerevisionsförhandling och uppräknas
med arbetskostnadsindex

Avtalstid
Detta avtal gäller från den 1 maj 2018 till den 31 december 2019. Uppsägning
ska äga rum senast 3 månader före avtalstidens utgång.
Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med 3 år varje gång med 6 månaders
uppsägningstid.
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Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av tjänsten och dess omfattning ska ske första gången 14 månader
efter detta avtals ikraftträdande. Kostnaderna kan i realiteten bli både lägre
och högre beroende på resultatet från utvärderingen.
Utvärdering sker dels genom enkätundersökning till anslutande medlem, dels
genom redovisning av kostnader. Kontaktperson från anslutande medlem ingår
i utvärderingsgruppen.
Förlängs avtalet med tre år sker utvärdering därefter år två under avtalstiden.
Utvärderingen ska vara klar under det första kvartalet på det tredje året.
Om det verkliga behovet bedöms avvika väsentligt från de antaganden som
gjorts i Sydarkiveras utredning om anslutande tjänst som dataskyddsombud
har parterna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.

Finansieringsvillkor
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att tjänsten genererar en årlig intäkt
för Sydarkivera av sammanlagt minst 1 200 000 kr.
Avtalets giltighet förutsätter erforderligt beslut hos förbundsmedlemmen.

Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit
var sitt.

Karlshamns kommun
Organisationsnummer:

Kommunalförbundet Sydarkivera
Organisationsnummer:
222000–3103

___________________________
Ort och datum

Ort och datum

___________________________
Namn

___________________________
Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande
Mats Porsklev
Förbundschef
mats.porsklev@sydarkivera.se
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1 Sammanfattning
Dataskyddsförordningen, eller GDPR, innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter helt den
nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud.
Så kommer att vara fallet för alla offentliga myndigheter. Förslag från genomförd
utredning är att Sydarkivera inrättar verksamhet med gemensamt dataskyddsombud för
de förbundsmedlemmar som tecknar avtal en anslutande tjänst. Anslutande tjänst
finansieras separat enligt principen självkostnadspris, och påverkar inte Sydarkiveras
bastjänster.
För att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bedriva verksamheten som
anslutande tjänst behöver ett team formeras med olika kompetenser. För att bemanna
teamet behöver 1–3 personer nyrekryteras som har den profil som krävs av ett
dataskyddsombud, varav en är huvudansvarig för tjänsten. I genomsnitt räknar vi med
ett ombud per 5–7 förbundsmedlemmar. Därutöver behövs personer som kan arbeta
nära förbundsmedlemmarna med att sprida information och kunskap samt administrativt
stöd i verksamheten.
Omfattningen på verksamheten och organisationens storlek beror på antalet
förbundsmedlemmar som tecknar avtal. Exempel på kostnader presenteras i det här
dokumentet. Kostnaderna består av en fast del och en rörlig del som gör det möjligt för
den enskilda förbundsmedlemmen att anpassa efter sina behov. De exakta kostnaderna
räknas fram i nästa steg när förslag till avtal om anslutande tjänst presenteras för
förbundsmedlemmarna. Det är först när avtal undertecknas som förbundsmedlem har
godkänt den anslutande tjänsten och de kostnader som den innebär.
Eftersom det är en helt ny verksamhet där det i dagsläget finns begränsade erfarenheter
att jämföra med så är förslaget att börja med ett mindre team för att på sikt utöka om
det finns behov. Ett utökande skulle då innebära ökade kostnader. Bedömningen är att
det är mindre risker förknippade med att skala upp verksamheten än att skala ner.
Även om Sydarkivera tillhandahåller gemensamt dataskyddsombud som anslutande
tjänst behöver det finnas en lokal organisation hos förbundsmedlem. Den lokala
organisationen ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av
dataskyddsombudet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har tagit fram en checklista
med rekommendationer till kommuner, landsting och regioner. Det är särskilt viktigt att
sätta sig in i ansvarsförhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och
dataskyddsombudet.
Sydarkivera arbetar redan idag med råd och stöd till förbundsmedlemmarna.
Tillsammans kartlägger vi informationsflöden och säkerhetsklassar alla verksamheters
informationsmängder. Det kommer att finnas ett stort mervärde för
förbundsmedlemmarna att kunna samarbeta även inom ramen för en gemensam
organisation för dataskyddsombud när det gäller informationskartläggningar.
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2 Inledning
1.1 Uppdrag
Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-10-06 att ge Sydarkiveras
förbundschef i uppdrag att utreda möjligheter för att skapa en anslutande tjänst för
gemensamt dataskyddsombud. Ett projektdirektiv arbetades fram med uppdrag att
utreda frågan. Projektdirektivet har kommunicerats med intresserade
förbundsmedlemmar. De organisationer som deltar i utredningen har skrivit på ett
särskilt avtal om utredningen som en separat anslutande tjänst med egen finansiering.

1.2 Syfte-Mål
Syftet är att denna utredningsrapport ska vara ett beslutsunderlag för
förbundsmedlemmarna när det gäller att avtala om dataskyddsombud som anslutande
tjänst hos Sydarkivera.
Målet är att genomföra en kortare utredning för att undersöka vad dataskyddsombud
som anslutande tjänst innebär juridiskt, kompetensmässigt och finansieringsmässigt.
Aktiviteter genomförs i form av till exempel enkäter, gemensamma arbetsdagar eller
remissförfarande under projektet för att få svar på:
 Organisering och innehåll i tjänsten
 Finansiering
 Identifiera och specificera nyttor
 Analysera intressenter, komplexitet, risker, beroenden

1.3 Avgränsningar
Utredningen kommer hantera den generella nivån på krav dataskyddsombud enligt
kommande dataskyddsförordning. Detta innebär att inga detaljnivåer kommer utredas.
Någon analys kommer till exempel inte göras av våra medlemskommuner/organisationer
gällande deras tidigare arbete med sina personuppgifter.
Utredningen avgränsas i första hand till gemensamt dataskyddsombud. Det innebär att
den organisation som behöver finnas hos respektive myndighet, som är
personuppgiftsansvarig, endast kommer att beskrivas övergripande. Varje
förbundsmedlem behöver med andra ord ta ställning till hur denna organisation ska se ut
för att passa den egna kommunen.
De workshopar för informationskartläggning, rådgivning i samband med upphandling av
nya verksamhetssystem, mallar för informationsplaner med mera som ingår i förbundets
bastjänster berörs inte av utredningen utan definieras i ett separat dokument,
Sydarkiveras bastjänster – Underlag för verksamhetsutveckling (vilket är på remiss
under första kvartalet 2018.).
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1.4 Bakgrund
I samband med beredningsmöte för kontaktpersoner den 22 september lyftes frågan om
möjligheten att Sydarkivera kan åta sig dataskyddsombud som anslutande tjänst. Frågan
kom från kontaktpersoner hos förbundsmedlemmar. Sydarkiveras förbundsstyrelse har
informerats om de förfrågningar som kommit in (§ 35, Förbundsstyrelsens sammanträde
2017-10-06, dnr SARK.2017.52). Förbundsstyrelsen beslutade att ge förbundschefen i
uppdrag att utreda möjligheter för att skapa en anslutande tjänst avseende kommande
dataskyddsdirektiv.
Bestämmelser om anslutande tjänster finns i Sydarkiveras förbundsordning. Utdrag är
hämtade ur förbundsordningen gällande från och med 2017-04-01.
§ 3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt över lämnade uppgifter ska ansluta till
Bastjänsterna och ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål […] Skriftligt
avtal ska upprättas beträffande villkoren för utförande av sådana särskilt
överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed blir uppgifter för
kommunalförbundet.
§ 10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter
[…] till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter
ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).

Sydarkivera förbundsstyrelse beslutade 2017-06-02, § 17 att ge förvaltningen i uppdrag
att driva projektet Sydarkiveras utveckling tillsammans med förbundsmedlemmarna.
Projektet syftar till att uppnå en samsyn inom förbundet när det gäller förbundets
utveckling och omfattning/avgränsning av bastjänster och anslutande tjänster. I det
dokument som sammanställts inom projektet definieras Sydarkiveras bastjänster. I
samband med projektet genomfördes en gemensam arbetsdag för att identifiera och
specificerades nyttor med gemensamt dataskyddsombud som anslutande tjänst. I
samband med detta genomfördes också en enkel intressentanalys. Resultatet från
arbetsdagen blev en inleverans till utredning av gemensamt dataskyddsombud.
1.4.1 Ny dataskyddsförordning (GDPR), -25 maj 2018
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också
kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar
gälla den 25 maj 2018 och ersätter helt den nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
Datainspektionen har via sin webbsida publicerat de 99 artiklarna som utgår den centrala
delen av dataskyddsförordningen. Artiklarna handlar om principer, den registrerades
rättigheter, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, överföring av
personuppgifter, oberoende tillsynsmyndigheter med mera.1

1Dataskyddsförordningens

artiklar på datainspektionens webbplats:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/
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Dataskyddsförordningen både medger och förutsätter att Sverige antar eller anpassar
befintliga nationella regler som gäller personuppgiftsbehandling. Därför pågår nu ett
antal olika utredningar som rör dataskydd och personlig integritet. En av de övergripande
är ”Ny dataskyddslag,” som är kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning, SOU 2017:39.2
Artikel 29-gruppen är en arbetsgrupp som inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG.
Den är ett oberoende rådgivande EU-organ i frågor rörande dataskydd och integritet.
Gruppen har tagit fram flera vägledningar som rör nya förordningen. Flera av dem finns
nu på svenska. Innehållet i denna rapport bygger mycket på deras vägledningar.3
1.4.2 Övergripande principer
Dataskyddsförordningen bygger på ett antal principer:
Principen om laglighet, korrekthet och öppenhet.
Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den
registrerade.
Principen om ändamålsbegränsning.
Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål
och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
Principen om uppgiftsminimering.
Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de
ändamål för vilka de behandlas.
Principen om korrekthet.
Personuppgifter ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder måste
vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål
för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.
Principen om lagringsminimering.
Personuppgifter får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den
registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka
personuppgifterna behandlas, (förutom arkivändamål).
Principen om integritet och konfidentialitet.
Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för
personuppgifterna, inberäknat skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot

2

Förslag till ny dataskyddslag finns att hämta via länken:
http://www.regeringen.se/49a184/contentassets/e98119b4c08d4d60a0a2d0878990d5ec/nydataskyddslag-sou-201739
3

Information om Artikel 29-ruppen finns på datainspektionens webbplats:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/nyheter/vagledningar-pa-svenska/
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förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga
tekniska eller organisatoriska åtgärder.
En av nyheterna i dataskyddsförordningen är kravet på ansvarsskyldighet.
Personuppgiftsansvariga ska kunna ”visa” att de grundläggande principerna efterlevs
(art. 5.2).
1.4.3 Dataskyddsombud enligt förordningen
Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna ett
dataskyddsombud. Så kommer vara fallet för alla offentliga myndigheter, till exempel
kommunernas nämnder och styrelser.
Detta gäller för alla organ, oavsett vilka uppgifter de behandlar, och för andra
organisationer som har som sin kärnverksamhet att systematiskt och i stor omfattning
övervaka enskilda personer eller behandla särskilda kategorier av personuppgifter i stor
omfattning.
Mer information finns via datainspektionen:
https://www.datainspektionen.se/Documents/Riktlinjer%20om%20dataskyddsombud.pdf
SKL:s vägledning:
https://skl.se/download/18.425d28361610677f889e4271/1516964084709/vagle
En av de största förändringarna med den nya förordningen är att ombudets
kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas.
Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.
Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande
PUL. Det finns flera skillnader och SKL rekommenderar alla kommuner, landsting och
regioner att göra en strategisk bedömning av hur arbetet med dataskyddsfrågor ska
genomföras i organisationen.
Dataskyddsombuden kommer samarbeta med ledningsgrupper, ge information/
utbildningar samt vara behjälpliga vid konsekvensutredningar på ett betydligt mer
operativt sätt jämfört med dagens personombud (PUL). Det kommer krävas god
kompetens inom juridik men också inom it och informationssäkerhet då riskanalyser och
konsekvensutredningar ska göras.
Enligt dataskyddsförordningen ska dataskyddsombudet vara lätt att nå. Detta innebär att
kontaktuppgifter ska vara väl kända och att det finns rutiner som möjliggör enkel och lätt
kommunikation för de registrerade, för tillsynsmyndigheten (datainspektionen) men även
internt inom organisationen.
Ombudet ska övervaka att den nya dataskyddsförordningen efterlevs i organisationen,
bygga upp medvetenheten om dataskydd och utbilda organisationens personal. Ombudet
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ska ge råd i fråga om konsekvensbedömningarna och samarbeta med
tillsynsmyndigheten.
Dataskyddsombudet är inte personligen ansvarigt i händelse av bristande efterlevnad av
den allmänna dataskyddsförordningen. Det klargörs i förordningen att ”den
personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder
för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med förordningen”,
(artikel 24.1)
Dataskyddsförordningen har detaljerade bestämmelser om dataskyddsombudets ställning
och uppgifter (artikel 37, 38 och 39). Ett dataskyddsombud kan vara anställt i en
verksamhet, eller utföra sina uppgifter enligt ett tjänsteavtal. En koncern, fler
myndigheter eller kommuner kan utse ett gemensamt dataskyddsombud.
Enligt vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL så kan flera kommuner,
landsting eller regioner gemensamt utse ett eller flera ombud som kan arbeta för flera
organisationer samtidigt. Detta kan t.ex. vara lämpligt att samordna med
kommunförbund eller andra regionala samverkansområden som redan finns.
Ett dataskyddsombud ska utses på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och, i
synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd.
Ett dataskyddsombud ska vara oberoende och får inte ta emot instruktioner som gäller
utförandet av uppgifterna. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå.
Ombudet skall ges tillräckliga resurser och tillgång till personuppgifterna och
behandlingsrutinerna. Ombudet har också rätt att få resurser för att upprätthålla sin
sakkunskap.

1.5 Versionshantering
Utgåva
0.1

Datum
2018-02-10

Kommentarer
Första utkast (AD)

0.2

2018-02-15

Utkast, komplettering nyttorealisering
och ekonomi (EJ)

0.3

2018-02-26

Utkast för remiss. Genomgång av första
omgången synpunkter från deltagande
organisationer (MP, AD, EJ)
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2 Motiv till satsning
Den kommande dataskyddsförordningen är betydligt mer omfattande och styrande av
behandling av personuppgifter jämfört med nuvarande personuppgiftslag, PUL.
Förordningen ger även möjlighet till sanktioner om den inte efterlevs vilket inte finns i
nuvarande personuppgiftlag.
Efter att tagit del av förordning men även vägledningar från artikel 29-gruppen kan man
konstatera att det kommer krävas bra kompetens inom juridik, pedagogik och
informationssäkerhet. Det finns stor efterfrågan på kompetens inom området, och det
kan också ge bättre förutsättningar att rekrytera personal med lämplig kompetens om
flera kommuner går samman med en gemensam organisation för dataskyddsombud.

2.1 Strategisk betydelse
Det är idag 16 kommuner/organisationer som visat intresse för denna anslutande tjänst.
I utredningen deltar förbundsmedlemmarna Borgholm, Bromölla, Eslöv, Höör,
Karlshamn, Karlskrona, Markaryd, Osby, Tingsryd, Vadstena, Östra Göinge och Region
Blekinge, Följande kommuner som lämnat avsiktsförklaring att ansluta till Sydarkivera
deltar: Mörbylånga och Nybro. Dessutom deltar Cura Individutveckling i Karlshamn och
Olofströms Kraft. Kommunalförbundet Sydarkivera deltar i utredningen om dataskydd för
egen del. Socialnämnden i Olofström, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Lomma och
Ronneby har uttryckt intresse av gemensamt dataskyddsombud med avböjt deltagande i
utredningen. Det är fler förbundsmedlemmar som uttryckt intresse av att ta del av
remissen. Det är sammanfattningsvis ett stort intresse för tjänsten gemensamt
dataskyddsombud.
Det faller sig naturligt att Sydarkivera som gemensam organisation tar ansvar och
bygger upp gemensam kompetens inom dataskyddsområdet. Det blir ett minskat
personberoende eftersom det finns flera som arbetar med dataskydd. Detta innebär
trygghet för våra medborgare men även kommunerna/organisationerna som vet att det
finns flera som går att rådfråga.
Enligt dataskyddsförordningen skall det vara enkelt att kontakta dataskyddsombudet och
dess kontaktuppgifter skall vara väl kända. Sydarkivera har ett upparbetat nätverk och
kanaler till förbundsmedlemmarna för att sprida information och kommunicera.
Sydarkivera har också etablerat regionala noder med kontor i Alvesta, Hässleholm och
Vimmerby.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL så ”kan flera kommuner, landsting eller
regioner gemensamt utse ett eller flera ombud som kan arbeta för flera
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organisationer samtidigt. Detta kan till exempel vara lämpligt att samordna med
kommunförbund eller andra regionala samverkansområden som redan finns”.4
Sydarkivera arbetar redan idag mycket med råd och stöd till våra medlemmar. Vi
kartlägger informationsflöden och säkerhetsklassar alla verksamheters
informationsmängder och hjälper därtill med dokument/informationsplaner. Det kommer
att finnas ett stort mervärde att samarbeta med dataskyddsombuden och den
kartläggningen av personuppgifter som skall göras enlig nya förordningen.

2.2 Effektkedja
De nyttor som identifierats och specificerats är möjlighet att dela resurser, tillgång till
gemensam kompetens/specialisering, minskat personberoende, erfarenhetsutbyte och
jämförelser, oberoende aktör och förhandlingsstyrka. För att realisera dessa nyttor
behöver förändringar ske och utvecklingsinsatser genomföras. Möjliggörare är det som
behövs för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna. Effektmålen är det som kan
mätas för att säkerställa att nyttorna realiseras.
Möjliggörare

Utvecklings-

Förändringar

Nyttor

Effektmål

insatser

Dela resurser

Kravställa
systemstöd

Ärendehanteringssystem

Utveckla
kompetens

Anställning
dataskyddsombud

Formalisera
rutiner och mallar

Gemensamma
styrdokument

Kommunalförbund

Kanaler för
information och
kommunikation
Mandat och
investeringsbeslut

Involvera
medarbetare

Gemensamt
arbetssätt

Kompetens/
specialisering

Minimera konsultkostnader
Effektivt
personalutnyttjande
Hög kompetens i
personalgrupp

Minskat
personberoende
Effektiv
handläggning
Erfarenhetsutbyte
och jämförelser

God intern
kontroll

Oberoende aktör
Trovärdighet mot
datainspektionen
Förhandlingsstyrka

Bra genomslag i
medverkande
organisationer

2.3 Antaganden

4

Citatet är hämtat från SKL:s vägledning för dataskyddsombud:

https://skl.se/download/18.425d28361610677f889e4271/1516964084709/vagledningdataskyddsombud.pdf
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Utgångspunkt för utredningen är att våra förbundsmedlemmar och anslutande
förbundsmedlemmar ser nytta och god effekt med dataskyddsombud som anslutande
tjänst. Detta med avseende på kompetens, kvalité och ekonomi.
Vi antar också att dataskyddsombudet har följande uppgifter:
1. Innehar yrkesmässiga kvalifikationer och sakkunskap.
2. Informera och kunna ge råd och stöd och till viss nivå även utbildning.
3. Att övervaka efterlevnaden av lagen.
4. Att samarbeta med kommande tillsynsmyndighet (Datainspektionen).
5. Vara kontaktpunkt till myndigheten men även till tillsynsmyndigheten.
Dessa uppgifter baseras SKL:s vägledning för dataskyddsombud.

2.4 Intressenter och målgrupper
De primära intressenterna som skulle påverkas av, och också påverkar, den anslutande
tjänsten är kommunchefer och förbundsmedlemmarnas jurister och
informationssäkerhetsfunktioner. Andra viktiga intressenter är it-säkerhetsfunktion/itchefer, förvaltningschefer och systemägare. Viktiga externa intressenter är
Datainspektionen, SKL, informationssäkerhetsnätverken.

Sydarkiveras förvaltning

3

Förtroendevalda,
förbundsmedlem

X

4

Kommunchef

X

5

Kontaktpersoner (kanslichef/
administrativ chef eller annan
särskilt utsedd person)

6

Central arkivfunktion
(arkivarie, arkivföreståndare,
arkivassistenter)

X

7

Registrator (sekreterare,
administratörer)

X

Hög

2

X

Medel

Förtroendevalda, Sydarkivera

Låg

1

Hög

Medel

Låg

Identifierade intressenter

Påverkan
på lösning

Påverkas
av lösning

#

Involveras i
arbetet
med att ta
fram
lösningsförslag

Ja

X

Nej

Beskriv hur förankring och
avstämning genomförts

X

Information i samband med
sammanträden, rapportering.

X

Deltagande i utredning.
Information i samband med
arbetsplatsträffar.

X

Via kontaktpersoner eller
ledamöter. Rapport och förslag
expedieras.

X

X

Genom informationsbrev och
besök av Sydarkiveras
förvaltningschef.

X

X

Remiss för synpunkter.
Beredningsmöten via Skype
och grupp på Yammer.

X

X

Information på nätverksträffar
och via Yammer. En del är idag
personuppgiftsombud/delaktiga
i arbetet med förberedelser
inför GDPR.

X

X

Information på nätverksträffar
och via Yammer.

X

X

X

X
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Påverkan
på lösning

Påverkas
av lösning

Involveras i
arbetet
med att ta
fram
lösningsförslag
Hög

Medel

Låg

Hög

Medel

Låg

Beskriv hur förankring och
avstämning genomförts

#

Identifierade intressenter

8

Kommunikatörer

X

9

Förvaltningschefer

X

X

X

10

Arkivombud, förvaltning

X

X

X

11

Enhetschefer, avdelningschefer

X

X

X

12

Handläggare

X

X

X

13

Systemägare

X

X

X

14

Systemförvaltare

X

X

X

15

It-chefer

X

X

16

Anslutande kommuner

17

Datainspektionen

18

Sveriges kommuner och
landsting (SKL)

19

Nätverk och intresseorganisationer, informationssäkerhetsprofessionen

20

Informationssäkerhets- och itsäkerhetsfunktion hos
förbundsmedlem

X

X

X

Deltagande i nätverksträffar
och grupper på Yammer.
Grupp för Informationssäkerhet
och grupp för GDPR

20

Juristfunktionen hos förbundsmedlem

X

X

X

Utkast har skickats på remiss
och remissvar behandlats

21

Säkerhetsfunktion hos
förbundsmedlem

X

X

X

Utkast har skickats på remiss
och remissvar behandlats

22

Allmänheten

X

X

23

Produktägare/leverantör/
konsulter

X

X

Ja

X

X
X

X

X

X

X

X

Nej

Information via grupp på
Yammer.

X

Har erbjudits deltagande i
projekt. Information via
Yammer.

X

X

Flera rådgivningar har varit,
både skriftlig som muntlig.
Även deltagit på en av deras
utbildningar som rör GDPR
inom offentliga myndigheter.
Användning av framtagna
vägledningar.

X

X

Dialog med jurist. Användning
av deras vägledningar.
Användning av deras
framtagna mallar inom
registerförteckningar samt
personuppgiftsbiträdesavtal.

X

X
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X
X
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3 Lösningsförslag
3.1 Politisk organisation
Förbundschefen för Sydarkivera har delegation på att ingå avtal med
förbundsmedlemmarna vad gäller anslutande tjänst om dataskyddsombud. Information
om ingångna avtal lämnas löpande till Sydarkiveras förbundsstyrelse. Sydarkiveras
förbundsstyrelse blir anställningsmyndighet för dataskyddsombuden.
Det är viktigt att känna till ansvarsförhållandet mellan dataskyddsombudet och den
personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att
personuppgiftsansvarig myndighet följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger
alltid hos den personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet.
Dataskyddsombudet får enligt dataskyddsförordningen inte avsättas eller bli föremål för
sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att ha utfört
sina uppgifter som dataskyddsombud.
Varje myndighet, nämnd eller styrelse, hos förbundsmedlem är personuppgiftsansvarig
för sin verksamhetsinformation. Detta ansvar kan inte överlåtas på annan nämnd eller
styrelse. Ansvaret upphör först när information överlämnas till arkivmyndighet.
Sydarkiveras förbundsstyrelse är personuppgiftsansvarig för sin egen verksamhet och
behöver ha en lokal organisation. Enligt förslag till ändringar i arkivförordningen så
kommer inte information överlämnad till arkivmyndighet att omfattas av alla
bestämmelser i dataskyddsförordningen. Det innebär att Sydarkivera inte till exempel
behöver föra register över personuppgiftsbehandlingar som ingår i de arkiv som
överlämnats från förbundsmedlem.

3.2 Gemensamt dataskyddsombud hos Sydarkivera
Förslag är att Sydarkivera inrättar en anslutande tjänst där gemensam organisation för
dataskyddsombud erbjuds förbundsmedlemmarna. För att på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt kunna bedriva verksamheten behöver ett team formeras med olika
kompetenser, bland annat dataskydd, informationssäkerhet, arkiv och it.
3.2.1 Dataskyddsombudets uppgifter
Arbetet behöver bedrivas i nära samarbete med förbundsmedlemmarnas
personuppgiftsansvariga. Följande arbetsuppgifter föreslås ingå i tjänsten
dataskyddsombud hos Sydarkivera:


Informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda om
skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.



Planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar.
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Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige.



Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av
personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, t ex inventeringsrutiner,
incidenthantering och informationsrutiner till registrerade.



Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson
för tillsynsmyndigheten.



Ge råd vad gäller risk- och konsekvensbedömningar avseende dataskydd.



Ge råd vid upphandling av system/applikationer som rör personuppgifter.



Ta fram mallar för avtal med personuppgiftsbiträden.



Följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd och delta i nätverk och
projekt.

3.2.2 Kvalifikationer
Följande kvalifikationer och sakkunskap är relevanta för dem som arbetar med
dataskyddsombud:
 Kunskap om dataskyddslagstiftning och praxis på nationell nivå och EU-nivå,
inklusive djupgående kunskap om den allmänna dataskyddsförordningen.
 Förståelse av hur behandlingen av personuppgifter genomförs.
 Kunskap om olika typer av informationsteknik och datasäkerhet.
 Kunskap om verksamheterna och organisationen i fråga.
 Förmåga att främja en dataskyddskultur inom organisationen.
(Källa: Artikel 37.5 i den allmänna dataskyddsförordningen.)
SKL har tagit fram exempel på kompetensprofiler som kan användas i samband med
rekrytering. Erfarenheter som efterfrågas är bland annat personuppgiftsfrågor, att driva
strategiskt arbete och utvecklingsarbete, pedagogisk förmåga och ett konsultativt
förhållningssätt. Denna kan användas som utgångspunkt. Tjänsterna är även placerade i
säkerhetsklass 3 enligt svensk säkerhetspolis. Detta innebär att samtliga tjänster
genomgår registerkontroll.
3.2.3 Organisering av gemensamt dataskyddsombud
Förslag är att ett team organiseras utöver kommunalförbundet Sydarkiveras ordinarie
basverksamhet. Grunden i detta team är 1–3 personer som har den profil som krävs av
ett dataskyddsombud, varav en är huvudansvarig för tjänsten. I genomsnitt räknar vi
med ett ombud per 5–7 förbundsmedlemmar. Om flertalet förbundsmedlemmar väljer att
avtala om gemensamt dataskyddsombud som anslutande tjänst blir det möjligt att
rekrytera personer med lite olika profiler med inriktning mot juridik, informationssäkerhet
och/eller it.
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Därutöver behövs resurspersoner som kan arbeta nära förbundsmedlemmarna med att
sprida information och kunskap, tillhandahålla arkivkompetens samt administrativt stöd.
Dessa resurser kan i viss mån omfördelas från bastjänsterna, förutsatt att det samtidigt
blir en förstärkning till bastjänsterna.
Enligt dataförordningen ska dataskyddsombudet vara lätt att nå. Sydarkivera har
etablerade noder i Alvesta, Hässleholm och Vimmerby. Dessutom finns det regionala
nätverk för samordning, information och kommunikation.

3.3 Lokal organisation hos förbundsmedlem
Även om Sydarkivera tillhandahåller gemensamt dataskyddsombud som anslutande
tjänst behöver det finnas en lokal organisation hos förbundsmedlem. Den lokala
organisationen ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete. Denna organisation kan
inte ledas av det gemensamma dataskyddsombudet. Det är en rekommendation att varje
kommun utser någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för
genomförandet av dataskyddsarbetet.
Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet med
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart behandla
personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personuppgiftsansvarige.
Den lokala organisationen behöver utgå från respektive förbundsmedlems förutsättningar
och behov. En del kommuner har centraliserad organisation och andra decentraliserad till
exempel. Större kommuner har ofta mer specialiserade funktioner och befattningar,
medan mindre kommuner har fler generalister med många olika parallella roller och
uppdrag. Därför föreslås inte någon generell modell i den här utredningen.
Viktiga roller är:
 Centralt placerad person i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för
genomförandet av dataskyddsarbetet
 Personuppgiftsansvarig – myndigheten, det vill säga nämnd eller styrelse är
formellt ansvarig för de personuppgifter som behandlas.
 En lokal organisation hos respektive personuppgiftsansvarig som har det
operativa ansvaret för behandling av personuppgifter (tjänstemän på nämnd eller
bolag).
 Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den
personuppgiftsansvariges organisation (till exempel en leverantör av
molntjänster).
Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller överväger att
göra en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter. En
konsekvensbedömning behövs om organisationen ska samla in personuppgifter och det
finns hög risk för personers rättigheter och friheter.
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Förutom att rådfrågas i samband med konsekvensbedömningar (se Art 39) ska
organisationen säkerställa att dataskyddsombudet till exempel:
 Regelbundet bjuds in till ledningsmöten på högsta beslutande och mellannivå,
 Att ombudet närvarar vid beslut som påverkar dataskydd och att all relevant
information görs tillgänglig i god tid,
 Att ombudets bedömning alltid måste övervägas och om ombudets råd inte följs
ska organisationen dokumentera skälen.
 Att dataskyddsombudet omgående kontaktas vid incidenter som kan medföra
olovlig åtkomst av information.
 Det är lämpligt att uppdatera interna styrdokument om it-processer så att det
framgår när och hur dataskyddsombudet ska konsulteras.
 Registerföringsskyldigheten i PuL går över från ombudet till den
personuppgiftsansvarige (artikel 30).
Inför kommande dataskyddsförordning är det viktigt att kommuner och organisationer
har en strategi hur det planerar arbeta med frågorna. Den som är personuppgiftsansvarig
har det hela ansvaret att personuppgifter hanteras på ett rättsligt sätt.
Här är ett förslag till ordning:
1. Skapa medvetenhet inom verksamheten
2. Utse ansvarig som har uppdrag att leda arbetet
3. Utse ett gemensamt dataskyddsombud, DPO (anslutande tjänst hos Sydarkivera)
4. Inventera alla personuppgiftbehandlingar, skapa rättsligt stöd
5. Skapa rutiner för de registrerades rättigheter och informationstexter
6. Se över och dokumentera rutiner för incidenter och informationssäkerhet
7. Se över avtalen för eventuella personuppgiftsbiträden
Förslaget baseras på den checklista som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har
tagit fram med rekommendationer till kommuner, landsting och regioner.5

3.4 Samverkan
Sydarkivera har etablerat noder och regionala nätverk för att kunna erbjuda en råd- och
stödverksamhet nära förbundsmedlemmarna. Denna infrastruktur kan återanvändas, och
vidareutvecklas, även för informationsspridning, utbildning och aktiviteter inom ramen
för dataskyddsombudets verksamhet. Regionala samordnare har utsetts som ansvarar
för de regionala nätverken. Förslag är att dessa personer motsvarande ca 10 % (två
dagar i månaden) finansieras genom den anslutande tjänsten och utför informations och
utbildningsinsatser på uppdrag av dataskyddsombudet. Synergieffekter om befintliga
informationskanaler, nätverksträffar med mera kan användas för dataskyddsombudets
verksamhet.
Arbetet med dataskydd förutsätter ett nära samarbete mellan dataskyddsombudet och
den personuppgiftsansvariges organisation. Formerna för samarbete behöver utarbetas
5

SKL:s checklista finns via länken:
https://skl.se/download/18.26dbf34715fdb7ccdd442cc9/1511372515329/checklista-gdpr-sklnovember.pdf
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vidare under de första verksamhetsåren. Samarbetsformer behöver testas och
utvärderas för att komma fram till effektiva och ändamålsenliga rutiner som inte är
kostnadsdrivande. Det finns inte några tidigare exempel på samarbete att utvärdera när
det gäller gemensamt dataskyddsombud.
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet
av personuppgifter (Artikel 38, punkt 1). Det är den personuppgiftsansvariga
organisationens ansvar att säkerställa att ombudet involveras och rådfrågas på ett så
tidigt stadium som möjligt när personuppgifter ska behandlas. Det är avgörande att
ombudet involveras i tidigast möjliga skede av alla frågor där dataskydd blir aktuellt.

3.5 Systemstöd
Den gemensamma organisationen för dataskyddsombud behöver ha tillgång till olika
typer av it-stöd för att bedriva verksamheten effektivt.
För diarieföring, registrering av ärenden och allmänna handlingar, används Sydarkiveras
ärende- och dokumenthanteringssystem Ephorte. Ett separat diarium/serie behöver
skapas för dataskyddsombudet som är en oberoende verksamhetsgren. Det innebär en
del tid för systemförvaltare och eventuellt några timmar konsulting.
För informations och kommunikation med förbundsmedlemmarna använder Sydarkivera
Office 365 med Skype, SharePoint, Yammer med flera tjänster. Dessa tjänster kan
användas för information och kommunikation som är allmän och offentlig. Extra licenser
behöver köpas in för ny personal. Det blir inga licenskostnader för förbundsmedlem. Om
förbundsmedlem använder Office 365 så kan befintliga licenser nyttjas.
När det gäller information via extern webb läggs information om tjänsten upp på
Sydarkiveras www.sydarkivera.se. Det är en enkel webbsida och det handlar om
arbetstid för att publicera information. Inga större anpassningar behöver göras för att
komma igång.
För det fall att information som omfattas av sekretess behöver skickas digitalt, så har
Sydarkivera programvara för säker meddelandehantering som kan användas. Denna
förutsätter att förbundsmedlem har samma programvara. Licenskostnaderna är
försumbara och det är enkelt att komma igång med lösningen.
Personuppgiftsansvarig behöver föra en särskild registerförteckning. SKL har tagit fram
en enkel mall i Excel. Det finns ett flertal verktyg på marknaden med mer avancerade
funktioner. Förslag är att varje förbundsmedlem/organisation själv tar ställning till vilka
verktyg som eventuellt ska upphandlas. Sydarkivera kan ge råd och stöd i samband med
upphandling.
För dataskyddsombundets behov bör registerförteckningar samlas in och aggregeras för
analys. Detta kan ske till exempel genom att samla utdata i tex Excel eller en enkel
databas. Sydarkivera har lagringslösningar med olika säkerhetsnivåer som kan användas
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för detta ändamål. Det blir dock viss tid för systemadministratör och eventuellt vissa
anpassningar som behöver göras.
Kostnaderna hamnar någonstans omkring 100–150 tkr år ett, därefter lägre.

3.6 Alternativa förslag
Ett alternativ för förbundsmedlemmarna är att anställa ett eget dataskyddsombud. Det
finns förbundsmedlemmar som valt att gå den här vägen. Kan vara ett fördelaktigt
alternativ särskilt för större kommuner. Det kan till och med bli minskade synliga
kostnader. Det beror bland annat på att dataskyddsombudet som anställs i kommunen
använder befintliga resurser för till exempel administration, kommunikation,
upphandling, arkiv/informationssäkerhet med flera stödprocesser. Fördelarna är att det
är snabbt att komma igång, det blir möjligt att rekrytera en person som passar den egna
organisationen, kontaktvägarna blir kortare och förbundsmedlemmen kan köra på i egen
takt. Arbetet behöver inte samordnas med andra, vilket kan innebära väntetider.
Nackdelarna är framförallt att det kan bli svårt att rekrytera kompetent personal i
konkurrens med stora aktörer. Det kan också bli svårt att behålla personal när det finns
många attraktiva alternativ. En enskild kommun kan i de flesta fall inte anställa mer än
en enstaka person, vilket innebär att det blir ett personberoende. Det finns ingen
ersättare vid frånvaro eller om personen slutar. Det finns inget gemensamt team att luta
sig tillbaka på. Det blir inte heller lika lätt att göra jämförelser och utbyta erfarenheter
med andra kommuner, som vid en samverkanslösning.
Ett annat alternativ är att ett mindre antal kommuner går samman och anställer
dataskyddsombud gemensamt. Det finns även exempel på förbundsmedlemmar som har
valt att gå den här vägen. Det kan vara ett fördelaktigt alternativ om man redan har ett
etablerat samarbete sedan tidigare. Om endast ett fåtal kommuner vill ha gemensamt
dataskyddsombud kan detta vara ett alternativ värt att överväga. Det blir i princip
samma nackdelar som med att anställa ett eget dataskyddsombud. Fördelen blir att
kommunerna kan dela på kostnaden och befintliga resurspersoner och system i
organisationen kan användas av dataskyddsombudet.
Ett tredje alternativ är att anlita dataskyddsombud via annat kommunalförbund, exempel
ITSAM som är en gemensam organisation för IT-drift. Möjlighet till
samarbete/samverkan. Det kan vara ett alternativ för de förbundsmedlemmar som är
medlemmar i flera kommunalförbund.
Ett fjärde alternativ är att köpa tjänst via en kommersiell aktör på marknaden.
Det går även att tänka sig alternativ omfattning när det gäller anslutande tjänst hos
Sydarkivera. Till exempel gemensam upphandling av lösning för registerförteckningar,
antingen som en gemensam tjänst eller samordnad upphandling med gemensam
kravställning. Bedömning är att detta inte omfattas av utredningsuppdraget. Eventuellt
behov får utredas separat inom ramen för den anslutande tjänsten.
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3.7 Identifierade beroenden
Sydarkivera använder så långt det är möjligt de vägledningar, checklistor och
instruktioner som arbetas fram av till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Här behöver vi förklara beroendena och vad de innebär. Det finns därigenom ett
beroende till att dessa organisationer arbetar fram material.
Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Dataskyddsombunden förväntas ha en nära
dialog med datainspektionen. Detta är viktigt för att säkerställa kvalité i arbetet.
Alla förändringar i lagstiftningen är inte genomförda. Det innebär att det fortfarande finns
en del frågor om vilka bestämmelser som kommer att gälla i detalj. Förändringar i
lagstiftningen kan komma att påverka arbetet för dataskyddsobundet och för
personuppgiftsansvariga.
Det finns också beroenden till förbundsmedlemmarnas beslut om att gå vidare med
gemensamt dataskyddsombud eller inte. Förbundsmedlemmarna kan också komma att
ha synpunkter på de förslag till avtal som utarbetas. Det kan innebära att den slutliga
tjänsten som avtalas på en eller flera punkter kommer att skilja sig från det förslag som
presenteras i detta dokument.
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4 Kostnader och förslag
4.1 Kostnader
Räkneexempel med utgångspunkt från uppskattat resursbehov. Beroende på hur många
förbundsmedlemmar, och övriga organisationer, som är intresserade av att avtala om
anslutande tjänst så behöver beräkningar göras utifrån faktiska förhållanden.
Kostnaderna kan i realiteten bli både lägre och högre. Beräkningarna görs tillsammans
med de kommuner/organisationer som väljer att gå vidare med att arbeta fram avtal för
anslutande tjänst. Kostnaderna beror även bland annat på ambitionsnivå när det gäller
dataskyddsombudets tid på plats i kommunerna. En utvärdering behöver ske efter det
första verksamhetsåret. Beroende på hur utvärdering faller ut så kan det bli nödvändigt
att skala upp eller skala ner verksamheten. Det är en helt ny verksamhet så det är i
princip omöjligt att förutse resursbehovet från början.

Räkneexempel med uppskattade kostnader utifrån antalet kommuner
1
5
10
15
Dataskyddsombud
20 %
100 %
150 %
200 %
Resurspersoner
0%
20 %
50 %
100 %
Systemstöd
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
Uppskattad kostnad,
400 tkr
1 500 tkr
2 700 tkr
3 700 tkr
5
räkneexempel

25
300 %
150 %
150 tkr
500 tkr

Kostnaderna för personal har utgått från följande premisser: dataskyddsombudet är en
kvalificerad tjänst där det finns en stor konkurrens. För att möjliggöra rekrytering så
behöver vi räkna på en relativt hög lönekostnad. I lönekostnaden ingår också overhead
motsvarande 30 %, och däri igång kringkostnader för arbetsplatser och administrativ
överbyggnad mm. Kostnader för systemstöd för dataskyddsombudets verksamhet
uppskattas till ca 150 tkr. Detta utgår från scenariot att det inte blir större upphandlingar
av verksamhetsstöd för registerhantering, ny webb eller större arbeten.
Med anledning av att utbildningsbehovet under de första åren bedöms som stort bör det
vara möjligt att beställa extra utbildningsinsatser, eller råd och stöd på plats i
kommunen, utanför det ordinarie uppdraget med separat debitering. Det gör det möjligt
för varje kommun att anpassa tjänsten efter sitt behov. Det gör det också möjligt för
Sydarkivera att tillfälligt förstärka verksamheten utan att det nämnvärt påverkar
kontinuitetsmässigt eller ekonomiskt.
Räkneexempel:
 Utbildningsdagar på förvaltning kan beställas till ett fast pris (de avtal som finns
idag om extra utbildningsdagar utgår från en kostnad på 16 tkr, vilket motsvarar
tid för förberedelse/efterarbete, genomförande av utbildning. Utöver det
tillkommer kostnader för resor och eventuellt logi.)
 Konsulting på plats utöver det obligatoriska, operativt stöd i förberedande arbete.
Timpris definieras i avtalet i samråd med deltagande organisationer. Priset ska
utgå från samma princip som för anslutande tjänster, dvs självkostnadspris.
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4.2 Nyttor
Störst nytta om många deltar (15–20 förbundsmedlemmar), möjlighet att bemanna ett
team med olika kompetenser. Utredningens förslag bygger på att intresserade kommuner
väljer att gå vidare. Om endast ett fåtal förbundsmedlemmar vill gå vidare så behöver
förslaget omarbetas.
4.2.1 Dela resurser
Flera förbundsmedlemmar bidrar tillsammans till en gemensam verksamhet med
gemensam organisation för dataskyddsombud. Ekonomisk nytta är minskade kostnader
jämfört med att anställa egen personal, särskilt om specialistkompetenser ännu inte finns
inom den egna organisationen. De mindre kommunerna har störst ekonomisk nytta av
att samverka och dela på resurser. De ekonomiska nyttorna för större kommuner blir
inte lika framträdande. De synliga kostnaderna kan till och med bli högre. En annan
ekonomisk nytta är ett effektivt personalutnyttjande genom att det finns ett gemensamt
team som på ett ändamålsenligt sätt kan planera och fördela sin tid. Det blir också
samordningsvinster då till exempel utbildningstillfällen kan samordnas för flera
kommuner.
Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:


Minskade kostnader för deltagande kommuner när det gäller till exempel
konsulter, externa utbildning eller oförutsedda kostnader.

4.2.2 Kompetens/specialisering
De kompetenskrav som ställs på ett dataskyddsombud är mycket kvalificerade och
konkurrensen om de krafter som eventuellt finns tillgängliga kan förväntas bli stor.
Genom att samarbeta med en gemensam organisation för dataskyddsombud kan flera
personer anställas. Det blir möjligt att rekrytera personal med bred kompetens fördelad
på flera individer. Det blir även möjlighet till kompetensspridning inom gruppen och
intern utbildning för övriga medarbetare och ett professionellt arbetssätt.
Handläggningen blir mer effektiv med tillgång till olika kompetenser inom organisationen.
Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:



Kompetenser och kvalifikationer som finns inom teamet
Kvalitet i utredningar, analyser, mallar, handläggning

4.2.3 Minskat personberoende
Minskad personberoende är en viktig nytta med en gemensam organisation för
dataskyddsombud. Ett team med flera dataskyddsombud underlättar i samband med
ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera. Detta innebär bättre kontinuitet i
handläggningen.

582

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Anders Danielsson

Sydarkivera

0472-39 10 09

2018-02-26

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Utredning anslutande tjänst Dataskyddsombud

SARK.2017.85

0.3

22

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:



Handläggningstider och väntetider för att boka till exempel möten.
Ledtider i samband med att personal byts ut

4.2.4 Erfarenhetsutbyte och jämförelser
Flera förbundsmedlemmar arbetar tillsammans innebär möjligheter att utbyta
erfarenheter och göra jämförelser inom och mellan olika verksamhetsområden.
Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:



Analys av registerutdrag
Enkätundersökningar hos personuppgiftsansvariga

4.2.5 Oberoende aktör
Ett gemensamt dataskyddsombud inom ramen för ett kommunalförbund kan förhålla sig
oberoende och objektivt i förhållande till förbundsmedlemmarnas verksamheter.
Sydarkivera är en oberoende aktör i förhållande till kommunernas förvaltningsorganisationer. Detta ger en trovärdighet i förhållande till datainspektionen.
Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:


Nöjdhet deltagande organisationer, olika aktörer och partners

4.2.6 Förhandlingsstyrka
En nytta som är värd att lyfta fram är att genom att förbundsmedlemmarna samarbetar
genom gemensamt dataskyddsombud så blir det en gemensam kanal mot olika aktörer
som SKL, föreningar och företag.
Det kan också leda till ett bättre hos de deltagande verksamheterna med en säker och
gagna arbetet med hållbar hantering av personuppgifter.
Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från:




Antal frågor/svar som hanteras
Hur dataskyddsförordningens bestämmelser åtföljs i organisationer
Analys av registerutdrag
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5 Finansiering
För att få en hanterbar fördelning av kostnaderna för den anslutande tjänsten där
medlemmar (med en rimlig framförhållning) kan välja att båda ansluta sig och avsluta
sin medverkan utan att det direkt påverkar kostnaderna för övriga diskuteras följande
fördelningsmodell.
Fördelningen av kostnaderna kan då göras utifrån ett system där antalet kommuninvånare utgör grunden. Ett räkneexempel som baseras på att de 16 organisationer som
deltar i utredningen också väljer att gå vidare och avtala om anslutande tjänst. I det
scenariot kan kommuner/organisationer med upp till 20 000 invånare utgöra en första
grupp och betalar en budgeterad summa som enligt preliminära beräkningar kan uppgå
till mellan 100–150 tkr. En efterföljande grupp med invånarantal mellan 20 000 och 40
000 är kommuner/organisationer betalar dubbla summan (200–300 tkr) mot de
förstnämnda. För de kommuner som har mer än 40 000 invånare betalar en årlig summa
på 400–500 tkr. Anslutande organisationer i form av bolag till exempel, som indirekt är
medlemmar i kommunalförbundet genom att koncernmodern är ansluten, föreslås en
avgift på 50 till 100 tkr.
Ett alternativ är att fördela kostnaderna på samma sätt som medlemsavgiften. Det vill
säga en procentuell fördelning baserad på kommuninvånarantal. Konsekvensen av denna
modell blir att kostnaderna riskerar att förändras när fler eller färre organisationer
använder den anslutande tjänsten. Om den modellen används så måste även ställning
tas till om kommunalförbund, kommunala bolag och andra samägda organisationer ska
ingå eller inte. Detta kan innebära ökade kostnader för stora kommuner.
Sammantaget förespråkar Sydarkiveras förvaltning den första modellen, med en
differentierad avgift.
Det är viktigt att anslutande tjänster är självfinansierande för att inte ta resurser från
bastjänsterna.
Enligt förbundsordningen ska anslutande tjänster finansieras enligt principen
självkostnadspris.
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6 Risker och komplexitet
6.1 Risker
På grund av den korta utredningstiden, så har inte någon fullständig riskanalys
genomförts tillsammans med förbundsmedlemmarna. Det bör ske i dels i samband med
att avtal om anslutande tjänst arbetas fram och dels i samband med utvärdering.
Inom Sydarkivera förvaltning har följande risker identifierats:
Risker för förbundet
 Det blir inte tillräckligt många som är intresserade av den anslutande tjänsten för
att det ska bli en effektiv och kompetent organisation. Den anslutande tjänsten
bör inte lanseras om det är mindre än 5 förbundsmedlemmar som tecknar avtal.
 Svårt att rekrytera rätt kompetenser.
 Kostnader synliggörs och tjänsten upplevs som dyr i förhållande till tidigare
kostnader, och kostnader för Sydarkiveras bastjänster.
 Svårt att få utöka resurser om det behövs
 Om ambitionsnivån sänks finns risk för att befintliga resurser hos Sydarkivera
(bastjänsterna) belastas.
Risker för förbundsmedlemmarna
 Det blir för dyrt att delta. Det finns inte resurser/budget för att möjliggöra
samverkan.
 Om samverkan inte sker kan de bli svårt att rekrytera och behålla personal. Det
blir risk att person utan tillräckliga kompetenser behöver utses till
dataskyddsombud.
 Risker förknippade med nytt verksamhetsområde, det finns inte jämförelser och
tidigare erfarenheter.
 Risk för sanktioner om förbundsmedlem avvaktar för länge eller inte utser
dataskyddsombud.

6.2 Komplexitet
Den mest komplexa med gemensam organisation för dataskyddsombud är att det är
mycket snäva tidsramar då dataskyddsombudet ska finnas på plats i maj 2018. Det finns
också en komplexitet genom att GDPR har en mycket stor betydelse för
förbundsmedlemmarnas informationshantering och medför stora förändringar både
internt och externt. Funktionen är svårförutsägbar eftersom det är en helt ny typ av
verksamhet. Det är en verksamhet som kostar pengar och som behöver bedrivas över
lång tid.
Det som minskar komplexiteten är att det finns detaljerade bestämmelser och framtagna
vägledningar från SKL och Datainspektionen. Att Sydarkiveras förbundsmedlemmar
redan idag har ett etablerat samarbete i informationsförvaltningsfrågor minskar också
komplexiteten. Det är kända kanaler och uppbyggda relationer som förenklar samarbete.
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Organisation

Telefon

Datum

Anders Danielsson

Sydarkivera

0472-39 10 09

2018-02-26

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Utredning anslutande tjänst Dataskyddsombud

SARK.2017.85

0.3

25

Parametrar för
karaktärisering

Beskrivning av låg
komplexitet

Utvärdering av
komplexitet
1. 2. 3.
4.

Satsningens omgivning
Betydelse
Liten betydelse för kund/parter
som helhet
Politiska
Hög grad överenskommelse,
förhållanden
enkel beslutsprocess
Antal intressenter
Få, välkända och förutsägbara
parter/intressenter/ relationer
Förändringar
Leder till minimala förändringar
Internt/externt
Satsningens uppgifter och förlopp
Resultatets
Välkänd funktion,
funktion
förutsägbar/definierbar
Lösning/Teknologi Välkända, rutinmässiga
Resultatets
Ett enskilt sammanhängande
struktur
system
Tidsramar
Generösa – möjliggör sekventiell
hantering
Satsningens resurser och organisation
Resursomfång
Enstaka manmånader insats
och/eller blygsam investering
Deltagarnas
Homogen professionell och/eller
kompetens
kulturell bakgrund
Organisation
Mindre grupp inom samma
avdelning
Geografisk
Fysiskt placerade nära varandra
placering
Satsningens
komplexitet

X
X
X
X

X

Många motsättningar, krävande
beslutsprocess
Många och delvis
svårförutsägbara parter/villkor
Medför viktiga/stora förändringar
internt/externt
Mycket sammansatt,
svårförutsägbar
Delvis okänd, ej rutinmässiga
En rad olika system/resultat

X

Mycket strama – kräver parallell
hantering

X

Många manår och/eller mycket
stor investering
Många och mycket blandade –
professionsmässigt och kulturellt
Många enheter – tvärs över
verksamheter/leverantörer
Stort avstånd

X

X

Vital betydelse för kund/parter

X

X

X

Beskrivning av hög
komplexitet
(1=icke, 2=låg, 3=komplext,
4=mycket komplext)

Används med tillstånd av Svenskt Projektforum

6.3 Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att identifierade nyttor kan realiseras i en gemensam
organisation för dataskyddsombud. Bedömningen är att Sydarkivera kan tillhandhålla
tjänsten och rekrytera kompetent personal förutsatt att tillräckligt många
förbundsmedlemmar deltar. En given förutsättning är att utvärdering av verksamheten
sker efter ett år för att se så att resurserna och arbetssätten fungerar och ger önskat
resultat.
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Organisation

Telefon

Datum

Anders Danielsson

Sydarkivera

0472-39 10 09

2018-02-26

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Utredning anslutande tjänst Dataskyddsombud

SARK.2017.85

0.3

26

7 Realisering och ägarskap
Gemensam organisation för dataskyddsombud erbjuds förbundsmedlemmarna som
anslutande tjänst. Sydarkiveras förbundschef ansvarar för att erbjudandet sänds ut och
att avtal arbetas fram. Sydarkiveras förbundsstyrelse informeras den 2 mars.
För att kunna hantera rekrytering av dataskyddsombud behöver rekrytering starta innan
avtalen har tecknats. I annons behöver det då framgå att anställningen slutförs under
förutsättning av avtal tecknas. I ett första steg rekryteras huvudansvarig DPO som i sin
tur eventuellt rekryterar ytterligare DPO beroende på antalet deltagande organisationer.
Alla rekryteringar sker tillsammans med berörda befattningshavare inom Sydarkivera.
Avtalsförslag ska utarbetas omgående i samarbete med intresserade kommuner
samtidigt som en riskanalys genomförs. Berörda hos förbundsmedlemmarna och hos
Sydarkivera behöver avsätta tid för gemensam arbetsdag så snart som möjligt i mars.
Sydarkivera utarbetar ett första preliminärt utkast till avtal.
Avtalen undertecknas från Sydarkiveras sida av förbundschef och förbundsmedlems
delegationsordning avgör vem som undertecknar för förbundsmedlems räkning. På grund
av de snäva tidsramarna är det inte möjligt att invänta politiska remisser för att hantera
frågan. Sydarkivera förutsätter att förankring har skett inför utredning eller under
utredningens genomförande.
Avtal måste vara tecknade före den 20 maj för att dataskyddsombudet ska kunna vara
igång när direktivet träder i kraft.
Dock bör avtal först tecknas för år ett därefter ska utvärdering ske av tjänsten och dess
omfattning. Efter utvärdering ska nya avtal tecknas med nya ersättningsnivåer med en
löpande avtalstid om minst 3 år och med tre års förlängning vid varje avtalsslut, om ej
uppsägning sker.
Sydarkivera ska varje år redovisa de totala kostnaderna för den anslutande tjänsten
samt resursförbrukning och resultat kopplade till respektive kommun. En justering i
summan över åren kan göras genom att Sydarkivera lämnar budgetunderlag till de
medverkande kommunerna/organisationerna baserat på ovan angivna redovisning
årligen.
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2018-03-20

Dnr: 2018/460

Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Handlingar för kännedom mars 2018
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom 26 februari – 20 mars 2018
redovisas:
Ärendenr §

Datum

2017/2779 15/18

2018-03-02 Förvaltningsrättens dom Laglighetsprövning
enligt kommunallagen, Oscar Lundgrens
Väggafonder

2018/1056 16/18

2018-03-13 Fokusområden för Svängsta Samhällsförening
2018 och framåt

2018/2228 17/18

2018-03-16 Dom 2018-03-01 att inte bevilja prövningstillstånd, Stationsområdet

2018/215

2018-03-19 Beslut om varumärkesstrategi med verksamhetsidé, vision och uppdrag för Region
Blekinge

18/18

Ärende

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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2018-03-20

Dnr: 2018/475

Nämnd
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-27

§

Redovisning av delegationsbeslut mars 2018
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning
antagen 6 mars 2018, § 48. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för att
vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 26 februari–20 mars 2018.
Beslutsunderlag
1

Redovisning av delegationsbeslut

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Delegerade beslut

ePhorte ®

Urval:

Nämndärendetyp: DKS - Delegationsbeslut kommunstyrelsen, Registreringsdatum: 2018-02-26 - 2018-03-20, Status: R,F,E,J

Rapport genererad:

2018-03-21

Nämnd

Ärendenr

§

Typ

DKS A

2018/759

12/18

DKS 2018-03-06 Ordförandebeslut - Bemyndigande att underteckna handlingar och verkställa beslut inom ramen för
kommunens finanspolicy

J

Ulrika Hägvall Lundberg

DKS B

2018/832

2/18

DKS 2018-02-26 Delegationsbeslut 1/2018 Borgen Karlshamn Energi AB

J

Ulrika Hägvall Lundberg

DKS B

2018/833

3/18

DKS 2018-02-26 Delegationsbeslut nr 2/2018 Borgen Karlshamns Hamn AB

J

Ulrika Hägvall Lundberg

DKS E

2017/2854

18/18

DKS 2018-02-27 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
utbildningsförvaltningen

J

Jonas Jönsson

DKS E

2017/1527

19/18

DKS 2018-02-27 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
omsorgsförvaltningen

J

Jonas Jönsson

DKS D 2016/3965

5/18

DKS 2018-02-27 Delegationsbeslut ledningsrätt Stilleryd 2:85

F

Susanne Norlindh

DKS E

2018/922

20/18

DKS 2018-03-01 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av ekonomihandläggare till ekonomiavdelningen,
kommunledningsförvaltningen

J

Ulrika Hägvall Lundberg

DKS B

2017/1468

4/18

DKS 2018-03-05 Delegationsbeslut om startbesked för investeringsprojekt angående samordnad varudistribution

J

Daniel Wäppling

DKS B

2018/759

5/18

DKS 2018-03-06 Delegationsbeslut - uppsägning av lån i Stadshypotek

J

Ulrika Hägvall Lundberg

DKS A

2017/1429

13/18

DKS 2018-03-09 Ordförandebeslut - Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn)

J

Erik Bergman

DKS A

2018/277

14/18

DKS 2018-03-13 Ordförandebeslut - Yttrande över förslag till Vattenförsörjningsplan Ronneby kommun

J

Jesper Bergman

DKS B

2018/930

6/18

DKS 2018-03-13 Delegationsbeslut - Fordonsskada på grund av trasig skylt

J

Annabel Cifuentes

DKS A

2017/1533

15/18

DKS 2018-03-13 Ordförandebeslut , dnr 2017-102458

J

Jesper Bergman

DKS E

2017/2735

21/18

DKS 2018-03-15 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
omsorgsförvaltningen

J

Jonas Jönsson

DKS D 2017/4047

6/18

DKS 2018-03-19 Delegationsbeslut förvärv del av Asarum 1:33, Asarum C

R

Susanne Norlindh

DKS D 2018/1171

7/18

DKS 2018-03-20 Delegationsbeslut - nyttjanderättsavtal Karlshamn 5:1 brygga Kolleviks Camping

R

Susanne Norlindh

DKS A

16/18

DKS 2018-03-20 Yttrande över ansökan om nätkoncession, 50 kV luftledning Hemsjö-Mörrums bruk vid Jössarinken,
dnr 2017-102470

J

Jesper Bergman

2018/1167

Datum

Ärende

Status Handläggare

Sida: 1 av
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1

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar för egen del
att revidera beslutsuppföljningen i enlighet med yrkandet
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljning för kommunstyrelsen har upprättats. Beslutsuppföljningen innehåller
16 ärenden för återrapportering.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-06
Beslutsuppföljning mars 2018
Yrkanden
Per-Ola Mattsson yrkar att ärendet KS § 144 utgår, att nytt färdigdatum för KF § 13 sätts till
september 2018, att KS § 254 utgår, att färdigdatum för KF § 25 sätts till årsskiftet samt att
när det gäller miljöprogram sätts färdigdatum till sista maj
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet
med detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-03-06

Dnr: 2018/218

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Datum
2018-03-13
2018-03-27

§
83

Beslutsuppföljning mars 2018
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Beslutsuppföljning för kommunstyrelsen har upprättats. Beslutsuppföljningen
innehåller elva ärenden för återrapportering.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-06
Beslutsuppföljning mars 2018
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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Beslutsuppföljning, kommunstyrelsen 2018

Ärende
(instans, §,
datum och
ärende)

Beslut/beskrivning av
uppdraget

KS § 62 201703-07
Översyn av
torghandelsf
öreskrifterna

att uppdra åt
kommundirektören att göra
en översyn av
torghandelsföreskrifterna i
samband med projektering
för ombyggnationen av
torget
att bifalla motionen och att
dess intentioner beaktas
av VMAB och tekniska
nämnden i
det fortsatta arbetet med
att utveckla
förutsättningarna för ökad
återanvändning.

KD

Förslag på hur rapportens
resultat kan hanteras ska
tas fram

Landsbyg
dsutveckla
re

att revidera administrativa
handboken och
ärendehanteringssystemet

Adm
chef/samo

KF § 13,
2013-02-04
Motion om
möjlighet till
återanvändni
ng vid
återvinningsc
entralerna i
Mörrum och
Tubbaryd
KSAU § 79,
17-04-25
Avrapporteri
ng av projekt
Hästnäringen
i Blekinge
KSAU § 123,
17-05-23
Svar på

Ansvarig

Ev nytt
färdigdatum 1:a
gången

Statusrapportering från
förvaltningen

Färdig-datum

Förslag på
nytt
färdigdatum

Mars 2018

KS

Ärendet ligger inte inom TN September
ansvarsområde varför
2017
VMAB föreslås bjudas in till
diskussioner.
Statusrapportering KS
171114

November
2017

Kansliet har ett åtagande i
verksamhetsplanen för
2018 som handlar om att
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September
2018

Juni 2018

Juni 2018

Ärende
(instans, §,
datum och
ärende)

Beslut/beskrivning av
uppdraget

revisionsrapport – KS
beredningspr
ocess och
beslutsunderl
ag

s mallar för att förtydliga
beredningsprocessen och
förbättra
beslutsunderlagen, bl a
genom utbildning av
handläggare i klarspråk
och ärendehandläggning
att Policy – Stöd till socialt
företagande återremitteras
till
kommunledningsförvaltnin
gen för granskning av
policyns konsekvenser
att uppdra åt
kommundirektören att
utarbeta förslag till policy
för kommunens
internationella arbete, att
återrapportering ska ske till
kommunstyrelsens
junisammanträde
att kommundirektören
uppdras arbeta fram
kommungemensamma
riktlinjer för resor att
återrapportering ska ske till
kommunstyrelsens
junisammanträde

KSAU 201801-25 § 13
Policy - Stöd
till socialt
företagande
KS 2018-0206 § 15
Uppdrag om
att utarbeta
förslag på
internationell
policy
KS 2018-0206 § 16
Riktlinjer för
resor

Ansvarig

Ev nytt
färdigdatum 1:a
gången

rdnare
kansliet

Statusrapportering från
förvaltningen

öka den generella
kommunkunskapen bland
handläggarna. I samband
därmed revideras
administrativa handboken.

KD

2018-04-30

KD

2018-06-05

KD

2018-06-05
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Skickats till KD,
ekonomichef och
kommunjurist för
granskning

Färdig-datum

Förslag på
nytt
färdigdatum

Ärende
(instans, §,
datum och
ärende)

Beslut/beskrivning av
uppdraget

KS 2018-0206 § 23
Allmänhetens
tillgång till
offentliga
lokaler

att kommundirektören får i
uppdrag att tillse att
kommunala lokaler såsom
skolsalar, matsalar med
flera blir tillgängliga för
uthyrning på samma sätt
som exempelvis
idrottshallar
att en plan för och
eventuella kostnader för att
tillgängliggöra kommunala
lokaler framtages och
presenteras för
kommunstyrelsen senast
2018-05-08
att samtliga lokaler där
kommunen ger lokalbidrag
ska visas på kommunens
hemsida med
kontaktuppgifter
att kommundirektören
uppdras att förbereda köp
av fastigheterna
Frostenstorp 4:1, Asarum
12:2, Asarum 12:88,
Asarum 47:1 och Asarum
48:1
att kommundirektören, vid
kommunstyrelsens
sammanträde den 27 mars

KS 2018-0206 § 32 Köp
av strategisk
mark i
Jannebergso
mrådet

Ansvarig

Ev nytt
färdigdatum 1:a
gången

KD

2018-05-08

KD

2018-03-27
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Statusrapportering från
förvaltningen

Färdig-datum

Förslag på
nytt
färdigdatum

Ärende
(instans, §,
datum och
ärende)

KF 2014-1201 § 25
Motion om
inrättande av
whistleblowe
rfunktion
Miljöprogram

Beslut/beskrivning av
uppdraget

2018, redovisar förslag till
köpehandlingar
att kommundirektören, vid
kommunstyrelsens
sammanträde den 27 mars
2018, redovisar förslag till
modell för framtagande av
fördjupad översiktsplan
att bifalla motionens
intentioner och att uppdra
åt kommunstyrelsen att
påbörja arbetet med att
utarbeta interna rutiner
eller vidta andra åtgärder
som underlättar för
visselblåsare att slå larm
Uppföljning av vissa
miljömål i särskild ordning

Ansvarig

Ev nytt
färdigdatum 1:a
gången

KD

Statusrapportering från
förvaltningen

Färdig-datum

Förslag på
nytt
färdigdatum

Årsskiftet

Sista maj
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2018-03-22

Dnr: 2015/244

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-27

§

Fondering av VA-medel för investering i ny reservvattentäkt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 9 309 tkr i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som
uppkommer i och med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-03-21 § 43, föreslagit kommunfullmäktige att
avsätta 9 309 tkr i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som
uppkommer i och med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär.
Bakgrunden är att kommunens VA-anläggning står inför stora investeringar de
kommande åren. En av de största är att komplettera ordinarie
dricksvattenförsörjning med reservvatten från Mörrumsån. Lagen om allmänna
vattentjänster möjliggör för VA-huvudmannen (kommunfullmäktige) att fondera
medel för kommande nyinvesteringar. I balansräkningen ska en investeringskalkyl
kunna visa vad medlen ska användas till.
Tekniska nämnden har i sitt beslut föreslagit avsättningar för åren 2014-2017.
Kommunstyrelsen konstaterar vid ärendets beredning att för åren 2015-2016 har
kommunfullmäktige, 2017-06-19 § 95, avsatt överskotten till VA-fonden.
Kommunfullmäktige har vidare, 2017-12-18 § 197, beslutat att 3 181 tkr av VAverksamhetens eget kapital flyttas till investeringsfond.
Det finns således redan beslut om att hantera avsättningar inom VA-verksamheten.
Förevarande beslut innebär därmed i praktiken en avsättning av 2017 års
överskott, 2 117 tkr, till fonden. För att säkerställa att tidigare beslut i ärendet kan
verkställas tas dessa upp för beslut även i nuvarande ärende.
Förevarande beslut innebär således att kommunfullmäktige avsätter VAverksamhetens överskott för åren 2014-2017 i enlighet med följande:
- 2014 – 3 182 tkr
- 2015 – 705 tkr
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Dnr: 2015/244

2016 – 3 305 tkr
2017 – 2 117 tkr

Totalt 9 309 tkr.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-03-22
Protokollsutdrag TN § 43 Fondering av VA-medel för investering av reservvatten
Fondering av VA-medel för investering av reservvatten
Kostnadsberäkning från WSP
Investeringskalkyl
Protokollsutdrag KF § 95/2017 Hantering av VA-verksamhetens resultat 2016
Protokollsutdrag KF § 197/2017 Va-enheten eget kapital
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-03-21

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:45 -

Beslutande:

Mats Dahlbom
Britt Kilsäter
Katrin Johansson
Lars Hasselgren
Tor Billing
Stig Johansson
Gunnar Fastén
Magnus Dagmyr
Jan-Erik Abrahamsson
Jörgen Kronsell

Tjänstgörande
ersättare:

sid 1 av 3

Ordförande
Ledamot
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ersätter
Vakant plats (S)

Bo Sandgren (S)

Närvarande
ersättare:

Per-Ivar Johansson
Patrik Engström
Catarina Flod
Tommy Mikkelsen
Ulf Gustavsson
Lennarth Malm

Övriga:

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Berith Håkansson, personalutvecklare
Christina Svensson, sekreterare

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

Utses att justera: Tor Billing (SD)
Paragrafer:

§ 43

Justeringsdatum: 2018-03-21
Sekreterare

……………………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

……………………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

……………………………………………………
Tor Billing
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(C)
(M)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(MP)
(S)
(S)
(MP)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-03-21

sid 2 av 3

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

Tekniska
nämnden
2018-03-21
2018-03-22
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-04-13

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 43 Fondering av VA-medel för investering av reservvatten, 2015/244
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 9 309 tkr i en investeringsfond som ska täcka de
kapitalkostnader som uppkommer i och med den nyinvestering som en
reservvattenanläggning innebär
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns VA-anläggning står inför stora investeringar de kommande åren. En
av de största är att komplettera vår ordinarie dricksvattenförsörjning med reservvatten
från Mörrumsån.
Lagen om allmänna vattentjänster möjliggör för VA-huvudmannen att fondera medel för
kommande nyinvesteringar. I balansräkningen ska en investeringskalkyl kunna visa vad
medlen ska användas till.
En sådan kalkyl för ovanstående nyinvestering i Karlshamns VA-anläggning finns bifogad
denna tjänsteskrivelse.
VA-verksamheten har några år tillbaka haft positiva ekonomiska resultat:
 2014 – 3 182 tkr
 2015 – 705 tkr
 2016 – 3 305 tkr
 2017 – 2 117 tkr
Totalt 9 309 tkr.
Förslag till beslut är att dessa medel avsätts i en investeringsfond som ska täcka de
kapitalkostnader som uppkommer i och med den nyinvestering som en
reservvattenanläggning innebär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson daterad 2018-02-06
Kostnadsberäkning från WSP
Investeringskalkyl
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-02-06

Dnr: 2015/244

Nämnd
Tekniska nämnden

Datum
2018-02-21

§

Fondering av VA-medel för investering av reservvatten
Förslag till beslut
att godkänna informationen
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 9 309 tkr i en investeringsfond som ska
täcka de kapitalkostnader som uppkommer i och med den nyinvestering som en
reservvattenanläggning innebär
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns VA-anläggning står inför stora investeringar de kommande
åren. En av de största är att komplettera vår ordinarie dricksvattenförsörjning med
reservvatten från Mörrumsån.
Lagen om allmänna vattentjänster möjliggör för VA-huvudmannen att fondera
medel för kommande nyinvesteringar. I balansräkningen ska en investeringskalkyl
kunna visa vad medlen ska användas till.
En sådan kalkyl för ovanstående nyinvestering i Karlshamns VA-anläggning finns
bifogad denna tjänsteskrivelse.
VA-verksamheten har några år tillbaka haft positiva ekonomiska resultat:
 2014 – 3 182 tkr
 2015 – 705 tkr
 2016 – 3 305 tkr
 2017 – 2 117 tkr
Totalt 9 309 tkr.
Förslag till beslut är att dessa medel avsätts i en investeringsfond som ska täcka de
kapitalkostnader som uppkommer i och med den nyinvestering som en
reservvattenanläggning innebär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson daterad 2018-02-06

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ VA
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2015/244

Kostnadsberäkning från WSP
Investeringskalkyl
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson

Marika Mårtensson
VA-chef
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UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

PRÖVNING RESERVVATTENTÄKT KARLSHAMN

Mats Ämtvall

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10211793

2018-01-18

PM KARLSHAMNS KOMMUN, PRÖVNING RESERVVATTENTÄKT
KARLSHAMN, KOSTNADSBERÄKNING ÄTA NR 9
Allmänt
Systemet utformas med en intagsledning som leder vattnet från Mörrumsån till en pumpstation belägen intill ån
varifrån råvattnet pumpas vidare via en överföringsledning från Svängsta till Långasjöns vattenverk. Föreslagen
placering av råvattenintaget är i den norra delen av Svängsta.

Metod
Dimensionering av ledningar baseras på uppgifter enligt ”PM Karlshamns Kommun, prövning Reservvattentäkt
Karlshamn, översiktlig beskrivning ÄTA nr 9” dat. 2017-12-14 författad av Johan Wijk.

Förutsättningar/dimensioneringar
Följande förutsättningar/dimensioneringar ligger till grund för beräkningarna:
Tryckledning ø 560 ca 10 300 m.
Därav sjöledning ca 335 m
Ledning förläggs i/bredvid cykelväg (tidigare banvall) på en sträcka av ca 7 240 m, GC-väg genom Svängsta
ca 500 m, skogsmark ca 625 m, naturmark/åker ca 1600 m och sjöförläggning ca 335 m
Det är räknat med tryckning (Hammarborrning) av ledning under vägar ca 200 m.
I cykelvägar är det räknat med återställning av hela bredden. Slitlager av grus på ca 1850 m och asfalt på ca
5865 m.
Då det kan förekomma föroreningar i tidigare banvall så har vi räknat med att på ca 20% av sträckan byta
massor på ett djup av 30 cm. Dessa massor körs till deponi anpassad till föroreningsgrad och ersätts av nya
massor.
Kostnader för pumpstation och intagsanordning ingår, men då förhållandena är ganska oklara så är denna
kostnad i stora delar uppskattad. Kostnader är grundade på erfarenhetsåterföring från tidigare projekt.

WSP Sverige
391 25 Kalmar
Besök: Södra Malmgatan 10
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

1 (2)
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UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

PRÖVNING RESERVVATTENTÄKT KARLSHAMN

Mats Ämtvall

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10211793

2018-01-18

Resultat
Sammanlagd kostnad ca 75,5 MSEK.

Fördelning av kostnader
Aktivitet/anläggningsdel

Mängd

Enhet

À-pris

Rivning, avverkning, röjning

Total kostnad
1,8 MSEK

Rörmaterial, ventiler o vikter

10300

m

2600

26,8 MSEK

Schakt, läggning o fyllning rör

9970

m

2800

27,9 MSEK

Rörtryckning under vägar

200

m

20000

4,0 MSEK

Förläggning sjöledning exkl. viktning exkl. rör

335

m

425

0,15 MSEK

Återställning ytor

8,5 MSEK

Pumpstation

4,2 MSEK

Intagsanordning

1,4 MSEK

Inhägnader, avstängningar m.m.

0,75 MSEK

Total kostnad

75,5 MSEK

Kalmar 2018-01-18

WSP Sverige AB

Mats Ämtvall

2 (2)
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar mindre än 7 mnkr
Förvaltning
SHBF
Projektets namn

Verksamhet
VA
Projektnummer

Prioritering
1

Ny reservvattentäkt

1 Koppling till KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål:
Trygga vattenförsörjningen för kommunens VA-abonnenter.

Nämndens mål:

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

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

Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte
projektet genomförs etc)
Projektet innebär verkställande av att det i krislägen finns tillgång till ett alternativt råvatten. Detta råvatten tas ut från Mörrumsån
norr om Svängsta och pumpas i en ledning ner till befintligt eller nytt vattenverk vid Långasjön.

2 Utgifter och inkomster
Utgifter (spec)

Total
500
500
7 500
1 800
26 800
27 900
4 000
150
8 500
4 200
1 400
750
500
500
0
0
0
85 000

Prövningar
Kompensationsåtgärder
Projektering
Rivning, avverkning, röjning
Rörmaterial, ventiler och vikter
Schakt, läggning och fyllning rör
Rörtryckning under vägar
Förläggning sjöledning
Återställning av ytor
Pumpstation
Intagsanordning
Inhägnader, avstängningar etc
Trafikåtgärder
Vattenskyddsområde

Summa utgifter

Tom
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan (tkr i löpande priser)

2019
500

2020

2021

500
7 500
1 800
13 400
13 950
2 000
150
4 250
2 100
700
375
250

13 400
13 950
2 000
4 250
2 100
700
375
250
500

0

0

0

8 000

39 475

37 525

0
0

0
0
0
0

0
0

0
8 000

0
39 475

0
37 525

Inkomster (spec)
0
0
0
85 000

Investeringsbidrag

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

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

2018

2019

2020

2021

Årlig skötsel gata, park mm
Underhåll gata, park mm
Avgående kostnader eller effektiviseringar
Avskrivning
Intern ränta

5,00%
1,75%

Summa kostnader

0
0
0

0
0
0

400
140
540

2 374
824
3 198

0
0

0
0

0
540

0
3 198

Intäkter

Summa intäkter
Summa nettokostnader

Kategori:

Status:

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering
Profilering av kommunen

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd
Annat:

5. Samplanering har skett med:
KLF

Underskrift av berörd Förvaltningschef:

OMS

SHBF
Strategi- och
beredanderådet
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UTB
Lokalförsörjningsgruppen

Annan:
Förvaltn för
arbete och
välfärd

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-06-19
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 17:00 – 20.05

Beslutande:

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

Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Roland Olsson
Siri Näslund from § 103
Ingvar Andersson
Patrik Engström

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

Tjänstgörande
ersättare:
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(S)
(C)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(V)

ersätter
Suzanne Svensson
Sara Sakhnini
Kerstin Gustafson
Ingrid Hagberg-Hake

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-06-19

Karlshamns
kommun

Anna Arlid
Magnus Olsson
Britt Kilsäter
Lars Hasselgren
Ingrid Ågård
Karin Johansson
Katrin Johansson (S) tom § 94
Närvarande
ersättare:

Övriga:

(M)
(M)
(M)
(M)
(MP)
(V)
(S)

sid 2 av 5

Marco Paulsson
Elin Petersson
Per Erlandsson
Claes Mårlind
Sara Månsson Möllergren
Tommy Larsson
Kenneth Hake

Kerstin Linde (S), Barbro Olsson (S), Lena Häggblad (C), Bodil Ericsson (L), Ken
Svanberg (L)
Kommundirektör Daniel Wäppling

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

91-136

Justeringsdatum: 2017-06-27
Sekreterare

……………………………………………………
Jens Odevall

Ordförande

……………………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………………… ……………………………………………………
Leif Håkansson
Anna Atmander

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

Kommunfullmäktige
2017-06-19
2017-06-29
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2017-07-21

Underskrift: _________________________________________________________________________________________

610

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
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2017-06-19
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§ 95 Hantering av VA-verksamhetens resultat 2016 2017/860
Kommunfullmäktiges beslut
att inrätta en investeringsfond för att delfinansiera kapitalkostnaderna för utbyggnad av
reservvattentäkt under åren 2019-2021
att avsätta 2015 och 2016 års resultat från VA-verksamheten i investeringsfonden.
Sammanfattning
En allmän förutsättning för VA-verksamheten är självkostnadsbegreppet. De avgifter som
får tas ut av VA-kollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de
levererade tjänsterna.
Gällande regelverk tillåter att VA- verksamheten avsätter medel till exempel i en fond för
framtida nyinvesteringar. I balansräkningen ska man kunna visa en investeringsplan vad
medlen ska användas till. Fonden löses upp i takt med att kostnaderna uppstår för den
specifika åtgärden. De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar som
kommer hela kollektivet tillgodo.
Kommundirektören föreslår i tjänsteskrivelse att VA verksamhetens resultat för 2016 bör
hanteras i enlighet med Tekniska nämndens beslut från föregående år och avsättas i en
investeringsfond för finansiering av en hållbar reservvattenlösning för Karlshanms VAkollektiv. Motsvarande tjänsteskrivelse finns avseende 2015 års resultat.
Tekniska nämnden beslutade 2016-02-17, § 23, Överskottshantering VA 2016/558,
att avsätta 2015 års resultat samt eventuella kommande års överskott i en
investeringsfond för att delfinansiera kapitalkostnaderna för utbyggnad av
reservvattentäkt under åren 2018-2020.
att resterande kapitalkostnader finansieras genom brukningsavgifter.
Kommentar: Beslutet gick aldrig vidare till kommunfullmäktige för beslut och har därför
heller inte verkställts.
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-15, § 40, Hantering av VA-verksamhetens
resultat 2016, 2017/860
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att inrätta en investeringsfond enligt förslag
att 2016 års resultat sätts av i en investeringsfond för att delfinansiera kapitalkostnaderna
för utbyggnad av reservvattentäkt under åren 2019-2021.
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Årsredovisning 2016, VA
Årets resultat VA 2015 uppgick till 706 tkr. För 2016 var årets resultat 3 305 tkr.
Eget kapital VA, tkr

2016-12-31

2015-12-31

Ingående eget kapital
Årets resultat vatten
Årets resultat avlopp
Utgående eget kapital

3 887
-1 122
4 427
7 192

3 182
-1 895
2 601
3 887

De två besluten, med samma inriktning, i teknisk nämnden innebär att det finns två
alternativa förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Antingen avsätts årets resultat för både 2015 och 2016 d v s 4 011 tkr (alt 1) till en fond
eller så avsätts endast 2016 års resultat d v s 3 305 tkr (alt 2). Under förutsättning att
avsättningen verkställs under 2017 blir effekten på det egna kapitalet enligt nedanstående
tabell.
Eget kapital 2017 efter avsättning till fond.

Ingående eget kapital
2017, tkr
Avsättning till fond, tkr
Utgående eget kapital
2017, tkr

Alternativ 1 (2015+
2016 års resultat)
7 192

Alternativ 2 (2016 års
resultat)
7 192

- 4 011
3 181

-3 305
3 887

Ovanstående tabell visar att oavsett alternativ till avsättning så finns det kvar ett positivt
eget kapital. VAs resultat för åren 2013 och 2014 var svagt negativa vilket minskade det
egna kapitalet dessa år med -53 tkr respektive -258 tkr.
De investeringsplaner som finns för VA de närmaste åren är omfattande och kommer
sannolikt innebära att investeringarna finansieras genom ökad upplåning. Den låga
räntenivå som råder i nuläget bedöms förändras innebärande stigande räntor.
Bedömningen är att kapitalkostnaderna kommer att överstiga de ovan föreslagna
avsättningarna.
Avsikten med fonden är att delfinansiera kapitalkostnaderna för reservvattentäkt. De
planerade VA investeringarna uppfyller kriteriet, att de ska komma hela kollektivet
tillgodo, för att inrätta en fond.
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Ekonomiavdelningens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning finns utrymme att avsätta 4 011 tkr d v s VAs
resultat 2015 och 2016, i en fond för att delfinansiera kapitalkostnaderna vid en utbyggnad
av reservvattentäkt under åren 2019-2021.
Beslutsunderlag
1.
2.
3.

Protokollsutdrag KS § 117/2017 Hantering av VA-verksamhetens resultat
2016
Protokollsutdrag TN § 40/2017 Hantering av VA-verksamhetens resultat
2016
Hantering av VA-verksamhetens resultat 2016

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomichefen
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 17:00 – 19:00 (ajournering kl. 18:00-18:50)

Beslutande:

Marie Sällström
Gert Åkesson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Andreas Saleskog
Jan Bremberg
Jan-Åke Berg
Anders Karlsson
Kerstin Gustafson
Lena Sandgren
Tobias Folkesson
Anki Hansson
Kenneth Hake
Johnny Persson, from § 207
Christel Friskopp
Sofie Dahlqvist
Göran Svensson
Vivianne Andersson
Leif Håkansson
Ingrid Hagberg-Hake
Inger Löfblom Sjöberg
Gertrud Ivarsson
Marco Gustavsson
Elin Petersson
Magnus Gärdebring
Claes Mårlind
Bärthil Ottosson
Cecilia Holmberg
Carl-Eric Birgersson
Anders Englesson
Sara Månsson Möllergren
Anna Atmander
Per Atmander
Johanna Karlsson
Tor Billing, tom § 206
Tommy Strannemalm
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson
Anna Wihlstrand
Ulf Lind
Mona Wettergren
Jens Henningsson
Tommy Larsson
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Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-12-18

Karlshamns
kommun

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Övriga:

Roland Ohlsson (S)
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§ 197 VA-enhetens eget kapital 2017/860
Kommunfullmäktiges beslut
att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital flyttas till investeringsfond.
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14, § 96 att 3 181 tkr av VA-enhetens eget kapital
flyttas till investeringsfond.
VA-enheten har ett eget kapital på 3 181 tkr. Detta överskott har VA-enheten haft i 3 år och
det betyder enligt vattentjänstlagen att de ska betala tillbaks de pengarna till abonnenterna
om de inte lägger dem i investeringsfonden för nyinvestering.
Beslutsunderlag
1

Protokollsutdrag § 96/2017 VA-enheten Eget kapital

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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