Karlshamns
kommun

Datum:
Tid:
Plats:

KALLELSE
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)

2019-02-05
13:30
Rådhuset, Asarumssalen

Per-Ola Mattsson
Ordförande
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare
Erik Bergman, 0454-815 25 eller erik.bergman@karlshamn.se

1

Karlshamns
kommun

KALLELSE
Kommunstyrelsen
2019-02-05

Sida 1(2)

Dagordning
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ärende
Val av justerare
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Information från kommundirektören
Finansiering av Visit Blekinge 2019-2020
Förtydligande gällande VA-taxa 2019
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Avslut av projekt 1195, Kultur- och bibliotekshus
Utbetalning av kommunalt partistöd
Justering avseende attest inom bestämmelser om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda
Ändring av Kommunsamverkans Cura Individutvecklings förbundsordning
Ordförande och vice ordförande för brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m fl (brytningsområdet på Sternö) uppdrag att starta nytt detaljplanearbete
Svar på granskningsrapport - Granskning av kommunens långsiktiga
ekonomiska planering
Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Hällaryds samhällsförening
Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Ihre BTK
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Medfinansiering Landsbygdsprogrammet "Renovering av gångbro
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Ronneby 4 Disponering av Drottninggatan 5 "Gula Huset" - Blekinge
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Ramar för nyupplåning 2019
Revidering av torghandelsföreskrifter - lokala ordningsföreskrifter
Reviderade avgifter för torghandelsplatser
Redovisning av utfört tillsynsarbete 2018
Sanering av markförorening inom Karlshamn 5:1 - Hunnemara grusgrop
Tekniska budgetjusteringar löneökningar och kapitalkostnader 2018
Tekniska budgetjusteringar investeringar under 7 mnkr 2019
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Val av representanter i samordningsförbundet FINSAM
Val av ordförande och vice ordförande i brottsförebyggande rådet
Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum
Utseende av representant i Mörrumsåns Vattenråd
Utseende av representant i Miens Vattenråd
Val av styrelse för Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder
Nominering av representant till styrelsen för SydostLeader
Samverkansgruppen Blekinge Väst
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Val av styrelserepresentant i EC-stiftelsen
Val av ledamot i Göte Borgströms stiftelse för fiske och vattenvård
Val av ledamöter i kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att bordlägga ärendet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om finansiering av Visit Blekinge under 2017
och 2018 varefter en uppföljning skulle ske innan nytt beslut. Sölvesborg fattade ett
beslut med samma innebörd medan övriga Blekingekommuner fattade beslut om
finansiering för hela projektperioden, det vill säga fram till och med 2020. Den årliga
kostnaden uppgår till 360 tkr.
Under 2018 har Visit Blekinges verksamhet lyfts inom regionchefsgruppen som en del i
gruppens hantering av de olika projekt där kommuner, landsting, nuvarande region
Blekinge och i förekommande fall Länsstyrelsen är parter.
Vid två tillfällen (ett under våren och ett under hösten) har en uppföljning av
verksamheten skett genom träffar med Visit Blekinges vd. Kommundirektören gör
bedömningen att dessa uppföljningstillfällen har gett tillräcklig mycket information så att
det kan utgöra underlag för nya beslut om finansiering. När det gäller stadgar så har
dessa diskuterats under året men inte formellt setts över utan detta bör kunna hanteras
parallellt med diskussionerna om framtida ägarstruktur inför en eventuell permanentning
av projektet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Underlag från Visit Blekinge
Underlag från Regionchefsgruppen
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Turistchef Lena Axelsson

5

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsluta medfinansieringen av Visit Blekinge
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om finansiering av Visit Blekinge under 2017
och 2018 varefter en uppföljning skulle ske innan nytt beslut. Sölvesborg fattade ett
beslut med samma innebörd medan övriga Blekingekommuner fattade beslut om
finansiering för hela projektperioden, det vill säga fram till och med 2020. Den årliga
kostnaden uppgår till 360 tkr.
Under 2018 har Visit Blekinges verksamhet lyfts inom regionchefsgruppen som en del i
gruppens hantering av de olika projekt där kommuner, landsting, nuvarande region
Blekinge och i förekommande fall Länsstyrelsen är parter.
Vid två tillfällen (ett under våren och ett under hösten) har en uppföljning av
verksamheten skett genom träffar med Visit Blekinges vd. Kommundirektören gör
bedömningen att dessa uppföljningstillfällen har gett tillräcklig mycket information så att
det kan utgöra underlag för nya beslut om finansiering. När det gäller stadgar så har
dessa diskuterats under året men inte formellt setts över utan detta bör kunna hanteras
parallellt med diskussionerna om framtida ägarstruktur inför en eventuell permanentning
av projektet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet bifalla
detsamma. Arbetsutskottet har därmed beslutat föreslå kommunstyrelsen avsluta
finansieringen.
Beslutet skickas till
Visit Blekinge
Ekonom Susanne Andersen
Turistchef Lena Axelsson
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Finansiering av Visit Blekinge 2019-2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera Visit Blekinge med 360 tkr per år för åren 2019 och 2020
att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budgetram i linje med beslutet från 2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om finansiering av Visit Blekinge under 2017
och 2018 varefter en uppföljning skulle ske innan nytt beslut. Sölvesborg fattade ett
beslut med samma innebörd medan övriga Blekingekommuner fattade beslut om
finansiering för hela projektperioden, det vill säga fram till och med 2020. Den årliga
kostnaden uppgår till 360 tkr.
Under 2018 har Visit Blekinges verksamhet lyfts inom regionchefsgruppen som en del i
gruppens hantering av de olika projekt där kommuner, landsting, nuvarande region
Blekinge och i förekommande fall Länsstyrelsen är parter.
Vid två tillfällen (ett under våren och ett under hösten) har en uppföljning av
verksamheten skett genom träffar med Visit Blekinges vd. Kommundirektören gör
bedömningen att dessa uppföljningstillfällen har gett tillräcklig mycket information så att
det kan utgöra underlag för nya beslut om finansiering. När det gäller stadgar så har
dessa diskuterats under året men inte formellt setts över utan detta bör kunna hanteras
parallellt med diskussionerna om framtida ägarstruktur inför en eventuell permanentning
av projektet.
Sedan beslutet 2016 har ny vd tillträtt och bolaget har blivit mer aktivt samt ändrat
inriktning i enlighet med den utveckling som skett på marknaden. Exempelvis så har
fokuset på en egen bokningssajt minskat då man inte kan konkurrera med de nya
övergripande sajterna och istället ökat på att lyfta platsvarumärket genom olika former
av marknadsföring och samordnande websidor med några av Blekingekommunerna.
Sammantaget kan sägas att bolaget sedan något år skapar nytta för
Blekingekommunerna vilket tidigare inte varit helt tydligt.
Ägandet av bolaget är en central del i utvecklingen av ett framtida Visit Blekinge som
lämnat projektformen. Kommundirektörerna i Blekinge är av den gemensamma
uppfattningen att finansiärerna det vill säga kommunerna bör ha ett tydligare inflytande
över bolaget. Hur detta ska kunna se ut bör göras klart under de återstående två
projektåren.

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sammanfattningsvis bedöms bolaget har utvecklats så positivt sedan föregående beslut
att en fortsatt finansiering kan vara rimlig. Att dessutom tre av fem kommuner redan
fattat ett sådant beslut samt att Sölvesborg och Karlshamn synkat sina processer bidrar
ytterligare till lämpligheten i att Karlshamn fattar ett beslut om fortsatt finansiering för de
två återstående projektåren.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-11-14
Underlag från Visit Blekinge
Underlag från Regionchefsgruppen
Beslutet skickas till
Visit Blekinge
Ekonom Susanne Andersen
Turistchef Lena Axelsson

Daniel Wäppling
Kommundirektör
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Visit Blekinge FAS II

2018-11-19

Bakgrund
Visit Blekinge AB (svb) startar, som ett resultat av framtagande av Blekinges
besöksnäringsstrategi 2014. Ägare är Visit Blekinge Ideell förening med representanter från
besöksnäringen, Region Blekinge och Blekinges kommuner. Uppstartsprojektet är planerat att
avslutas 2016-12-31 men eftersom projektmedel finns kvar startar projektet Visit Blekinge FAS
II 2017-10-01 och löper till 2021-09-30. Visit Blekinge AB (svb) har ett uppdrag som baserar
sig på följande styrdokument:
- Blekinge besöksnäringsstrategi från 2013.
- Ägardirektiv från Visit Blekinge Ideell förening som baseras på Blekinge
besöksnäringsstrategi.
- Projektmål inom projektbeskrivning Visit Blekinge FAS II (baseras på besöksnäringsstrategi
och prioriterar marknadsföring.)
- Styrelsebeslut inom Visit Blekinge AB (svb) utifrån styrdokument ovan.
Prioriteringar och arbete från projektstart Visit Blekinge FAS II
Inom projektet är framförallt uppdraget att verka för att fler besökare kommer, vilket ligger i
linje med Visit Blekinge AB (svb) uppdrag som ett marknadsbolag.
Aktiviteter som har genomförts eller pågår för att öka antalet besökare är bland annat:
marknadsföring primärt via webb och sociala medier, PR, utveckling av CRM-system,
utveckling Convention Bureau, utveckla samarbete med andra regioner och destinationer,
deltagande på mässor, arbeta med reseförsäljare/reseagenter.
Under projektets första år inom FAS II har vi prioriterat följande:
- Säkerställa information till projektets intressenter inom besöksnäringen och det
offentliga. Bygga relationer och utveckla förutsättningar till samtliga för framtida
samarbete.
- Utveckla visitblekinge.se till en administrativt effektiv och sökordsoptimerad hemsida.
Ge kommunerna möjlighet att proaktivt marknadsföra hemkommunen på
visitblekinge.se
- Utifrån marknadsplan marknadsföra Blekinges utbud på prioriterade målmarknader
- Utveckla möjligheterna för föreningens medlemmar (företagen) att marknadsföra sig
med hjälp av Visit Blekinge AB (svb)
- Öka möjligheterna för genomförande av fler konferenser, event och evenemang i
Blekinge genom att förbereda start av Convention Bureau, samarbeta med kommuner
och med Blekinge Idrottsförbund.
Aktiviteter och resultat under projektets första år
-

Personliga besök, återkommande nyhetsbrev och återkommande inlägg på sociala
medier har skapat bättre kunskap om projektet och Visit Blekinge AB (svb) uppdrag
hos besöksnäringen och övriga intressenter. Under året har vi bjudit in samtliga
kommuner för dialog kring framtida inriktning och ansvar kring tryckt material och
digital utveckling. Samverkar med pågående utvecklingsprojekt Arkipelagrutten,
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-

-

-

-

-

-

Attractive Hardwood, Sveriges Sydligaste Vildmark och CAT (Competence Academy
Tourism).
Grundutvecklingen av visitblekinge.se är klar och vi ser en tydlig ökning av antalet
besökare. Sölvesborg och Olofström kommun använder sig numera av
visitblekinge.se för att marknadsföra sig som besöksmål.
Marknadsförda kampanjer inom sociala medier kopplas nu ihop med webben vilket
leder till mer uppmärksamhet och bättre spridning.
Blekingemagasinet produceras i 55 000 ex på fyra olika språk. Används både till att
locka nya besökare och som informationsskrift till besökare på plats i Blekinge. Delas
bland annat ut på världens största besöksnäringsmässa, ITB i Berlin, där vi medverkar
med Visit Sweden. I samarbete med Camping sydost delas magasinet ut i södra
Sverige. Under 2018 har 30 000 exemplar delats ut i Blekinge till besökare via
Turistbyråer, boendeanläggningar och övriga besöksmål.
Genomför fyra större digitala kampanjer (mot geografiska målmarknader Tyskland,
Nederländerna, Danmark och Sverige) under våren 2018. Sammantaget gav dessa
över 7 miljoner visningar av Blekinge.
Genomför visningsresor i Blekinge för journalister och researrangörer. Sydostleden
uppmärksammas här i nederländsk press.
Tillsammans med samtliga kommuner genomförs TV-inspelning av Fiskedestination
som under våren 2019 kommer att sända fem avsnitt från Blekinge. Inför tvsändningarna skapas nya försäljningspaket inom sportfiske för att möta en bedömd
ökning av försäljningsmöjligheter. I samband med sändningen samordnas andra
marknadsaktiviteter inom sportfiske för att ta tillvara på möjligheterna som
exponeringen i tv innebär. Vi deltar även med ett flertal företag på Sportfiskemässan i
Jönköping 29-31 mars.
Tydliggjort för föreningens medlemmar vilka möjligheter till marknadsföring som Visit
Blekinge kan erbjuda. Vi ser ett ökande intresse inför 2019 från medlemmar att aktivt
delta i kommande marknadsföring.
Affärssamarbete med Sveriges Golfkust är påbörjat. Visit Blekinge kommer att ansvara
för marknadsföring av varumärket Sveriges Golfkust.
Varit delaktiga i olika grad vid ansökan och genomförande av VM i Casting, SM i
Brukshund, Riksidrottsforum.

Inför 2019 finns nu en detaljerad marknadsplan med tematisk inriktning och en
kampanjplanering. Vi fokuserar ytterligare på en kostnadseffektiv digital marknadsföring av
Blekinges reseanledningar. Antalet gästnätter i Blekinge ökade med 40 000 under perioden
januari-september 2018, vilket med 4,8% var störst procentuell ökning i södra Sverige.
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Utvecklingsfrågor
Omvärlden förändras, besökarens beställningsmönster ser annorlunda ut och digitaliseringen
ger nya möjligheter. Kampen om vart besökaren ska resa hårdnar hela tiden.
Detta gör att förutsättningarna i befintliga besöksnäringsstrategin fullt ut inte stämmer längre.
Utifrån detta pågår en översyn och vässning av strategin där regionledning, länsturismchef
samt undertecknad ingår i arbetsgruppen. I referensgruppen ingår kommunrepresentanter
från Ronneby och Olofström samt representanter från besöksnäringen.
Uppdraget är att ta fram förslag som möter omvärldens förändringar och skapa
förutsättningar en långsiktig utveckling efter projektslut.
- Tydliggör roller och ansvar för framförallt, Region Blekinge och Visit Blekinge AB
(svb).
- Utvärdera befintlig ägar- och finansieringsmodell. Förslag på långsiktig lösning.
- Definiera var och hur förändringar lyfts och beslutas.
Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med omvärldsbevakning och resultatanalyser för att så
effektivt som möjligt kunna möta utvecklingen inom besöksnäringen och förändringar av
besökarens sätt att bestämma sig för sitt nästa besöksmål.
För att öka antalet besökare ytterligare till Blekinge är vi övertygade om att det finns fler
synergieffekter att utveckla inom proaktiv marknadsföring för Blekinges kommuner, Region
Blekinge och Visit Blekinge AB(svb).

Karlshamn 2018-11-19
Håkan Andersson
VD Visit Blekinge AB (svb)

11

Tjänsteskrivelse

Datum: 2018-11-20

1(3)

Diarienummer:

Handläggare
Namn: Iréne Robertsson

Utveckling av Visit Blekinge AB

Sammanfattning
Visit Blekinge är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
ägt av en ideell förening. Bolaget bildades 2014 som ett led i arbetet med att
utveckla besöksnäringen i Blekinge. Strategi för besöksnäringen i Blekinge
beslutades året innan.
Medlemmar i föreningen har ökat och är nu 110 stycken jämfört med vid start då
det var 59 medlemmar. Föreningen utser styrelseledamöter och suppleanter
samt lämnar direktiv till bolaget.
Bakgrund
Samtliga regioner arbetar med besöksnäring och marknadsföring av den egna
regionen. Genomförandet har organisatoriskt löst på olika sätt.
Syftet med Visit Blekinge var vid bildandet ta avstamp i Blekingestrategin för en
kraftsamling av insatserna inom besöksnäringen samt utveckla besöksnäringen
till den potentiella tillväxtbransch som Blekingestrategin utpekat vilket också
framgår av bolagsordningen. Enligt bolagsordningen ska bolaget i nära
samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter samt näringslivet
skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig
del i Bolagets arbete är att stärka Blekinges konkurrenskraft genom internationell
och nationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter.
I samverkan med aktörer i Blekinge ska Visit arbeta för att stärka varumärket
Blekinge och därmed öka antalet besökare till Blekinge enligt de mål som tagits
fram i strategin för besöksnäringen.
Då vi nu är inne i FAS II och projektet kommer att avslutas 2020 behöver vi
bestämma oss för hur vi ska arbeta med platsvarumärket och besöksnäringen.
Visit Blekinge arbetar idag med platsvarumärket men är en av flera aktörer.
Destinationsutveckling är en del av Visits uppdrag men också en del av
regionens uppdrag. Platsvarumärket är en sammanhållen bild som ska ligga som
grund för all kommunikation. Även kommunerna arbetar mer eller mindre med
destinationsutveckling både som en del i varumärkesbyggandet och som en
näringslivsfrämjande åtgärd.
Verksamhet
Det är först i FAS II som bolaget fungerat fullt ut och haft en VD som arbetat
heltid i bolaget. Under detta år har det genomförts ett antal olika aktiviter. Det har
varit aktiviteter med syfte att utveckla och stärka näringen och enskilda aktörer
samt stödja och samordna de offentliga verksamheternas satsningar. Exempel
på genomförda aktiviteter under senaste året är riktade digitala kampanjer mot
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Tyskland, Nederländerna, Danmark och Sverige, visningsresor för journalister
och researrangörer, TV-inspelning Fiskedestianation som under 2019 kommer
att visas i tv, företagsbesök och information till företagen samt marknadsföra
länet.
Visitblekinge.se är utvecklad och både Olofström och Sölvesborg har valt att vara
en del i den befintliga siten. Övriga kommuner har egna siter men speglar vissa
aktiviteter på den gemensamma sidan.
Finansiering
Finansieringen vid starten utgjordes av offentliga medel och projektmedel.
Målsättningen var att finansieringen skulle ökas från den privata näringen genom
provisionen vid försäljning av hotellnätter och olika paket på webbsidan och en
serviceavgift. Medlemmar i den förening som äger aktierna skulle då också
betala en medlemsavgift som ” … skulle hållas låga för att skapa maximal
delaktighet och kraft. Medlemsavgifterna bör vara omsättningsbaserade. När det
gäller den operativa basfinansieringen skall denna tas ut i form av årliga
serviceavgifter, vilka bör vara omsättningsbaserade med olika procentsatser
beroende på bransch. Det skall dock finnas ett tak.”
Medlemsavgifterna har alltid varit 500 kronor och någon serviceavgifter har inte
tagits ut. Senare kom istället Markandspaket i två nivåer, som fortfarande finns
kvar.
Det har över tid visat sig svårt att få en privat finansiering i den utsträckning som
var beskriven när bolaget bildades. Omvärlden förändras och det fanns redan
starka alternativ för webbokning av hotellnätter och liknande ex hotels.com.
Inför FAS II bestämdeds i stället att bolaget skulle marknadsföra flera aktörer och
också upplåta webbplats till att lyfta upp besöksanledningar från kommunernas
webbsidor.
Det som talar för att det offentliga även fortsättningsvis ska vara en del både av
drift och av finansiering är vårt behov av att arbeta med det lokala och regionala
platsvarumärket. Det arbetet avser inte bara besöksnäringen utan avser också
de som bor och verkar i regionen och de som skulle kunna bo här i framtiden
samt företagsetableringar. Platsvarumärket behöver i grunden vara detsamma
oavsett målgrupp men behöver nischas mot var grupp.
Framtid
En referensgrupp bestående av representanter från regionen, kommuner och
företag påbörjade en diskussion gällande framtiden baserad på vad som hänt
under åren, vad som genomförts och vilka utmaningar vi står inför. Frågor som
diskuterades var bl.a. Hur utvecklar vi målen och arbetet, hur bibehåller vi och
ökar näringslivets delaktighet och vilken organisation och styrning matchar
finansiering och uppdrag.
Styrelsen i Visit har informerats om referensgruppens resonemang.
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Förslag till beslut
Regionchefsgruppen får i uppdrag att lämna ett förslag på Visit Blekinges
uppdrag och det gemensamma arbetet med platsvarumärket/attraktionssystemet
och destinationsutveckling, samt organisation och ägarförhållanden för bolaget.

Regionchefsgruppen

Peter Lilja, Anna-Lena Cederström, Iréne Robertsson, Lars Ericsson,
Magnus Widén, Carl-Martin Landén och Daniel Wäppling.
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/2852

Datum
2019-02-05

§

Förtydligande gällande VA-taxa 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bekräfta kommunfullmäktiges beslut § 208 av den 17 december 2018
att förtydliga att anläggningsavgiften inte höjs, utan ligger kvar på 2018 års nivå
Sammanfattning
Det beslut om VA-taxa som fattades av kommunfullmäktige i december visade sig vid
implementeringen innehålla sådana oklarheter gällande anläggningsavgiften att ett
förtydligande behöver göras genom ett nytt beslut i kommunfullmäktige.
Vad som avsåg med kommunfullmäktiges beslut var att VA-taxans brukningsavgifter
skulle höjas med 7 procent samt att den rörliga brukningsavgiften för dricksvatten,
utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr inklusive moms att fonderas till kommande
reservvattentäkt och utökad funktion i nytt vattenverk. I det ingick att
anläggningsavgiften inte skulle höjas.
För att förtydliga detta fattas förevarande beslut, vilket är berett med Karlshamn Energi
Vatten AB.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-31
Uppdaterat taxedokument, 2019-02-01
Protokollsutdrag KF § 208/2018 VA-taxa 2019
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanlaggningar
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019
Styrelseprotokoll 2018-10-24 KEVAB
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Karlshamn Energi Vatten AB

Erik Bergman
Kanslichef

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

15

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Sida 1(5)

Plats och tid

Rådhussalen, klockan 15:00—20:25, ajournering kl 17:40–18:40

Beslutande

Marie Sällström
Gertrud Ivarsson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Leif Håkansson
Xhani Bardhi fr.o.m. § 207
Ulla Sandgren
Jan Bremberg
Monika Nobach
Fredrik Nilsson
Katrin Johansson
Jan-Åke Berg
Susanne Olsson
Kenneth Hake
Linda Winnetoft
Tommy Persson
Lena Sandgren
Anders Karlsson
Sofie Dahlqvist
Marco Gustavsson
Mats Dahlbom
Ola Persson
Lena Häggblad
Claes Jansson fr.o.m. § 207
Charlott Lorentzen
Magnus Gärdebring
Elin Petersson
Magnus Sandgren
Magnus Arvidsson
Catarina Flod
Lars Hasselgren
Ulf Ohlsson
Anna Arlid
Bodil Frigren Ericsson
Britt Jämstorp
Lars-Olof Larsson
Björn Tenland Nurhadi
Mona Wettergren
Görgen Lennarthsson
Tor Billing
Ulrika Berggren
Ulf Lind
Thor Ströberg
Lena Johansson
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e 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
Ledamot

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

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Karlshamns
kommun

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Ulf Gustavsson (S) §§ 202–206
Per Atmander (MP) §§ 202–206
Rickard Holmberg (M)
Ulla Olofsson (M)
Jonas Lingvärn (SD) §§ 202–206
Dan Andersson (SD) §§ 207–242
Iman Omairat (L)
Tony Viberg (V)

Sida 2(5)

ersätter
Xhani Bardhi (S)
Claes Jansson (MP)
Charlotta M Sjöqvist (M)
Artur Hulu (M)
Tommy Mikkelsen (SD)
Tommy Mikkelsen (SD)
Emanuel Norén (L)
Tommy Larsson (V)

Ulf Gustavsson (S) §§ 207–242
Göran Svensson (S)
Elisabeth Rosengren (S)
Per-Ivar Johansson (C)
Per Atmander (MP) §§ 207–242
Magnus Olsson (M) §§ 202–206
Herman Falk (M)
Britt Kilsäter (M)
Mats Olausson (M)
Stefan Sörensson (L)
Lennart Ung (KD)
Veronika Hertelendy (V)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, kanslichef
Anna Persson, utredare

Paragrafer

§§ 202–206, 208–212, 215–242

Utses att justera

Mats Dahlbom och Britt Jämstorp

Justeringsdatum

2018-12-17

Sekreterare

…………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

…………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………
Mats Dahlbom
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…………………………………………
Britt Jämstorp

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Sida 3(5)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Beslutsdatum:

2018-12-17

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-21
Tillkännages t.o.m.

2019-01-11

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Sida 4(5)

§ 208 VA-taxa 2019 2018/2852
Kommunfullmäktiges beslut
att VA-taxan höjs med 7 procent
att den rörliga dricksvattentaxan, utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr att fonderas
till kommande reservvattentäkt
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige att höja
den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 kr/m3 till 7,14
kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa. Efter att ärendet bordlagts av arbetsutskottet har
skrivelse inkommit från Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertar
ansvaret för VA-verksamheten, med förslag om en höjning av VA-taxan med 7 procent
samt att anslutningsavgiften inte ska höjas.
De föreslagna taxehöjningarna baseras dels på faktiska kostnader kopplat till
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas.
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras
när VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi Vatten AB. En
långsiktig strategi för Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående
investeringsbehov att tas fram under 2019.
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg.
Enligt gällande reglemente är det tekniska nämnden som har ansvar för VAverksamheten. Utifrån det ansvaret åligger det nämnden att lämna förslag om VA-taxa.
Det finns samtidigt inget som hindrar Karlshamn Energi Vatten AB att lägga förslag om
taxa. Olika förslag har inkommit från nämnda instanser.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs med 7
procent och att den rörliga dricksvattentaxan, utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr
att fonderas till kommande reservvattentäkt.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tillägg av ett
förtydligande i andra attsatsen gällande den rörliga dricksvattentaxan.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-04
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019
Protokollsutdrag KEVAB 2018-10-24 § 4
Protokollsutdrag KSAU § 215/2018 VA-taxa 2019
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-12-17

Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
Karlshamn Energi AB
VA-chef Marika Mårtensson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
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Sida 5(5)

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för allmänna vatten‐ och
avloppsanläggningar

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Anläggningstaxan träder i kraft 2015‐03‐04, antagen KF § 4, 2015‐02‐02
Brukningstaxan träder i kraft 2018‐01‐01, antagen KF § 181, 2017‐11‐27

TAXA
för Karlshamns kommuns allmänna vatten‐ och avloppsanläggning
Huvudman för den allmänna vatten‐ och avloppsanläggningen är Karlshamns kommun
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen.

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Karlshamns kommuns allmänna vatten‐ och avloppsanläggning skall
ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt
denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs
med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en‐ eller tvåfamiljshus.

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande
eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150‐tal m2 bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan‐ och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats,
eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag‐ och dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet
när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.

2
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

3
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a
)

b
)

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

58 000 kr

72 500 kr

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

46 400 kr

58 000 kr

37,08 kr

46,35 kr

21 670 kr

27 088 kr

c
)

en avgift per m2 tomtyta

d
)

en avgift per lägenhet

e
)
*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

17 980 kr

22 475 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts
respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och
d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
4
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan
angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller
uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas
avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om‐ eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall
erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a
)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

b
)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

c
)

en avgift per m2 tomtyta

5
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Utan moms

Med moms

om 58 000
kronor

om 72 500
kronor

om 46 400
kronor

om 58 000
kronor

62,22 kr

77,77 kr

d
)
*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.
17 980 kr

22 475 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts
respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för
andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas
avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

6
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Avgift utgår per fastighet med:
Småhusfastigh
et och övrig
bostadsfastigh
et

Annan fastighet

Servisavgift

5.1
a)

100%

6.1
a)

100%

Avgift per uppsättning
FP

5.1
b)

100%

6.1
b)

100%

Tomtyteavgift

5.1
c)

100%

6.1
c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1
d)

0%

Grundavgift för Df, om
FP för Df inte upprättats

5.1
e)

100%

‐

6.1
d)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det
fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Småhusfastighet
och övrig
bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1
c)

*)

6.1
c)

Lägenhetsavgift

5.1
d)

100%

‐

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.
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§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter
enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

‐

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

‐

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

‐

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

‐

‐

100
%

‐

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

‐

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

‐

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

‐

‐

100
%

‐

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1
d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas
avgifter enligt 8.1.
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande
servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband
med framdragning av övriga servisledningar.

§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

Hårdgjord yta

20,61 kronor

25,76 kronor

Grönytor

2,06 kronor

2,58 kronor

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta index
ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
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12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från
den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på
annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren
som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a
)

Med moms

en fast årlig avgift per mätare eller per
mätarkombination
1 x Qn 2,5

2 296 kr

2 870 kr

2 x Qn 2,5

5 693 kr

7 116 kr

3 x Qn 2,5

11 203 kr

14 004 kr

4 x Qn 2,5

16 714 kr

20 893 kr

1 x Qn 6

7 530 kr

9 413 kr

2 x Qn 6

20 386 kr

25 483 kr

3 x Qn 6

36 917 kr

46 146 kr

4 x Qn 6

51 610 kr

64 513 kr

1 x Qn 10

16 713 kr

20 891 kr

2 x Qn 10

40 590 kr

50 738 kr

13,69 kr

17,11 kr

668 kr

835 kr

b
)

en avgift per m3 levererat vatten

c
)

en dagvattenavgift per år och varje
påbörjat 1 000‐tal m²

VA‐huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov.
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
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V

S

Fast mätaravgift

14.1 a)

30%

70%

Avgift per m3

14.1 b)

30%

70%

Dagvattenavgift

14.1 c)

Df

Dg

40%

60%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas
avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med
80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. En fast årlig avgift motsvarande mätaravgift småhus i 14.1 a) skall
dessutom erläggas.

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten‐ och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta
förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va‐nämnd.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av §
18.

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d),
skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift.
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Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Utan moms

Med moms

0,34 kr

0,42 kr

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten‐ eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad
mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och c).
För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande mätaravgift
för småhus enligt 14.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område erlägger fast avgift
motsvarande 1x qn 2,5 enligt 14.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras den fasta avgiften och dagvattenavgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive
ändamål:
V

S

Mätaravgift småhus

14.1 a)

30 %

70 %

1 x Qn 2,5

14.1 a)

30 %

70 %

Dagvattenavgift

14.1 c)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Df

Dg

40 %

60 %

§ 18
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av
huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske
efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt
minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning
av fastighetsöverlåtelse.

§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA‐förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 21
Avgifter enligt § 14 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta index
ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

TAXANS INFÖRANDE

§ 22
Denna taxa träder i kraft 2017‐01‐01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
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Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av Statens va‐nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

15

35

16

36

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 -

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 5

Ordförande
Ledamot
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

ersätter
Vakant plats

Bo Sandgren (S)

Närvarande
ersättare:

Per-Ivar Johansson
Mats Olausson
Patrik Engström
Catarina Flod
Tommy Mikkelsen
Elisabet Rosengren
Ulf Gustavsson
Lennarth Malm

Övriga:

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Magnus Persson, verksamhetschef
Marika Mårtensson, VA-chef
Magnus Persson, fastighetschef
Jörgen Svensson, verksamhetschef § 153
Susanne Andersen, ekonom § 153
Christer Martinsson, projektledare §§ 156
Christina Svensson, sekreterare

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

Utses att justera: Jörgen Kronsell (MP)
Paragrafer:

§§ 153-157

Justeringsdatum: 2018-09-26
Sekreterare

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

(S)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26

Karlshamns
kommun

Christina Svensson
Ordförande

……………………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

……………………………………………………
Jörgen Kronsell
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26

sid 3 av 5

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

Tekniska
nämnden
2018-09-26
2018-09-27
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-10-19

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26

sid 4 av 5

§ 155 VA-taxa 2019, 2018/2852
Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige höja den rörliga dricksvattentaxan från 5,14 kr/m3 till 7,14
kr/m3
att ingen höjning sker för övriga förbrukningstaxor för VA kollektivet
att ingen höjning sker för anläggningsavgifterna för VA kollektivet
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
VA-taxan föreslås inför 2019 att höjas med 5 % baserat på VA-försörjningens
investeringsbehov framöver.
Taxehöjningarna i Karlshamns kommun baseras dels på faktiska kostnader kopplat till
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas.
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras när
VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi AB. En långsiktig strategi för
Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående investeringsbehov att
tas fram under 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
VA-chef Marika Mårtensson
Ekonom Susanne Andersen
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar följande:
att föreslå kommunfullmäktige höja den rörliga dricksvattentaxan från 5,14 kr/m3 till 7,14
kr/m3
att ingen höjning sker för övriga förbrukningstaxor för VA kollektivet
att ingen höjning sker för anläggningsavgifterna för VA kollektivet
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-09-26

sid 5 av 5

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen. Den som röstar i enlighet med ordförandens
yrkande röstar ja.
Den som röstar i enlighet med liggande förslag röstar nej.
Omröstning
Med 8 röster för ja mot 3 för nej finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med
yrkandet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Mats Dahlbom (C)
Britt Kilsäter (M)
Katrin Johansson (S)
Bo Sandgren (S)
Lars Hasselgren (M)
Tor Billing (SD)
Stig Johansson (S)
Gunnar Fastén (MP)
Magnus Dagmyr (S)
Jan-Erik Abrahamsson (S)
Jörgen Kronsell (MP)
Summa

Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
3

Reservationer
Britt Kilsäter (M), Lars Hasselgren (M) och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet.
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KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB

PROTOKOLL
2018-10-24

PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB (nr 1 2018)
Plats och tid: Karlshamn Energis konferensrum, 2018-10-24, kl 16:40-17:25
Deltagande:
Närvarande ledamot markeras med x
Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe xx
Närvarande ej beslutande suppleant markeras med x
Närvarande övriga deltagare markeras med x
Ledamöter
x
x
x
x
x
x
x

Tyrone Svärdh, ordförande
Kerstin Gustafson, vice ordförande
Per Erlandsson
Yngve Svensson
Carl-Magnus Kälvestam
Philip Bogheim
Ingrid Hagberg Hake
Diez Nobach
Per-Ivar Johansson
Roland Englesson

-

Personalrepresentanter
Eva Olsson, Vision
Peter Karlsson, SEKO

x
x
x

Tjänstemän
Anders Strange, verkställande direktör
Per Håkansson, vice verkställande direktör och marknadschef
Marika Martinsson, sekreterare och administrativ chef

x

Personalrepresentanter suppleanter
xx Glenn Olofsson, Vision

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 1-6
Justeringsledamöter

Tyrone Svärdh

Sekreterare

Diez Nobach
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Marika Martinsson

§1

2 (3)

Val av justeringsman.
Styrelsens beslut
att utse Diez Nobach att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4
Fastställande av VA-pris från 2019-01-01
Styrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa prishöjning för vatten och avlopp med
7 % enligt redovisat förslag att gälla från 2019-01-01.
Sammanfattning.
VD redovisar förslag till nya priser från 2019-01-01. Förslaget innebär en höjning av nivån
på VA-priserna med 7 procent för förbrukningsavgifter både fast och rörliga delar för
samtliga kunder. Anslutningsavgiften höjs inte.
Detta innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 17,11
kr/m3 till 18,31 kr/m3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2870
kr per år till 3071 kr per år.
Dagvattenavgiften höjs från 877 kr/år till 938 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive
mervärdesskatt (moms).
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-28

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3870

Datum
2019-02-05

§

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde i december ett nytt reglemente för
kommunstyrelsen där det bland annat angavs att det inom kommunstyrelsen ska finnas
ett festivalutskott om fem ledamöter vars syfte är att hantera frågor kopplade till
Östersjöfestivalen.
När den framtida organisationen för Östersjöfestivalen diskuterats inom
kommunledningsförvaltningen samt med kommunstyrelsens ordförande har det
framkommit att fem personer i festivalutskottet anses obehövligt. Det föreslås därför att
reglementet revideras så att det anges att festivalutskottet ska bestå av tre ledamöter.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28
Förslag på reviderat reglemente, 2019-02-18
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Kommundirektör Daniel Wäppling
Festivalsamordnare Daniel Svensson

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF § 216, 2018-12-17

Reglemente för kommunstyrelsen
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för
kommunstyrelsen och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Arbetsformer
Sammansättning
l§
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Presidium
2§
Bland kommunstyrelsens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans kommunstyrelsens
presidium.

Utskott och beredningar
Utskott
3§
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter
och 7 ersättare.
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett festivalutskott som ska ha hand om ärenden gällande
Östersjöfestivalen. Festivalutskottet ska bestå av 3 ledamöter.
Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.
Beredningar
4§
Kommunstyrelsen ska utse de beredningar som behövs för att bedriva kommunstyrelsens arbete
på ett effektivt sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden.
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Arbetsordningen för styrelse och nämnder
5§
Kommunstyrelsen har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse
och nämnder.

Kommunstyrelsens uppgifter
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
6§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen
och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter
som framgår av KL och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
7§
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och
ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
8§
Kommunstyrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag
eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen,
5. ha hand om kommunövergripande system, där ibland kommunens ekonomisystem,
dokument- och ärendehanteringssystem, epostsystem och förtroendemannaregister,
6. besluta om instruktion för kommundirektören,
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7. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs,
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
9. ansvara för utformningen och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar,
10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med
KL,
13. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutar annat, och
14. leda arbetet med och samordna bland annat
- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och social
synvinkel,
- den översiktliga planeringen av mark och vatten,
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
- energiplaneringen samt främja energihushållningen,
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse,
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen, och
- utvecklingen av brukarinflytandet.
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
Bolag och stiftelser
9§
Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamhet i de bolag, föreningar och stiftelser som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att det tas beslut om ägardirektiv till bolagen och att dessa kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och ledningarna i bolag,
ekonomiska föreningar och stiftelser,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser som kommunen
äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolag som
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder, och
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de bolag och föreningar som kommunen delvis äger eller annars
har intresse i.
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Kommunalförbund
10 §
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommunstyrelsen ska två gånger årligen bereda kommunalförbund som kommunen är medlem
i möjlighet att informera kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling och samråda om
aktuella frågor inom verksamheten.
Ekonomi och medelsförvaltning
11 §
Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelad
finanspolicy för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta ansvar
åvilar annan nämnd eller kommunalt bolag,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, och
- förvalta kommunens konstinnehav,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning,
6. ansvara för upphandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt
kommunövergripande upphandlingar, övriga upphandlingar av principiell vikt och
upphandlingar som sker samordnat med annan,
7. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser, och
8. handlägga och besluta om bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden.
Delegering från kommunfullmäktige
12 §
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande, konvertering och inlösning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt,
2. borgenshantering inom kommunfullmäktiges beslutade borgensram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt,
3. på begäran av nämnd fatta igångsättningsbeslut för investeringsprojekt då
bruttoinvesteringsutgiften för projektet är sju miljoner kronor och högre eller då
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre,
4. på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är sju miljoner kronor och högre eller då
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre,
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5. kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt,
6. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom eller
tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt, om inte detta åvilar annan nämnd,
7. köp, försäljning, byte och gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering,
expropriation och inlösning med stöd av plan- och bygglagen, allt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och
villkor i övrigt,
8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal,
9. inom sina ansvarsområden fatta beslut i skadeståndsärenden,
10. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och övriga grafiska frågor,
11. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200), och
12. avgivande av yttranden enligt hemvärnsförordningen (1997:146),
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när
dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid
handläggning av yttrandet.
Personalansvar
13 §
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom Karlshamns kommun.
Kommunstyrelsen har hand om alla personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.
Kommunstyrelsen ansvarar därmed för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. övergripande organisationsfrågor,
5. personalförsörjning,
6. besluta om stridsåtgärd,
7. svara för information till kommunens personal,
8. motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och
9. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
14 §
Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer och program för verksamheten
samt ekonomin efterlevs och följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
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4. rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt
9 kap, 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda
program och direktiv, och
7. två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av motioner
som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av kommunfullmäktige.

Särskilda uppgifter
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
16 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att det, i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, inför
varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig och krigsfara m.m.
Arkivmyndighet
18 §
Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
19 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
Författningssamling
20 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
21 §
Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen
(1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
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Receptfria läkemedel
22 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket att
de bedriver handel med receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Automatspel och lotteri
23 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna yttranden enligt lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel.
Kommunstyrelsen ansvara för handläggningen av ärenden som gäller registrering av lotteri
enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).
Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt spellagen för sådana lotterier som avses i 6 kap.
9 §.
Fastighetsförvaltning
24 §
Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning, innefattande utbyggnad, upprustning, avveckling,
drift och underhåll, av kommunens fastigheter om inte detta åvilar annan nämnd. Med fastighet
avses både mark, och fastighetstillbehör (byggnader, andra anläggningar, skog m.m.).
Kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och
andra anläggningar efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för
byggnadsärende.
Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till samlingslokaler.
Intern service
25 §
Kommunstyrelsen ansvarar för intern service i form av måltidsverksamheten och
serviceverksamheten.
Övriga verksamhetsområden
24 §
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden:
1. strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT,
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet,
2. bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning
och byggnadsprojekt m.m.,
3. bidra till en positiv utveckling av näringslivet,
4. marknadsföring av kommunens verksamheter och centrala informationsverksamhet,
5. turistverksamhet,
6. östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning,
7. övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt,
8. främjande av digitaliseringen som ett led i verksamhetsutvecklingen,
9. framtagande av kommunövergripande styrdokument och styrdokument inom
kommunstyrelsens verksamheter,
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10. tillhandahållande av juridisk rådgivning till kommunfullmäktige, nämnder och helägda
kommunala bolag,
11. nämndadministrationen,
12. servicecenter,
13. konsumentrådgivning, och
14. energi- och klimatrådgivning.

Övriga uppgifter
Processbehörighet
25 §
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan nämnd ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige beslutar att själva föra talan i målet.
Demokrati och medborgarinflytande
26 §
Kommunstyrelsen ska medverka till utvecklingen av den lokala demokratin och att
medborgarnas perspektiv är i fokus. Kommunstyrelsen ska samverka med den som nyttjar dess
tjänster.
Uppdrag och verksamhet
27 §
Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Kommunstyrelsen ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
28 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till
av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
Behandling av personuppgifter
29 §
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i
kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.
Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige
28 §
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Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
kommunfullmäktige lämnat till kommunstyrelsen i reglemente och genom finansbemyndigande.
Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen
enligt speciallag.
Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
samordnar även övriga nämnders redovisning.
Information och samråd
29 §
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.
Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
Medborgarförslag
30 §
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut, ska
om möjligt beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget
väcktes i kommunfullmäktige.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar
även övriga nämnders redovisning.
Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag
får närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när
beslut fattas.

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen ordförande
31 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
1. närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndorganisationen,
2. uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och
effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor,
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3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
kommunala bolag och kommunalförbund, och
4. representera kommunstyrelsen vid uppvakningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunalråd och oppositionsråd
Kommunalråd
32 §
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
Oppositionsråd
33 §
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.
Kommunfullmäktige beslutar om oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
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§

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
att anta delegationsordning för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats med anledning av att
fastighetsverksamheten överförts till kommunstyrelsen. För att klara beslutsfattandet
fram till och med kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari togs revideringar av
delegationsordningen genom ett ordförandebeslut.
Genom kommunstyrelsens antagande av delegationsordningen befästs det beslutet
samtidigt som ytterligare justeringar föreslår, i syfte att förenkla beslutsfattandet. Bland
annat sker följande förändringar:
- Delegationerna ges direkt till ansvarig tjänsteman så att kommundirektören inte
behöver upprätta någon vidaredelegation.
- Ställföreträdande ekonomichef ges delegation i upphandlingsfrågor istället för
upphandlingschef, då någon sådan tjänst för närvarande inte är besatt.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28
Förslag på kommunstyrelsens delegationsordning, 2019-02-05
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Berörda delegater

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen,
Gäller från: Justerat protokoll
Antagen av KS (ordförandebeslut) 2019-01-03, § X 2019-02-05

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37–40 §§ samt 7 kap. 5–8 §§ delegerar kommunstyrelsen till
utskott, förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta på styrelsens vägnar i
angivna slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Delegat ansvarar också för att samråd med berörda sker inför beslut.
1

Anmälan

Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till kommunstyrelsen.
2

Beslut – Verkställighet

Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande
art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika
rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ
och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren.
3

Vidaredelegering

Ärenden som delegeras till kommundirektör/förvaltningschef får vidaredelegeras. Vidaredelegering
får endast ske i ett steg och besluten ska anmälas till kommunstyrelsen.
4

Jäv

Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.
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Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Förkortningar
Förkortning

Betydelse

Förkortning

Betydelse

KS

Kommunstyrelse

KaC

Kanslichef

KS ordf

Kommunstyrelsens
ordförande

PC

Personalchef

KS vice ordf

Kommunstyrelsens 1:e
eller 2:e vice
ordförande

EC

Ekonomichef

AU

Arbetsutskott

ECstf

Ställföreträdande
ekonomichef

FU

Festivalutskott

KD

Kommundirektör

KJ

Kommunjurist

FC

Förvaltningschef

PL

Projektledare

KC

Kommunikationschef

FastC

Fastighetschef

AH

Alkoholhandläggare

AI

Alkoholinspektör

FK

Fritidskonsulent

UT

Utredare

MF

Markförvaltare

TI

Trafikingenjör

EnC

Enhetschef

GI

Gatuingenjör

SBC

Stadsbyggnadschef

TH

Trafikhandläggare

Tkr

Tusen kronor

BB

Prisbasbelopp

2
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Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)

A

Allmänt

A1

Beslut om representation och uppvaktning.

KSordf
(KS vice
ordf)

A2

A3

Beslut om vem som tecknar kommunens
firma, undertecknar handlingar och kontrasignerar.

KSordf

Beslut att utfärda rättegångsfullmakt.

KSordf

Representationspolicy
Riktlinjer för representation
och gåvor

(KS vice
ordf)
KL 6 kap 15 §

(KS vice
ordf)

A4

Beslut som är så brådskande att det inte går
att avvakta kommunstyrelsens avgörande.

KSordf
(KS vice
ordf)

Besluten ska anslås omedelbart och anmälas vid
kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
KL 6 kap 39 §

A5

A6

Beslut om tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen.

KJ

Beslut om att fortlöpande ändra
attestförteckningen efter behov.

KSordf
(KS vice
ordf)

(KaC)

3
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
A7

Beslut om tillstånd att använda kommunens
logotyp (stadssiluetten).

KC
(KaC)

Grafiska profilen

A8

Yttrande om antagning till hemvärnet.

KJ
(KaC)

Kontroll i socialregister och
hos överförmyndarnämnden.

A9

Beslut om beredning av motioner.

AU

A10

Yttrande om kameraövervakning.

KJ
(KaC)

A11

Handläggning av lotteritillstånd och registre- FK
ring av lotterier

Lotterilag (1994:1000)

A12

Prövning av om överklagande kommit in i
rätt tid.

KJ
(KaC)

Förvaltningslagen och lag
om beräkning av lagstadgad
tid.

A13

Fortlöpande revideringar av antagen
dokumenthanteringsplan

KaC
(KJ)

Beroende på förändringar i
lagstiftningar, förändrat
arbetssätt/system efter
samråd med eller
anvisningar från
Sydarkivera.

4
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
A14

Beslut om utlämnande av allmän handling

KJ
(KaC)

Offentlighets- och sekretesslagen
Om en anställd vid en
myndighet har vården om
en handling är det i första
hand denne som ska pröva
om handlingen ska lämnas
ut. I tveksamma fall ska den
anställde låta myndigheten
göra prövningen, om det
kan ske utan onödigt
dröjsmål.
Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet, samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande
till enskild, eller om den
enskilde begär
myndighetens prövning
fattas av KJ.
Den enskilde ska informeras
om möjligheten att begära
myndighetens prövning och
det krävs ett skriftligt beslut
av myndigheten för att
beslutet ska kunna
överklagas

5
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)

B

Ekonomi

B1

Beslut om startbesked för investeringsprojekt
då bruttoinvesteringsutgiften för projektet är
över 2 mnkr men under 7 mnkr eller då
driftskostnadspåverkan (brutto) är över 0,5
mnkr men under 1 mnkr.

AU

B2

Beslut om startbesked för investeringsprojekt
då bruttoinvesteringsutgiften för projektet är
upp till 2 mnkr eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är upp till 0,5 mnkr.

FC

Riktlinjer för investeringar
och leasing
Efter att samplanering med
förvaltningar/bolag har skett

B3

Godkännandebeslut att entreprenadavtal får
tecknas då bruttoinvesteringsutgiften för
projektet är över 2 mnkr eller då
driftskostnadspåverkan (brutto) är över 0,5
mnkr.

AU

Riktlinjer för investeringar
och leasing

B4

Godkännandebeslut att entreprenadavtal får
tecknas då bruttoinvesteringsutgiften för
projektet är upp till 2 mnkr eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är upp till 0,5 mnkr

FC

Riktlinjer för investeringar
och leasing

B5

Beslut att uppta nya långfristiga lån, omsätta
befintliga långfristiga lån och gå i borgen för
de kommunala bolagen vad avser långfristig
upplåning.

EC

Finanspolicy

Beslut att uppta kortfristiga lån på högst 50
mnkr för att parera fluktrationer i likviditeten.

EC

B6

Riktlinjer för investeringar
och leasing
Efter att samplanering med
förvaltningar/bolag har skett

(KDECstf) Inom ramen för av KF årligen fastställd ram.

(KD
ECstf)

6
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
B7

Placering av överskottslikvid och likviditetsförvaltning.

EC

Finanspolicy

(KDECstf)
B8

EC
(UC)

Finanspolicy

Beslut om placering och utdelningar vid
gjorda placeringar av kommunala stipendier,
gratifikationer samt stipendier/bidrag ur donationsfonder och stiftelser.

EC
(ECstf)

Finanspolicy

B10

Beslut att avyttra eller kassera lös egendom
där värdet överstiger 10 bb eller fastighetstillbehör inför rivning av byggnad.

EC

Riktlinjer för investeringar
och leasing

B11

Beslut att avyttra eller kassera lös egendom
där värdet ligger mellan 10 bb och 5 bb.

UCECstf
(EC)

Riktlinjer för investeringar
och leasing

B12

Beslut att avyttra eller kassera lös egendom
där värdet ligger mellan 5 bb och 2 bb.

FC

Riktlinjer för investeringar
och leasing

B13

Beslut att avyttra eller kassera lös egendom
där värdet ligger under 2 bb.

FC

Riktlinjer för investeringar
och leasing

B14

Beslut i försäkrings- och skadeståndsärenden.

KJ
(EC)

Skadeståndslagen och
kommunens försäkringsskydd.

B15

Beslut om överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal över 100 000 kr/ärende.

AU

Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning.

B9

Beslut att teckna leasingavtal.

7
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För undertecknande av leasingavtal se attestreglemente.

Stiftelser hanteras enligt
dess stadgar.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
B16

Beslut om att anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal upp till 100 000 kr/ärende.

EC

Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning

(ECstf)
B17

Beslut om avbetalningsplan upp till 40 tkr

Kravhandläggare
(EC)

Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning

B18

Beslut om betalningsuppskov och makulering
av faktura från 40 tkr.

EC

Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning

B19

Beslut om betalningsuppskov och makulering
av faktura upp till 40 tkr.

Avgiftshandläggare

Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning

B20

Beslut att i kravärenden ansöka om lagsökning eller betalningsföreläggande hos domstol.

Kravhandläggare

Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning

Beslut att göra en uppgörelse om kvittning.

EC

B21

(ECstf)

(EC)

(ECstf)

8
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Reglemente för ekonomioch verksamhetsstyrning
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Delegat

Ärende

Anmärkning

(Ersättare)

C

Upphandling
Upphandlings- och inköpspolicy
samt riktlinjer för upphandling
och inköp.
LOU (Lagen om offentlig
upphandling), LUF (Lagen om
upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och
posttjänster).
Budget och Riktlinjer för
investeringar och leasing

Beslut om inköp av varor och tjänster, sluta
ramavtal och utnyttja option

C1

Upphandling från 0 – 100 tkr.
Direktupphandling

FC

C2

Upphandling över 100 tkr upp till 28 % av
tröskelvärdet enligt LOU och 26 % av
tröskelvärdet enligt LUF.

UCECstf
(EC)

Direktupphandling med dokumentationsplikt.
C3

Upphandling över gränsen för direktupphandling, upp till 7 mnkr.

UCECstf
(EC)

I förekommande fall sluta avtal med inköpscentral om att sköta upphandlingen.
C4

Upphandling 7 mnkr och däröver.

AU

I förekommande fall sluta avtal med inköpscentral om att sköta upphandlingen

9
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat
(Ersättare)

D

Fast egendom

D1

Avge yttrande över planärenden

AU

D2

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaner
och översiktsplaner.

AU

D3

Köp, försäljning, byte, gåva och
fastighetsreglering samt upplåtelse av
tomträtt.

KD/FC

Avser överlåtelser av fastigheter med en
köpeskilling upp till 20 bb.

D4

Tillförsäkra/belasta kommunens fastigheter
med vägrätt, servitut, ledningsrätt, arrende,
hyra eller annan nyttjanderättsupplåtelse
samt uppsägning av dessa.

KD/FC

Avser arrendeavtal och andra avtal om
nyttjanderätt av mark upp till 20 år.
D5

Utsträckning, nedsättning, sammanföring,
dödning och relaxation av inteckningar,
samt utbyte av pantbrev och liknande åtgärder.

10
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Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat
(Ersättare)

D6

Rätt att teckna mark- och exploateringsavtal
upp till 10 bb samt att beställa detaljplan för
exploateringsverksamhet.

KD
SBC

D7

Avge yttrande som fastighetsägare i bygglovsärenden, grannes medgivande, upphävande av tomtindelning mm.

KD
MEI/MF

D9

Yttrande enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter mm som inte avser utövande av
förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.

KD
FastC

D10

Utse tillsynsansvarig för heta arbeten

KD
FastC

D11

Beslut i frågor om ersättning vid intrång
föranlett av kommunens anläggningsarbeten
upp till och med 1 basbelopp.

KD
FC

D12

Beslut om upplåtelse av allmän platsmark
enligt plan- och bygglagens definition, (upp
till ett år)

MF/GI/TI/
TH

D13

Beslut om upplåtelse av nyttjanderätt till
kommunal mark (avser ej allmän platsmark
enligt plan- och bygglagens definition), upp
till tre år.

MF

D14

Beslut om upplåtelse av nyttjanderätt av
allmän platsmark avseende torghandel (inkl
elanslutning)

MF

D15

Beslut om upplåtelse av lokaler upp till fem
år.

FastC

D16

Beslut om inhyrning av lokaler upp till fem
år.

FastC

D17

Beslut om uppsägning av kontrakt som ingåtts MF
11
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Anmärkning
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

i enlighet med punkterna D12–D14 eller
enligt annars tidigare ingångna kontrakt.
D18

Beslut om uppsägning av kontrakt som ingåtts FastC
i enlighet med punkten D16 eller enligt annars
tidigare ingångna kontrakt.

12
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)

E

Personalfrågor

E1

Fastställa löneutrymmen vid löneförhandlingar

AU

Budget

E2

Fastställa riktlinjer för lönestruktur samt
lönerelationer mellan yrkesgrupper

AU

Kommungemensam lönepolicy

E3

Teckna lokala kollektiv avtal som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare

PC

E4

Lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47)
om kommunala befogenheter

PC

E5

Besluta i frågor om tolkning och tillämpning
av lag, avtal och andra bestämmelser, som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

PC

E6

Förhandla som arbetsgivare enligt 14 § MBL.
Förhandla som arbetsgivare enligt 12 § MBL
gällande kommunövergripande förhandlingsframställan.

PC

13

68

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
E7

Förhandla som arbetsgivare enligt 11, 13 och
38 §§ MBL. Vid övergripande förhandlingsframställan enligt 12 § MBL förhandlar
PC.

FC

E8

Företräda arbetsgivaren vid arbetsrättsliga
tvister samt övriga förhandlingar enligt 10 §
MBL

PC

E9

Beslut att medge bisyssla för:

E10

Får inte vidaredelegeras

Riktlinjer för bisysslor

Kommundirektör

KSordf

Efter samråd med PC

Förvaltningschef

KD

Får inte vidaredelegeras

Övrig personal

FC

Besluta om tillstånd att stadigvarande använda egen bil i tjänsten för:

På särskild blankett

Kommundirektör

KSordf

Förvaltningschef

KD

Övrig personal

FC

E11

Besluta om organisationsförändringar som be- AU
rör mer än en förvaltning

E12

Besluta om organisationsförändring inom förvaltning

FC

Inför beslut ska samråd ske
med KD, PC och berörd
nämnd

E13

Besluta att inrätta respektive dra in tjänst

FC

Inom befintlig budget

14
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Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
E14

Beslut om tillsättning av och
anställningsvillkor för förvaltningschefer och
kommunledningsförvaltningens
avdelningschefer samt fritidschef, kulturchef
och stadsarkitekt

AU

Riktlinjer för rekrytering.

E15

Beslut om anställnings- och lönevillkor under
pågående anställning för förvaltningschef och
kommunledningsförvaltningens
avdelningschefer

KD

Efter samråd med AU

E16

Besluta om anställnings- och lönevillkor för
FC
övrig personal med över 6 mån anställningstid

Riktlinjer för rekrytering
Arbetsledande tjänster efter
samråd med den centrala
personalenheten.
FC har rätt att vidaredelegera

E17

Besluta om anställnings- och lönevillkor i
andra fall än vid anställning

FC

I principiella fall efter samråd med PC

E18

Besluta om förflyttning/omplacering till
annan förvaltning utom vid rehabiliteringsärenden

KD

Anställningsformer för
chefer, Ledarskapspolicy
Riktlinjer för rekrytering
Efter samråd med berörda
FC och PC

E19

Beslut om omplacering till annan förvaltning
vid rehab-ärende

PC

Efter samråd med berörda
FC

E20

Besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist

FC

Efter samråd med PC

15
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Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
E21

Besluta om uppsägning på grund av personliga skäl

PC

Efter samråd med FC

E22

Besluta om att avsluta anställning genom
överenskommelse om särskild ålderspension,
avgångsvederlag med mera

PC

Efter samråd med FC

E23

Besluta om avsked

PC

Efter samråd med FC

E24

Besluta om disciplinåtgärd

FC

Efter samråd med PC

FC

Efter samråd med PC

E25 Besluta om avstängning med eller utan löneförmån

16
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Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)

F

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn

Serveringstillstånd och tillsyn
över försäljning av öl, tobak,
läkemedel samt elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare

Tillsynsplan för servering
av alkohol samt försäljning
av folköl, tobak, receptfria
läkemedel samt elektroniska
cigaretter oh
påfyllningsbehållare

F1

Besluta om tillstånd till servering av alkohol
till slutna sällskap. Såväl tillfälligt som permanent tillstånd.

AH/AI
(KaC/UT)

8 kap 2 § alkohollagen. Avser endast gynnande beslut.

F2

Besluta om tillstånd till servering av alkohol
till allmänheten. Såväl tillfälligt som permanent tillstånd.

AH/AI
(KaC/UT)

8 kap 2 § alkohollagen. Avser endast gynnande beslut.

F3

Beslut om nedsättning av avgift.

AH/AI
(KaC/UT)

8 kap 10 § alkohollagen. 19
b § tobakslagen. 23 § lagen
om handel med vissa
receptfria läkemedel. 46 §
lagen om elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare
Avser endast gynnande
beslut.

F4

Ansökan från konkursbo om bibehållet
serveringstillstånd.

AH/AI
(KaC/UT)

9 kap 12 § alkohollagen.
Behandlas med förtur,
handläggningen ska ske
inom en vecka. Avser
endast gynnande beslut.

F5

Ej gynnande beslut enligt F 1-4.

AU

8 kap §§ 2, 10, och 12
alkohollagen.
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)
F6

Beslut att begära biträde av polismyndighet.

AH/AI
(KaC/UT)

9 kap 9 § alkohollagen. 23 b
§ tobakslagen.
39 § lagen om elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare

F7

Beslut att dela ut erinran.

AH/AI
(KaC/UT)

9 kap 17 § alkohollagen

F8

Beslut att dela ut varning.

AU

9 kap 17 § alkohollagen

F9

Återkallelse av serveringstillstånd på egen
begäran.

AH/AI
(KaC/UT)

9 kap 18 § alkohollag

F10

Återkallelse av serveringstillstånd.

AU

9 kap §§ 12 och 18
alkohollagen

F11

Yttrande med anledning av överklagat beslut.

AH/AI/UT 10 kap 1 § alkohollagen
Delegat som beslutat.

F12

Beslut om varning, föreläggande eller förbud
samt utsättande av vite

AU

§§ 20 och 20 a tobakslagen.
§§ 31, 32 och 34 lagen om
elektroniska cigaretter [...].

F13

Beslut att omhänderta tobaksvaror.

AH/AI
(KaC/UT)

21 § tobakslagen

F14

Beslut att begära handräckning från kronofogde.

AH/AI
(KaC/UT)

21 § tobakslagen.

F15

Avge yttrande till lotteriinspektionen om anordnande av automatspel.

AH/AI
(KaC/UT)

Lag om anordnande av visst
automatspel (1982:636)

18
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Delegat

Ärende

Anmärkning

(Ersättare)

G

Miljöärenden

G1

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

AU

9 kap 6 § miljöbalken

G3

Ansökan om samråd för åtgärder som väsentligt kan påverka naturmiljön men som inte
omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt.

AU

12 kap 6 § miljöbalken.

G4

Beslut att anmäla miljöfarlig verksamhet inklusive ändring av befintlig verksamhet.

AU

9 kap 6 § miljöbalken.

G5

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.

AU

11 kap 9 § miljöbalken.

G6

Beslut att godkänna miljörapporter till tillsynsmyndighet

FCMS

G7

Avge yttrande enligt miljöbalken.

AU

19
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Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Delegat

Ärende

Anmärkning

(Ersättare)

H

Plan- och bygglagen

H1

Ansökan om bygglov, rivningslov och
marklov.

KDMEI/P
L

9 kap plan- och bygglagen.

H2

Beslut om att inge ansökan om hantering av
brandfarlig vara.

FastC

16 § lagen om brandfarliga
och explosiva varor

20
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Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)

I

Förtroendemannapensioner

I1

Tolka och tillämpa bestämmelser om
ekonomiska förmåner samt
pensionsbestämmelser för
förtroendevalda

AU

21
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Bestämmelser för ersättning
till förtroendevalda och Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-28

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2014/428

Datum
2019-02-05

§

Avslut av projekt 1195, Kultur- och bibliotekshus
Förslag till beslut
att avsluta projekt 1195, Kultur- och bibliotekshus
Sammanfattning
I den av kommunfullmäktige 2018-12-17 beslutade budgeten för 2019 har projekt 1195,
Kultur- och bibliotekshus, strukits.
Kommunstyrelsen avslutar härmed projektet och igångsättningstillståndet som gavs vid
sammanträdet 2018-03-06 § 40 upphävs därmed. Inom projektet upparbetade
kostnader hanteras i bokslutet för 2018.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson
Ekonom Susanne Andersen

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-28

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/528

Datum
2019-02-05

§

Utbetalning av kommunalt partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2019 till Kristdemokraterna
Sammanfattning
I enlighet med regler för kommunalt partistöd ska partistödet utbetalas i förskott, under
förutsättning av att partiet lämnat in redovisning och granskningsintyg. Ärendena ska
enligt reglerna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträden i februari samt i maj.
Då Kristdemokraterna kom in i kommunfullmäktige innevarande mandatperiod finns
inget krav på dem att de ska lämna in redovisning och granskningsintyg för 2018. Deras
bidrag kan därför betalas ut redan nu.
Övriga partiers partistöd för 2019 får hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
maj, efter att de inlämnat redovisning och granskningsintyg.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-28
Regler för kommunalt partistöd
Beslutet skickas till
Kristdemokraterna
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Regler för kommunalt partistöd
Utgivare: Kansli
Gäller från: 2019-01-01
Antagen: KF § 87, 2014-06-16
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19

Regler för kommunalt partistöd
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd
(4 kap. 29–32 §§). I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla.

Rätt till partistöd
1§
Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd
2§
Partistödet består av
-

ett grundbidrag till varje parti representerat i kommunfullmäktige, vilket uppgår till 100 % av
prisbasbeloppet

-

ett mandatstöd, som uppgår till 50 % prisbasbeloppet och fördelas per mandat i
kommunfullmäktige.

Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört.
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Redovisning och granskning
4§
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, för perioden 1 januari–31
december, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning
5§
Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige.
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
februari och maj.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-30

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3740

Datum
2019-02-05

§

Justering avseende attest inom bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att justera attestrutinen i bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-19 § 154 om nya bestämmelser om ekonomisk
ersättning till förtroendevalda. I kapitel 4 § 4 anges att för ordföranden ska vice
ordföranden attestera.
I tidigare bestämmelser har en annan ordning angetts, och det är den ordningen som
ska gälla även i de nu av kommunfullmäktige antagna bestämmelserna.
§ 4 i kap 4 justeras i enlighet med nedan:
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska
- för ledamöter vara ordföranden
- för ordföranden i nämnder vara kommunstyrelsens ordförande
- för kommunstyrelsens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande
- för ordförande i kommunfullmäktige vara kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
- för revisionens ordförande vara kommunfullmäktiges ordförande
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-30
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, beslutade 2018-11-19
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Personalchef Jonas Johansson
Lönechef Annika Risberg
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Administratör Aili Martinsson

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  Kansli
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF § 154, 2018-12-19

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen, dvs ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder, politiska samordnare samt revisorer.
1:a kapitlet gäller för förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode.
2:a kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode och därvid fullgör uppdrag
på mindre än 40 % av heltid.
3:e kapitlet gäller för förtroendevalda som erhåller årsarvode och därvid fullgör uppdrag på heltid
eller minst 40 % av heltid.
I 4:e kapitlet finns gemensamma bestämmelser samt bestämmelser för pensionsavsättning, omställningsstöd samt försäkringar.
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1 kapitlet
Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode
1§
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 2-10 för
a) sammanträde med kommunfullmäktige,
b) sammanträde med kommunstyrelsen, nämnder, nämndutskott, presidieträffar, nämndberedningar
liksom revisorernas sammanträden,
c) sammanträden med kommunala råd, utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
d) sammanträden med kommunalförbund samt av flera kommuner gemensamt ägt bolag
e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,
f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen,
g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv tillhör,
h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
i) besiktning eller inspektion,
j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
För ersättning enligt punkt e) ovan krävs beslut av nämnd eller beslut på delegation av nämnd.

2 § Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Utöver vad som anges i § 1 ges ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid justering av protokoll.

3 § Förlorad pensionsförmån
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. I de fall den förtroendevalda
kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 % på förlorad arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett inkomstbasbelopp.

2
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Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår.

4 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

5 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m.
Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

6 § Arvode för sammanträden med mera
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Arvodet inkluderar tid för inläsning av handlingar och andra sammanträdesförberedelser.

7 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy riktlinjer ska
beaktas.

3
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8 § Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

9 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutar.

10 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén.
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2 kapitlet
Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode
1§
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

2 § Begränsat årsarvode
Begränsat årsarvode utgör bl.a. ersättning för följande:
ꞏ Att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet
ꞏ Att förbereda ärenden och sammanträden
ꞏ Att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer med mera.
ꞏ Att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära begränsat arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av
dem innehaft uppdraget.
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars förhindrats att fullgöra sitt uppdrag ska
för den tid som överstiger en månad, göras en minskning av det begränsade arvodet i proportion
därtill.
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med begränsat arvode
uppbär ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.

3 § Arvode för sammanträden med mera
Förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode har ej rätt till arvode för sammanträden med
mera. Detta gäller för det uppdrag som det begränsade arvodet avser.

4 § Förlorad arbetsinkomst
Den som uppbär fast begränsat årsarvode kan inte för det uppdrag som det fasta arvodet avser enligt
ovanstående punkter (2 §) erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges i övrigt enligt de bestämmelser som angetts i 1 kap § 2.

5
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5 § Förlorad pensionsförmån
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
4.5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen samt på det begränsade årsarvodet. I de fall den förtroendevalda kan styrka en faktisk högre förlorad pensionsförmån än 4,5 %
på förlorad arbetsinkomst ska istället den styrkta summan avsättas, upp till och med maximalt ett
inkomstbasbelopp.
Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter
har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
Avsättning sker ej om summan som ska avsättas är lägre än 200 kronor/kalenderår.

6 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

7 § Särskilda arbetsförhållanden, resor m.m.

Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 4 § omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad
pensions- eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

8 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtal (BIA). Antagen Resepolicy ska beaktas.
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9 § Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för merkostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.
Ersättning betalas för styrkta merkostnader, dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
10 § Särskilda kostnader som uppkommit för förtroendevalda med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handlingar och liknande. Ersättning betalas för styrkta kostnader, dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutar.
11 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i paragraferna ovan betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf avgörs vid varje enskilt fall av arvodeskommittén.
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3 kapitlet
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid
1§
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens ordförande) framgår ansvarsområde och arbetsuppgifter av kommunstyrelsens reglemente.
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid (oppositionsråd) har rätt till
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

2 § Arvode
Uppdraget är oreglerat. I årsarvodet ingår ersättning motsvarande övertidsersättning, tillägg för
obekväm arbetstid och dylikt.
Ledighet motsvarande semester medges med 32 arbetsdagar per år med bibehållet arvode. Outtagen
ledighet kan inte sparas till följande år.
Efter det att uppdraget upphört utgår ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL.
Ersättning för sammanträde och förrättning utgår ej.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära arvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen, för förtroendevald med årsarvode uppbär
ersättaren arvode motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad.

3 § Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån utgår enligt OPF-KL.

4 § Sjukdom
Vid sjukdom görs avdrag motsvarande karensdag. För frånvaro p.g.a sjukdom fr.o.m. dag 2 till och
med 14:e kalenderdagen utgår arvode som motsvarar sjuklön enligt samma regler som för kommunalt anställda.
För eventuellt längre frånvarotid utgår inte någon ersättning utöver sjukpenning enligt lag.
Någon tilläggsförsäkring vid sjukdom eller arbetsskada tecknas ej.
8
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5 § Resekostnader
Ersättning för användande av egen bil i uppdraget och traktamente vid flerdagsförrättning utgår enligt samma regler som för anställda. Traktamente inom kommunen utgår ej. Färdtidsersättning utgår
inte.

9

90

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

4 kapitlet
Gemensamma bestämmelser
1 § Tidpunkt för när förtroendevald tillträder respektive lämnar ett uppdrag
Förtroendevald ledamot som har blivit vald av kommunfullmäktige tillträder respektive lämnar sitt
uppdrag vid det månadsskifte som inträder närmast efter det att kommunfullmäktige sammanträtt.
Dessa regler gäller även vad avser samordnare, gruppledare och ledamöter med oppositionsarvode.
Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.
2 § Hur man begär ersättning
Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan
som utsetts att ta emot dem.
Årsarvode och begränsat årsarvode betalas ut utan föregående anmälan.
Arvoden för sammanträde med mera betalas ut utan föregående anmälan endast när det gäller arvode för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder,
nämndutskott, kommunala råd samt revisorernas sammanträden.
Andra arvodesberättigade sammanträden eller motsvarande betalas ut efter inlämnat underlag.

3 § Tidsfrister
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex månader
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

4 § Rutiner för attest
Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar ska
-

för ledamöter vara ordföranden

-

för ordföranden vara vice ordföranden.
10
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5 § Utbetalning av arvoden och andra ersättningar
Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott efter inlämnad och attesterad rapport,
reseräkning och/eller dylikt.

6 § OPF-KL
OPF-KL gäller efter antagande för den som nytillträder i samband med valet 2014 eller senare samt
den som omväljs och som i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF eller andra
pensionsbestämmelser.
7 § Omställningsstöd
För omställningsstöd till förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid, med minst sammanlagt 40 procent av heltid, tillämpas OPF-KL i sin helhet. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
En avsättning till insatser för omställning ska ske med motsvarande ett halvt inkomstbasbelopp per
år och per förtroendevald för personer som är förtroendevalda enligt 3 kapitlet dessa bestämmelser.
8 § Pension
För pensionsbestämmelser till förtroendevald tillämpas OPF-KL i sin helhet. Pensionsavgiften beräknas på ersättning från årsarvoden, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar enligt 4-5 §§ OPF-KL.
Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller inte för den som vid tillträdet har rätt till egenpension p g a anställning, har rätt till egenpension enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag, eller har
uppnått 67 års ålder. För dessa förtroendevalda fortsätter tidigare tillämpade bestämmelser att gälla.
Pensionsförmånernas omfattning enligt OPF-KL är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd samt familjeskydd.
9 § Övrigt försäkringsskydd
Förtroendevalda omfattas av AFA:s försäkringsskydd vid skada eller olycksfall om det sker i uppdraget (där arvode utgår) eller till och från uppdraget. Hot och våld ingår i begreppet skada eller
olycksfall.
Förtroendevalda omfattas av efterlevandeskydd enligt OPF-KL.
11
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Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med minst sammanlagt 40
procent av heltid, omfattas av familjeskydd enligt OPF-KL.
Förtroendevalda omfattas av tjänstereseförsäkring tecknad av Karlshamns kommun.

10 § Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen, där inte
arvodeskommittén uttryckligen är avgörande. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har
uppdraget att tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF och PRF.
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ARVODESBILAGA
Allmänt om arvoden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode, har rätt till arvode för
sammanträde med mera med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat.
Årsarvoden för förtroendevalda politiker baseras på riksdagsarvodets storlek vilket för år 2019 är
66 900 . Riksdagsarvodets storlek justeras årligen den 1 november, Karlshamn kommuns förtroendevaldas årsarvode justeras årligen den 1 januari med motsvarande riksdagsarvodets justering året
innan.
Förtroendevalda som uppbär flera uppdrag inom kommunen samt nedan uppräknade bolag och
kommunalförbund får begränsat årsarvode maximalt motsvarande 100 procent av heltid. Reduceringen av arvodet sker i första hand på kommunstyrelsen, i andra hand på nämnd/förvaltning och i
tredje hand på kommunala aktiebolagen/kommunalförbund. En förtroendevald som uppbär flera
uppdrag och uppnår det maximala beloppet följer dessa bestämmelsers 2:a kapitel.
För rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode ska förtroendevald vara närvarande vid mer än hälften av sammanträdena, räknat kalenderår för nämnder och stämma till stämma för bolag. Vid kontroll kan krav på återbetalning av utbetalat arvode ske och då utgår istället sammanträdesarvode och
ersättning för förlorad arbetsinkomst för den förtroendevaldas faktiska närvaro.
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Årsarvode
Nämnder och styrelse
Förtroendevalda med uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller utskott har rätt till årsarvode vilket utgår i del av årsarvodet per år enligt följande:
Organ

Ordf

Vice ordf.

Övr. ledamöter

Ant. ledamöter

Kommunfullmäktige

2,8

1,0

---

51

Kommunstyrelsen

12,0

2,8

---

15

Kommunstyrelsens AU

---

---

2,8

7

Kommunrevisionen

1,4

0,7

0,7

7

Valnämnd (valår)

0,7

---

---

5

Överförmyndarnämnden

1,4

0,7

---

3

BUS-nämnden

2,8

1,0

---

11

Omsorgsnämnden

2,8

1,0

---

11

Byggnadsnämnden

2,1

0,8

---

11

Teknik- och fritidsnämnden

2,1

0,8

---

11

Kulturnämnden

2,1

0,8

---

9

Gymnasienämnden

2,1

0,8

---

11

Nämnden för arbete och välfärd

2,8

1,0

---

7

Festivalutskott

0,7

---

---

5
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Kommunala aktiebolag

Ordf.

Vice.ordf. Övr.ledamöter

Lekmanna
revision

Stadsvapnet AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamnsbostäder AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamns Energi AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamns Hamn AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Karlshamnsfastigheter AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Kreativum AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Av Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag framgår att de i Karlshamns kommun vid varje tid gällande bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda ska äga motsvarande
tillämpning på styrelseledamöterna och lekmannarevisorerna i bolagen. Ersättningarnas storlek fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode till revisorer ska betalas ut till avgående revisorer t.o.m. den månad då revisionsberättelsen för föregående års förvaltning lämnas.
Kommunalförbund och av flera kommuner gemensamt ägt bolag
Nedan redovisade bolag och kommunalförbund har i sina bolagsordningar respektive förbundsordningar inskrivet att arvoden till ledamöter, suppleanter, och revisorer och andra ekonomiska förmåner ska betalas ut enligt de regler som tillämpas inom Karlshamns kommun respektive Växjö
kommun.
Nedan redovisade arvoden är inte fastställda av kommunfullmäktige, utan av styrelsen/direktionen
för respektive juridisk person.
Aktiebolag

Ordf.

Vice.ordf. Övr. ledamöter

Lekmanna
revision

Västblekinge Miljö AB

2,1

0,8

0,4

0,1

Kommunsamverkan
Cura Individutveckling

2,1

0,8

*

0,1

Räddningstjänsten Västra Blekinge

2,1

0,8

*

0,1

Miljöförbundet Blekinge Väst

2,1

0,8

*

0,1

Sydarkivera **
* Arvoderas enligt 1 kapitlet
* *Följer reglerna i den största medlemskommunen, Växjö kommun.
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Samordnare samt oppositionsråd
Samordnare

2,8

Oppositionsråd

9,6

Samordnare utses av kommunstyrelsen.

Gruppledare
Gruppledare:

1,0

Till partier som genom allmänna val är representerade i kommunfullmäktige.
Gruppledararvodet faller bort i de fall då partiet samtidigt är representerat i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Röstmottagare i valdistrikt

Engångsarvode (inklusive allt) utgår under valår och per valtillfälle enligt följande.
8,5 % av årsarvodet till ordföranden i valdistrikt
7,0 % av årsarvodet till vice ordföranden i valdistrikt
6,0 % av årsarvodet till röstmottagare i valdistriktet
Valnämndens ledamöter och andra personer som tjänstgör vid sortering av poströster, extra rösträknare, röstmottagare vid institutionsröstningen, samt onsdagsräkningen arvoderas motsvarande 0,4 %
av årsarvodet, (avrundat till närmaste helkrontal) per påbörjad tjänstgöringstimme.

Arvode för sammanträden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till arvode för sammanträde motsvarande
1,2 % av årsarvodet.
Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag, oavsett om den förtroendevalda deltar i flera sammanträden samma dag.

Arvodering Ungdomsrådet
De personer som elevorganisation utser till ungdomsrådet har rätt till arvode för sammanträde motsvarande 1,2 % av årsarvodet. Endast ett sammanträdesarvode utgår per dag.

16

97

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda

Förlorad arbetsinkomst
Verifierat belopp upp till maximalt 10 x årsarvodet/12/165
Förlorad semesterförmån
Alt 1

Verifierat belopp:
a) förlorad semesterersättning är maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
b) förlorad semesterdag är maximalt samma maxbelopp som för förlorad
arbetsinkomst/dag.

Alt 2

Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk samt barntillsynskostnad
Styrkt verklig merkostnad.
_______
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-11

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3399

Datum
2019-02-05

§

Ändring av Kommunsamverkans Cura Individutvecklings förbundsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta revidera förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Sammanfattning
Kommunalförbundet Cura, benämnt Kommunsamverkan Cura Individutveckling, har
inkommit med förslag på reviderad förbundsordning. Förbundet har sedan tidigare
inkommit med förslag på revideringen, men efter synpunkter från Karlskrona och
Karlshamn reviderades förslaget igen av förbundsdirektionen 2018-12-07. Det första
förslaget behandlades i arbetsutskottet, men togs sedan ej vidare till kommunstyrelsen
på grund av de oklarheter som framförts.
Utifrån den nya kommunallagen har revideringar föreslagits i förbundsordningen. Även i
övrigt har justeringar av redaktionell karaktär gjorts.
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemskommuner beslutat om
den.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11
Förbundsordning 2018-12-07
Förbundsordning 2017-05-01
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Cura
Författningssamlingen

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karlshamn 2018-12-27

Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun

Ändring av Kommunsamverkans Cura I ndividutvecklings förbundsordning
Med anledning av den nya Kommunallagen 2017:725 som trädde i kraft 2018-01-01 och
Förvaltningslagen 2017:900 som trädde ikraft 2018-07-01har ftirslag till ändringar i Curas
ftirbundsordning arbetats fram.

I

kommunallagen 2017:725 9:6$ anges vad som ska finnas i ftirbundsordningen.
Kommunsamverkan Cura individutveckling har valt att ftilja den ordning som lagen anger för
att öka tydligheten och strukturen även om de flesta punkterna redan finns i vår nuvarande
förbundsordning, men i annan ordningsft)ljd, eller med delvis annan formulering.
Förbundsordningens text är av ftjrklarliga skäl mer omfattande än lagen och är därfrir indelad i
fler punkter, ordningsftiljden är dock lagen trogen. Även andraftirändringar av mer redaktionell
art har f<ireslagits för att frilja lagen eller för att ftirtydliga och ftirenkla skrivningen och
läsbarheten.

Curas direktion tog 2018-08-24 beslut

om att ftireslå medlemmarna ändringar av

förbundsordningen och denna skickades ut till respektive medlemskommun för beslut. Efter
synpunkter från Karlskrona och Karlshamns kommun tog direktionen ett nytt beslut 2018-1207 att godkänna den reviderade ftirbundsordningen samt att skicka det till respektive kommun
ftr beslut. Förslaget är att den nya ftirbundsordningen ska gälla från och med 2019-01-01.

Jag översänder ftirbundsordningen och ber kommunerna behandla förslaget
kommunfullmäktige ftir beslut så snart som möjligt.
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Förbundets nanrn och säte
1.

2S

t.

Kommunalforbundets namn är Kommunsamverkan Cura individutveckling
(Cura). Förbundet har sitt säte i Karlshamn. Curas medlemmar rir kommunema
i Blekinge: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, olofström och Sölvesborg.

Ändamål och uppdrag
2.1. Curas åindamål är attpä ftirbundsmedlemmarnas uppdrag bedriva verksamheter
inom socialtjänstens och skolans områden. Initiativ till
verksamhetsfiirändringar kan komma från medlemmarna eller direktionen.
Förändring av curas ändamål eller verksamhet kräver ändring av denna
forbundsordning.
2.2. Cura kan bedriva verksamheten när minst två av medlemskommunerna avser
att nyttja den.
2.3. Verksamheter som till sin artlämpar sig fiir detta kan även nyttjas av andra än
medlemskommunerna. Medlemskommunerna har alltid ftireträde till plats och
resurser framlor icke medlemskommuner. Curas verksamheter ska över tid
bära sin egen kostnad och finansieras enligt vad som anges under punkten 7.

3S

Verksamheter och ansvar
Cura är huvudman ftr fiiljande verksamheter:
3.1. Gymnasieskola fiir ungdomar med autismspektrumtillstånd enligt 2 kap. 2 $
skollagen (2010:800)
3.2. Hem ftir vård eller boende, familjehem och stödboende enligt 6 kap. I $
socialtjänstlagen (200 1 :453), SoL
3.3. Boende i bostad med särskild service ftir barn och ungdomar enligt 9 kap. 8 $
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS
3.4. Boende i bostad med särskild service ftir vuxna 9 kap. 9 $ LSS
Cura bedriver även ftiljande verksamheter:
3.s. Familjerådgivning
3.6. Myndighetsuttivning ftir familjerätt enligt fbräldrabalken (1949:381, FB) och
SoL
3.7. Personliga ombud
3.8. Kompetenshöjande insatser gentemot kommuner
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0rganisation
4.1. Cura är organiserat med forbundsdirektion, som tillika är örbundsstyrelse.
Direktionen kan inrätta interimsorgan och nämnder när så krävs ftir att fullgöra
ftirbundets uppgifter.
+.2. Direktionen består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare som väljs ur
medl emskommunernas fu I lmäkti ge.
4.3. Karlskrona kommun utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, Karlshamns
och Ronneby kommun utser varderatvä (2) ledamöter och två (2) ersättare,
Sölvesborgs och Olofstnims kommun utser vardera en (1) ledamot och en (l)
ersättare.

4.4. Ledamöterna väljs ftir fyra är. Mandattiden räknas från och med den 1 januari
året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Direktionen utser
inom sig ordörande, vice ordftirande och andre vice ordfiirande. Dessa utgör
direktionens presidium.
4.5. cura ska revideras av fem (5) revisorer. varje medlemskommun utser en
revisor.
4.6. Revisorerna väljs ftir fyra år. Mandattiden räknas från och med den l januari
året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Uppdraget är
slutftirt när revisorema under det femte året efter valet har avslutat
granskningen av det fiärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.
Det fiirsta året i mandatperioden inleds därftir med dubbla grupper revisorer.

5S

lnitiativrätt och beslut
5.1. En fiirbundsmedlem kan genom fullmäktige väcka drenden i direktionen.
Nämnder, utskott och beredningar under direktionen kan väcka ärenden i
direktionen. Initiativrätt for övriga lortroendevalda regleras i kommunallagen.
5.2. Kvalificerad majoritet krävs ftir att fatta beslut ifrägaom ingående av
borgensåtagande, forvärv och ftrsäljning av fast egendom samt vid väsentliga
ftirändringar i Curas eget kapital.
s.:. Direktionen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna och minst tre av
medlemskommunerna är representerade.
s.+. Direktionen kan vid varje tidpunkt besluta om att en ftirtroendevald hos en
ftirbundsmedlem, som inte är ledamot av direktionen får närvara vid
direktionens sammanträden och delta i dess överläggningar. Sådan
ftirtroendevald kan inte delta i beslut. Förtroendevald som enligt denna ordning
önskar nawaravid direktionens sammanträde ska anmäla detta senast en
arbetsdag ftire sammanträdesdagen.
5.5. Curas anslagstavla finns på örbundets hemsida. Där anslås justerade protokoll
och kungörelser samt information om tid och plats ftir offentligt
budgetsammanträde.
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lnträde a\! ny medlem
6.1. En kommun som önskar inträda i fiirbundet ska ansöka skriftligen till
direktionen om inträde. Direktionen har att bereda ftirfrågan och senast sex (6)
månader efter ftirfrågan öreslå medlemskommunerna beslut i frågan.
6.2' Ny medlems inträde kräver godkännande av samtliga medlemmar. Beslut i
frågan ska meddelas den sökande kommunen senast ett

(l) år efter örfrågan.

Vid inträde av ny medlem ska ftjrbundsordningen revideras.
7

5

Andelan i tillgångar och skulder samt kostnadstäckning fön euras
verksamheter

7.1. Förbundsmedlemmamahar vid varje tidpunkt andelar i ftirbundets tillgångar
och skulder motsvarande medlemmens invånarantal som andel av hela
ftirbundets invånarantal den 1 januari året då frågan aktualiseras.
7.2. Kostnaderna ftir Curas verksamheter ska täckas enligt ftiljande principer:
7.2.1. Gymnasieskola fiir ungdomar med autismspektrumtillstånd enligt Zkap.2
$
skollagen (20 I 0 : 800) : Genom programavgift och tilläggsbelopp.
7.2.2.Hem ftir vård eller boende, familjehem och jourhemenligt 6 kap. I SoL:
$
Genom vårdavgift.
7.2.3. Boende i bostad med särskild service ftir bam och ungdomar enligt 9 kap. 8 g
LSS: Genom vårdavgift.
7.2.4.Boende i bostad med siirskild service ftir vuxna enligt 9 kap.9 g LSS: Genom
vårdavgift.

amiljerådgivning: Genom kostnad ftirdelad på de uppdragsgivande
kommunerna utifrån invånarantal den 1 januari det aktuella verksamhetsåret.
7.2.6. Myndighetsutövning ftir familjerätt enligt FB och SoL: Genom kostnad
fordelad på de uppdragsgivande kommunerna utifrån invänarantal den l januari
7 .2.s.

F

det aktuella verksamhetsåret.
7.2.7.Personliga ombud: Genom statligt bidrag ör ca 40 oÄ av kostnaden.
Återstående kostnad ftirdelas på medlemskommunerna utifrån invånarantal den
1 januari det aktuella verksamhetsåret.
7.2.8. Kompetenshöjande insatser gentemot kommuner: Genom avgifter ör uppdrag
och utbildningsplatser.

I S

Ekonomiskt ansvar, insyn och budgetprocess
8.1' Förbundsmedlemmarna ges insyn i ftirbundets ekonomi genom delårsrapporter
och årsbokslut. Cura ska senast efter varje tertials slut informera
ftirbundsmedlemmama om väsentliga awikelser från budget och
verksamhetsplan. Direktionen ska utan dnil'smål lämna de rapporter över
verksamheten som en ftjrbundsmedlem efterfrågar. Direktionen svarar också,
på eget initiativ, ör att informera medlemmarna i ftirbundet om principiella
händelser eller händelser av större vikt ftir ftirbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska samråd ske med samtliga fiirbundsmedlemmar.
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t.z. Årsbokslut

ska efter revision översändas till medlemskommunemas
fullmiiktige ftir godkännande och prövning av direktionens ansvarsfrihet. Varje
fullmäktige prövar frågan om ansvarsfrihet fiir direktionen i sin helhet.
s.:. Direktionen ska årligen fastställa budget ftjr ftirbundet. Budgeten ska innehålla
en plan ftir verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan for
ekonomin de kommande två åren. Förbundet ska samråda med medlemmarna
om budgetforslaget senast en månad fiire det direktionsmöte där budgeten ska
antas. Budgeten ska fastställas senast vid oktober rnånads utgång året fijre
budgetåret. Budgetsammanträdet är offentligt och ska kungöras på curas

anslagstavla samt på medlemskommunemas anslagstavlor.
8.+. Årsredovisningen offentliggörs på Curas anslagstavla och allmänheten bereds
möjlighet att ställa frågor om redovisningen vid nästkommande
direktionssammanträde vilket anslås på Curas anslagstavla.

es

LJtträde
9.1. En ftirbundsmedlem har rätt att utträda ur Cura. Begäran om utträde ska ske
skriftligt till direktionen senast den 30 juni och häder ikraft vid tredje årsskiftet
efter begiiran.
9.2. Vid utträde ska de ekonomiska mellanhavandena mellan ftirbundet och den
utträdande medlemmen fastställas av samtliga medlemmar. Detta ska ske enligt
principerna under rubrik 10 i denna ft)rbundsordning såvida inte annat avtalats
mel I an ftirbundsmedl emmarna. De kvarvarande ftirbundsmedl emmarna antar
de ändringar i forbundsordningen som utträdet pakallar.
9.3. Har slutlig ekonomisk överenskommelse mellan den utträdande medlemmen
och fiirbundets öwiga medlemmar inte nåtts vid tiden ftir utträdet ska Cura
omedelbart träda i likvidation.

10

S

Likvidation och upplösning
10.l.Cura ska träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom beslut i
fullmäktige beslutat så.
10.2. Likvidation ska genomftiras av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte
av Curas behållna tillgangar och skulder ska den vid rubrik 7.1 angivna
ftirdelningen gälla.
l0.3.Niir Cura trätt i likvidation ska dess tillgångar så långt krävs ftir likvidationen
forvandlas till likvida medel genom fiirsäljning eller annat ftirfarande.
Verksamheten får tillf;illigt fortgå om det krävs ftir en ändamålsenlig

aweckling.
10.4.När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en
slutredovisning ftr sin ftirvaltning. Redovisningen sker genom en
ftirvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med en redovisning ftir
skiftet av behållna i tillgangar. När forvaltningsberättelsen godkänts av
samtliga medlemmar är Cura upplöst. I samband med detta ska
ftirbundsmedlemmarna besluta om vilken av medlemmamasom ska överta
vården av de handlingar som fiirbundet efterlämnar.
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Tvisten
I1.1'Vid risk ftir tvist mellan medlemmar och örbundet ska överläggningar
skriftligen påkallas och inledas inom 30 dagar efter påkallandet. Om tvist
uppstår som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna ska saken
hänskjutas till allmän domstol.

'[2

S

Ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer arvoderas och ersätts
enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om ekonomiska ersättningar ftir
ftirtroendevalda som inte erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode.
t2.2.Presidiet arvoderas och ersätts enligt Karlshamns kommuns bestämmelser om
ekonomiska ersättning ftir ftirtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode.
Arvodet beråiknas utifran riksdagsl edamöternas månadsarvode. Arvodena
fastställs av direktionen vid årets ftirsta sammanträde. I d.etta beslut deltar inte
presidiet.
12.1.

12.3 . L

edamötemas och revisorernas s ammanträdesarvoden baseras på
riksdagsledamötemas månadsarvode och fastställs vid årets ftirsta
sammanträde i enlighet med Karlshamns kommuns arvodesregler. Arvoden fijr
ledamöter i nämnder, utskott och interimsorgan beslutas av direktionen enligt
samma ordning.

l2.4.Ersättning till revisorernas ordftirande utgår med en årlig ersättning på l5
procent av riksdagsledamöternas månadsarvode.

13

S

Andring av förbundsordning
13.1.Förslag

till ändringar av ftirbundsordningen

kan väckas av direktionen eller
medlemskommuns fullmäktige. Beslut om ändring av fiirbundsordningen fattas
av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska beredas möjlighet att
yttra sig över fiirslag till ändringar. Ändring av fiirbundsordningen träder i
kraft vid månadsskiftet närmast efter att den sista medlemskommunens beslut
fattats eller vid den senare tidpunkt som beslutats.
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Förbundsordning
Kommunsamverkan

Cura lndividutveckling

(tidigare

Vårdförbundet

lekinge)

Gällerfrån2017-05-01
§ l.
Medlemmar,

säte och ändamål

Kommunalförbundets

namn är Kommunsamverkan

Cura Individutveckling

(Cura) och har sitt säte i

Karlshamn.
Curas medlemmar

är Karlskrona,

Ronneby,

Karlshamns,

Sölvesborgs

och Olofströms

kommuner.

Curas ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och bedriva samordnade verksamheter
främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena, där kommunerna ser ekonomiska eller
verksamhetsmässiga fördelar.
0

Fungera som huvudman för verksamhet som avser gymnasieskola for ungdomar inom
autismspektrumtillstånd
(AST) (Skollagen (201 0:800 2:2§)

0

Fungera som huvudman för verksamhet som avser hem för vård eller boende, familjehem och
jourhem (SoL 6: l §)

0

Fungera som huvudman för boende i bostad med särskild service for barn eller ungdomar (LSS

0

Fungera som huvudman för boende i bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9§)

0

Fungera som huvudman med myndighetsutövning

0

Bedriva familjerådgivning

0

Bedriva verksamhet för personliga ombud

o

Bedriva verksamhet för koinpetenshöjande

9:8§)
för familj erätt (FB)

(SoL 5:3§)
insatser gentemot kommunerna (utbildning,

handledning mm)
Curas ändamål kan förändras över tid. När ändamålet med Curas verksamhet förändras krävs ändring
av förbundsordningen.
Cura är ansvarigt för verksamheternas planering, drift och utveckling samt regional samverkan och
samordning för att tillgodose medlemmarnas behov.
Cura får svara för upphandling av varor och tjänster, inom de områden som anges i denna paragraf.
§ 2.
Organisation

Cura är organiserat med förbundsdirektion
styrelse för Klaragymnasiet
självforvaltningsorgan

som tillika är förbundsstyrelse. Direktionen

skall också vara

med internat. Här utöver får direktionen inrätta de nämnder, utskott och

som den finner lämpligt.
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§ 3.
Ledamöter

och ersättare

Direktionen
ledamöter

ska bestå av nio ledamöter
och tre ersättare,

två ersättare
ersättare

och nio ersättare.

fullmäktige

var och fullmäktige

i Ronneby

i Sölvesborg

Fullmäktige

och Karlshamns

och Olofströms

i Karlskrona
kommuner

kommuner

kommun

utser tre

utser två ledamöter

och

utser en ledamot och en

var.

Mandatperioden

för ledamot och ersättare

val till fullmäktige

är fyra år räknat från den l januari året efter det att allmänna

ägt rum i hela landet. Direktionen

andre vice ordförande

för mandatperioden.

skall tillika utgöra direktionens

väljer inom sig ordförande,

Ordföranden,

vice ordföranden

vice ordförande

och

och andre vice ordföranden

presidium.

§ 4.
Revisorer
Cura Individutveckling

ska revideras

av fem revisorer.

Varje kommun

utser en revisor.

Revisorerna väljs för en mandatperiod.
Uppdraget är slutfört när revisorerna
valet har avslutat granskmngen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat
första året i mandatperioden

under det femte året efter
revisionsberättelsen.
Det

inleds med dubbla grupper revisorer.

§ 5.
Rätt

att väcka

ärenden

Förbundsmedlem

har rätt att genom fullmäktige

eller kommunstyrelse

väcka ärenden i direktionen.

§ 6.
Protokoll

och kungörelser

Tillkännagivande
Karlshamns

av Cura Individutvecklings

kommuns

justerade

protokoll

och kungörelser

skall ske på

anslagstavla.

§ 7.
Andel

i tillg@gar

eller

skulder

Curas medlemmar har vid varje tidpunkt andelar i förbundets
det garanterade skatteunderlag, justerat för utjämningsbidrag
fram. Fördelningsmodellen
Skatteunderlagets

tillämpas

beräkningsgrund

tillgångar och skulder i förhållande till
eller utjämningsavgift,
som SCB räknar

också vid skifte av kommunalförbundets
skall ta utgångspunkt

i det underlag

behållna tillgångar.

som föreligger

den 31 januari

det år frågan aktualiseras.
Motsvarande

fördelning

gäller for täckande

av brist i det fall Cura saknar tillgångar

att betala sina

skulder i verksamheten.
Kostnader
familjehem

för Curas verksamheter
eller jourhem

skall i första hand täckas av vårdavgifter

(hem för vård eller boende,

SoL 6:1 §, boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar,

LSS 9:8 §, bostad med särskild service för vuxna LSS 9:9 § eller programavgifter
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(Klaragymnasiet).
ca 40 procent

När det gäller Personliga

av den totala kostnaden.

ombud erhåller Cura årligen ett statligt bidrag vilket täcker

Resterande

del finansieras

genom avgifter från de kommuner

som ingår i samverkan. Fördelningen av kostnaden är relativ och bestäms utifrån respektive
befolkningsunderlag
den 1 januari det aktuella verksamhetsåret.
Fördelningen av kostnaden
Familjerätt

är relativ och täcks på motsvande

kommuns

befolkningsunderlag

handledning

kommuns
för

sätt av en avgift som bestäms utifrån respektive

den l januari det aktuella verksamhetsåret.

När det gäller utbildningar,

mm. tar Cura betalt för platser eller sålda tjänster.

§ 8.
Budgetprocess

Cura skall årligen fastställa
Senast den 30 september
synpunkter

budget och en planmässig

på forslag till budget och plan. Budgeten

Budgetsammanträdet

beskrivning

av de följande två kalenderåren.

skall samråd ha skett med medlemmarna

är offentligt

och skall kungöras

som då beretts tillfälle att lämna

skall vara fastställd

före oktober månads utgång.

på det sätt som anges i direktionens

reglemente

och i § 6 ovan.
§9.
Utträde

En förbundsmedlem
uppsägriingstiden

har rätt att utträda ur Cura. Uppsägningen
är två år räknat från årsskiftet

skall ske senast den l juli och

efter uppsägningen.

Vid utträde ur Cura skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena
mellan Cura Individutveckling
och medlemmen bestämmas utifrån de andelar i Cura samlade tillgångar och skulder som gäller vid
ingången

av det år då medlemmen

Vid utträde skall de kvarvarande
föranleds

av utträdet.

utträder ur Cura Individutveckling.
medlemmarna

besluta om de förändringar

När förbundsmedlemmen

skulder om inte annat har överenskommits

i förbunds-ordningen

utträtt ur Cura upphör medlemmens

mellan den utträdande

medlemmen

ansvar för Curas

och de kvarvarande

medlemmarna.
§ 10.
Likvidation

och upplösning

Om slutlig ekonomisk

uppgörelse

inte har nåtts när uppsägningstiden

mellan Cura, den utträdande

medlemmen

och övriga medlemmar

i § 9 första stycket är till ända skall Cura omedelbart

träda i

likvidation.
Cura skall träda i likvidation
respektive

fullmäktige

Likvidationen

om mer än hälften av medlemmarna

Vid skifte av Cura behållna
fördelningsgrunden

genom samstämmiga

fattat beslut härom.

skall verkställas

av direktionen

tillgångar

i egenskap

i anledning

av likvidator.

av likvidation

gälla.

108

som

skall den i § 7 angivna

beslut i

Änsvarig

eslutad

Ann-Sofie

Uppdaterad

Ström

Sida:

-

4 (4)
“RiêifåaltâzVtkkiåêig

Dokumentnamn

Förbundsordning

När Cura trätt i likvidation

skall dess egendom

likvida medel genom försäljning

eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten

om det behövs' för en ändamålsenlig
När direktionen
förvaltning.

Redovisningen

som likvidator

redovisningshandlingar

En förbundsmedlem

skall direktionen

sker genom en förvaltningsberättelse

för skiftet av behållna

tillgångar.

för hela likvidationen.

redovisningshandlingarna

förvandlas

får tillfalligtvis

till

fortsätta

avveckling.

fullgjort sitt uppdrag

med en redovisning

i den mån det behövs för likvidationen

delgetts samtliga

avge en slutredovisning

som rör likvidationen

Till berättelsen

som inte är nöjd med redovisningen

i sin helhet

skall fogas

När förvaltningsberättelsen
förbundsmedlernmar

för sin

och

är Cura upplöst.

eller det skifte som förrättats

får väcka talan om detta mot de övriga forbundsmedlemmama

av direktionen

inom ett år från det slutredovisningen

delgavs medlemmen.
Om det framkommer

någon tillgång för Cura efter dess upplösning

om det på annat sätt uppkommer
När likvidationsuppdraget

behov av ytterligare

är fullgjort skall direktionen

överta vården av de handlingar

eller om talan väcks mot Cura eller

likvidationsåtgärd

skall likvidationen

fortsätta.

besluta om vilken av medlemmarna

som skall

som tillhör Cura.

§ l l.
Tvister

Vid tvister mellan Cura och medlem skall, om parterna

inte kan nå en frivillig uppgörelse,

tvisten

avgöras vid allmän domstol.
§ 12.
Ekonomiska

Direktionen
ordföranden,
år. Arvoden

förmåner

beslutar

årligen vid sitt första sammanträde

vice ordföranden
till ledamöter,

om årsarvode

och andre vice ordföranden

ersättare

i direktionen,

och andra ekonomiska

regler som tillämpas

inom Karlshamns

Direktionen

också årligen vid sitt första sammanträde

beslutar

till revisorsordföranden.
som tillämpas
Direktionen

beslutar

i nämnder

om arvode

eller självforvaltningsorgan

från den l januari
förmåner

skall utgå enligt de

och revisorsersättare

inom Karlshamns

och andra

som direktionen

om årsarvode

ekonomiska

utifrån gällande

skall ersättning

utgå enligt de regler

fömiåner

för ledamöter

i de nämnder,

inrättar enligt § 2.

av förbundsordningen

F örbundsordningen

kan ändras genom samstämmiga

beslut av varje medlems
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basbelopp

kommun.

§ 13.
Ändring

till

respektive

kommun.

Till övriga revisorer

för ledamöter

utifrån gällande basbelopp

med giltighet

fullmäktige.

utskott

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/449

Datum
2019-02-05

§

Ordförande och vice ordförande för brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Förslag till beslut
att kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i brottsförebyggande rådet
(BRÅ).
Sammanfattning
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. För
närvarande pågår en översyn av organisationen för BRÅ och ett förslag till reviderad
organisation beräknas vara klart under våren 2019.
I väntan på ett förslag till reviderad organisation föreslår trygghetssamordnaren att
kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska utse ordförande och vice
ordförande i brottsförebyggande rådet.
Beslutet skickas till
Brottsförebyggande rådet
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft

Anna Sunnetoft
Trygghetssamordnare

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

110

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2003/3982

Datum
2019-02-05

§

Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m.fl. (brytningsområdet på Sternö) uppdrag att starta nytt detaljplanearbete
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet
att avsluta pågående planarbete.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden fick 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en detaljplan
för del av Stärnö. Inriktningen på planarbetet skulle vara bostadsändamål, område för
turism, fritid och kultur och verksamheter kopplade till dessa. Planarbetet inleddes 2004
och ledde efter ett antal år och utredningar fram till ett samrådsförslag under 2009. I
såväl program- som samrådsskedet fanns bostadsändamålet med i begränsad
omfattning.
Efter genomfört plansamråd togs bostadsändamålet bort ur planförslaget med hänsyn till
riksintresseområdet för energiproduktion direkt väster om planområdet, den samlade
riskbilden i området, företrädesvis med hänsyn till närheten till oljehamnen på Sutudden,
tidsaspekten, risken för överklaganden och föroreningssituationen inom planområdet.
Fokus har istället legat på att skapa förutsättningar för en större marina och
verksamheter kopplade till denna.
Planarbetet fortsatte utan bostadsändamål och var under 2011 på väg mot antagande,
då det i augusti 2011 avbröts. Anledningen var att man ville uppta diskussioner med
NCC för att finna en ekonomiskt hållbar avslutning och efterbehandling av
täktverksamheten. Detta resulterade i ett efterbehandlingsavtal, i vilket brytningstiden
förlängdes till 2015.
Med anledning av vissa revideringar i planförslaget genomfördes en andra utställning
kort efter att byggnadsnämnden i oktober 2014 fått i uppdrag att fortsätta planarbetet.
Då några år förflutit sedan planen sist ställdes ut så inkom krav på nya utredningar.
Kommunen har sedan 2015 arbetar med dessa utredningar samt även fördjupat
kunskaperna om föroreningssituationen, vilket lett fram till frågan om att eventuellt
inkludera bostäder i detaljplanen igen.
Anledningen till att frågan om bostäder återigen blivit aktuellt är att de kompletterande
miljötekniska undersökningar som gjorts under 2017 och tillhörande riskbedömning och
åtgärdsutredning visar att saneringskostnaden för mindre känslig markanvändning,
MKM, blir högre än förväntat. Detta, i kombination med att det idag finns bidrag att söka
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för kommuner för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande, gör att
frågan känns relevant.
Kommunen har haft ett inledande möte med länsstyrelsen för att stämma av hur de ser
på möjligheten att återgå till att planera för bostäder på Stärnö, med hänsyn till olika
intressen och regleringar. Därefter har styrgruppen initierat en riskanalys, vilken
slutrapporterades 29 oktober 2018. Riskanalysen visar att de dimensionerande
scenarier som fastställts för riskkällorna Karlshamnsverket respektive oljehamnen
Sutudden inte ger upphov till riskhanteringsavstånd som sträcker sig till det aktuella
planområdet. Vidare visar analysen att det aktuella planområdet inte utgör en riskkälla
som medför påverkan på riksintresset för energiproduktion. Dessa bedömningar gäller
även i det fall bostäder byggs längs den västra sidan av Södra Stärnövägen.
Med beaktande av ovan bör byggnadsnämnden kunna föreslå kommunfullmäktige att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet. Detaljplanearbetet inleds
lämpligen med någon form av parallella skisser där olika arkitekter lämnar förslag på
områdets framtida utformning. Detta tillsammans med tidigare framtagna utredningar i
ärendet kommer sedan att utgöra underlag för framtagande av detaljplan. I
sammanhanget ska understrykas att saneringskostnaden blir avsevärt högre vid en
sanering till känslig markanvändning. Intäktssidan kan förväntas bli högre jämfört med
alternativet med en marina i området, men kommer inte att kunna täcka utgifterna. Det
finns möjlighet att söka bidrag för saneringen, men huruvida bidrag kommer att beviljas
och vilket belopp detta i så fall kan förväntas bli finns i dagsläget inga uppgifter om. Sett
i ett större samhällsperspektiv bör dock positiva effekter för Karlshamns kommun kunna
förväntas vid ett genomförande av en detaljplan som möjliggör omfattande
bostadsbebyggelse i aktuellt område.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BN § 205/2018 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m fl
(brytningsområdet på Sternö)
Plankarta
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 08:00–11:20 (ajournering 09:00–09:25)

Beslutande

Jan Bremberg
Mats Bondesson
Kerstin Linde
Magnus Olsson
Görgen Lennarthsson
Kurt Kaarle
Johan Wolgast
Ingvar Andersson
Staffan Olsson

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

Magnus Sandgren (M)
Hélène Nordin (MP)
Tommy Persson (S)
Tommy Persson (S)
Tommy Persson (S)
Thomas Qvarnström (MP)
Thomas Qvarnström (MP)

ersätter
Claes Mårlind (M)
Vakant (MP)
Kurt Kaarle (S)
Jan Bremberg (S)
Magnus Olsson (M)
Magnus Olsson (M)
Vakant (MP)

ej § 211
§ 197
§ 199
§ 211
§ 207
§ 211

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Gitte Ejdetjärn (S)
Kennet Bengtsson (S)
Ulf Lind (SD)
Lennart Lindqvist (S)
Ulf Månsson (S)
Stefan Sörensson (L)

ej §§ 207, 211
ej § 197

ej § 206
ej § 211
ej § 206

Övriga

Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Lucas Edvardsson, byggnadsinspektör
Elisabeth Rydberg, arkitekt
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt
Emmy Wallmark, planarkitekt
Jeanette Conradsson, planarkitekt
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt
Nanny Strand, planarkitekt
Anna Söderström, planarkitekt
Janeth Gummesson, teckentolk
Åse Gummesson, teckentolk

Paragrafer

§§ 194–218

Utses att justera

Ingvar Andersson och Mats Bondesson § 199

Justeringsdatum

2018-12-12
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§§
§§ 194, 195
§§ 194–199
§§ 194–203
§§ 201–204
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§§ 205–207
§§ 205–209
§§ 205–212
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Sekreterare

…………………………………………
Filippa Sjöberg

Ordförande

…………………………………………
Jan Bremberg

Justerande

…………………………………………
Ingvar Andersson
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…………………………………………
Mats Bondesson, § 199

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Byggnadsnämnden

Beslutsdatum:

2018-12-05

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-13
Tillkännages t.o.m.

2019-01-03

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 205 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m fl (brytningsområdet på Stärnö)
2003/3982
Byggnadsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt
detaljplanearbete inom det aktuella området med bostadsändamål som det
huvudsakliga syftet
att när ett nytt planuppdrag ges av kommunfullmäktige avsluta pågående planarbete.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden fick 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en detaljplan
för del av Stärnö. Inriktningen på planarbetet skulle vara bostadsändamål, område för
turism, fritid och kultur och verksamheter kopplade till dessa. Planarbetet inleddes 2004
och ledde efter ett antal år och utredningar fram till ett samrådsförslag under 2009. I
såväl program- som samrådsskedet fanns bostadsändamålet med i begränsad
omfattning.
Efter genomfört plansamråd togs bostadsändamålet bort ur planförslaget med hänsyn till
riksintresseområdet för energiproduktion direkt väster om planområdet, den samlade
riskbilden i området, företrädesvis med hänsyn till närheten till oljehamnen på Sutudden,
tidsaspekten, risken för överklaganden och föroreningssituationen inom planområdet.
Fokus har istället legat på att skapa förutsättningar för en större marina och
verksamheter kopplade till denna.
Planarbetet fortsatte utan bostadsändamål och var under 2011 på väg mot antagande,
då det i augusti 2011 avbröts. Anledningen var att man ville uppta diskussioner med
NCC för att finna en ekonomiskt hållbar avslutning och efterbehandling av
täktverksamheten. Detta resulterade i ett efterbehandlingsavtal, i vilket brytningstiden
förlängdes till 2015.
Med anledning av vissa revideringar i planförslaget genomfördes en andra utställning
kort efter att byggnadsnämnden i oktober 2014 fått i uppdrag att fortsätta planarbetet.
Då några år förflutit sedan planen sist ställdes ut så inkom krav på nya utredningar.
Kommunen har sedan 2015 arbetar med dessa utredningar samt även fördjupat
kunskaperna om föroreningssituationen, vilket lett fram till frågan om att eventuellt
inkludera bostäder i detaljplanen igen.
Anledningen till att frågan om bostäder återigen blivit aktuellt är att de kompletterande
miljötekniska undersökningar som gjorts under 2017 och tillhörande riskbedömning och
åtgärdsutredning visar att saneringskostnaden för mindre känslig markanvändning,
MKM, blir högre än förväntat. Detta, i kombination med att det idag finns bidrag att söka
för kommuner för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande, gör att
frågan känns relevant.
Kommunen har haft ett inledande möte med länsstyrelsen för att stämma av hur de ser
på möjligheten att återgå till att planera för bostäder på Stärnö, med hänsyn till olika
intressen och regleringar. Därefter har styrgruppen initierat en riskanalys, vilken
slutrapporterades 29 oktober 2018. Riskanalysen visar att de dimensionerande
scenarier som fastställts för riskkällorna Karlshamnsverket respektive oljehamnen
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Sutudden inte ger upphov till riskhanteringsavstånd som sträcker sig till det aktuella
planområdet. Vidare visar analysen att det aktuella planområdet inte utgör en riskkälla
som medför påverkan på riksintresset för energiproduktion. Dessa bedömningar gäller
även i det fall bostäder byggs längs den västra sidan av Södra Stärnövägen.
Med beaktande av ovan bör byggnadsnämnden kunna föreslå kommunfullmäktige att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett nytt detaljplanearbete inom det aktuella
området med bostadsändamål som det huvudsakliga syftet. Detaljplanearbetet inleds
lämpligen med någon form av parallella skisser där olika arkitekter lämnar förslag på
områdets framtida utformning. Detta tillsammans med tidigare framtagna utredningar i
ärendet kommer sedan att utgöra underlag för framtagande av detaljplan. I
sammanhanget ska understrykas att saneringskostnaden blir avsevärt högre vid en
sanering till känslig markanvändning. Intäktssidan kan förväntas bli högre jämfört med
alternativet med en marina i området, men kommer inte att kunna täcka utgifterna. Det
finns möjlighet att söka bidrag för saneringen, men huruvida bidrag kommer att beviljas
och vilket belopp detta i så fall kan förväntas bli finns i dagsläget inga uppgifter om. Sett
i ett större samhällsperspektiv bör dock positiva effekter för Karlshamns kommun kunna
förväntas vid ett genomförande av en detaljplan som möjliggör omfattande
bostadsbebyggelse i aktuellt område.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12
Riskbedömning ny detaljplan, Stärnö brytningsområde, daterad 2018-10-29
Länsstyrelsens yttrande, daterat 2011-06-28
Skeppsvarvet och vraken i Vindhamn vid Boön, arkeologisk förundersökning av varv,
RAÄ Karlshamn 36, samt utbredning av fartygslämningar, RAÄ Karlshamn 47
Två vrak mellan Stärnö och Boön, marinarkeologisk utredning av fartygslämningarna
RAÄ Karlshamn 57 och RAÄ Karlshamn 46, i sundet mellan Stärnö och Boön
Ett vrak med kalk och timmer i lasten, utökad marinarkeologisk utredning av
fartygslämning RAÄ Karlshamn 46 vid norra Boön
Riskbedömning och åtgärdsutredning, Stärnö, Karlshamns kommun,
daterad 2018-01-31
PM – riskbedömning samt beräkning av saneringskostnader för bostäder, Stärnö,
Karlshamns kommun, daterad 2018-01-19
Inströmningsförlopp för Stärnö diabasbrott, daterad 2017-03-28
Inströmningsförlopp för Stärnö diabasbrott, daterad 2018-03-26
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Karlshamns kommun
Carina Burelius, Länsstyrelsen Blekinge län
Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsen ordförande
Dainel Wäppling, kommundirektör
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt
Jesper Bergman, miljöstrateg
Jonas Johansson, gatuingenjör
Christer Martinsson, projektledare
Jeanette Conradsson, planarkitekt
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§

Svar på granskningsrapport - Granskning av kommunens långsiktiga
ekonomiska planering
Förslag till beslut
Kommunstyrelse föreslås besluta
att ge ekonomichefen i uppdrag att under 2019 revidera/omarbeta regelverket för
ekonomistyrning och policyn för investeringar med tillhörande riktlinjer.
att anta svaret som kommunstyrelsens eget
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en granskning av kommunens långsiktiga
ekonomiska planering. En analys togs fram våren 2018 och bygger på kommunens
egna redovisningar och antaganden kring demografisk utveckling samt nyckeltal och
data från främst SKL, SCB och skolverket. Analysen sträcker sig från 2018 till 2027 och
visar på kravet av anpassningar i verksamheten på ca 1 procent årligen. Detta för att
uppnå det finansiella målet på 1 procents överskott av intäkterna från skatter och
generella statsbidrag.
Rapporten visar också på behovet av en samlad bild av såväl kommunens som
koncernens framtida investeringsbehov, främst utifrån perspektivet att
belåningsutrymmet är begränsat.
EY lämnar också, utifrån iakttagelser i rapporten, ett antal rekommendationer till
kommunstyrelsen.
Mycket av det rapporten belyser har diskuterats under hösten 2018 i såväl koncernen
som i kommunen.
Konkreta exempel på detta är att ekonomichefen under hösten presenterat rapporten för
såväl ordförandegrupp, ledande tjänstepersoner, ekonomiavdelningen mm. Det stora
investeringsbehovet och det begränsade låneutrymmet har diskuterats vid strategidagen
181214 och i de återkommande dialogmötena med de kommunala bolagen.
På ekonomiavdelningen pågår arbetet med att revidera/omarbeta regelverk för
ekonomistyrning och policy för investeringar med tillhörande riktlinjer. En pågående
diskussion förs kring budgetupplägg inför 2020 med tillhörande planer för 2021-2022.
Allt detta görs med bl.a. ett beaktande av de rekommendationer EY lämnar i sin
granskningsrapport.
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Beslutsunderlag
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2019-01-17
Missiv Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering
Granskningsrapport – Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering

Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomichef Mats Sellfrid

Mats Sellfrid
Ekonomichef
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DNR ..............................................

Kommunens

revisorer

..

2018-10-19

Kommunstyrelsen
KF:s presidium för kännedom

Granskning

av kommunens

långsiktiga

ekonomiska

planering

På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en granskning av kommunens långsiktiga
ekonomiska planering. I våra bedömningar utgår vi ifrån kommunfullmäktiges
egna mål
for God ekonomisk hushållning. Granskningens huvudsakliga innehåll utgörs av en
prognos för kommande 10 år.
I granskningen prognostiseras
såväl intäkter som kostnader. Viktiga iakttagelser är att
kommunen behöver göra årliga effektiviseringar
eller anpassningar om cirka 1 procent
för att nå målet om God ekonomisk hushållning, alternativt väntar skattehöjning
kronor för perioden. Därför är det mycket oroande att det ekonomiska läget för

på 3

kommunen löpande har försämrats under det senaste året, vilket påverkar möjligheterna
för hela kommunkoncemen.
Samtidigt har kommunen svårt att genomföra kontinuerliga
och nödvändiga
Rapporten

effektiviseringar

redovisar

redan idag.

också det låneutrymme

som kommunkoncemen

med, enligt faktiskt läge efter tertialrapporten
kommunkoncemens
investeringsambitioner,
plattform för bedömning
kommande investeringar.
investeringsbudget

rimligtvis

kan räkna

i april månad. Mot bakgrund av detta och
menar vi att det är vikti gt med en gemensam

och prioritering av kommunens och bolagskoncemens
Vi är kritiska mot att det saknas en gemensam

för kommunkoncemen

och gemensamma

riktlinjer

för

investeringsprocessen.
Revisorerna vill få svar från kommunstyrelsen,
med konkreta exempel, på hur styrelsen
avser att arbeta med den finansiella planeringen utifrån rapportens rekommendationer.
Vi önskar svar på granskningen

För KarlshamÃs
I

till den 10 februari 2019.

içcommuns revisorer

film,
Mu. a
LarsiBeckman,
Bilaga: Granskning

ordförande
av kommunens

långsiktiga

ekonomiska

planering.
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Granskning av kommunens
långsiktiga ekonomiska planering
Granskningsrapport på uppdrag av revisorerna
15 oktober 2018
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Rekommendationer till följd av granskningen
Utifrån iakttagelserna i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen:
►

Att nogsamt och kontinuerligt följa den demografiska utvecklingen för att möta behov
i olika åldersgrupper.

►

Att genom långsiktiga ekonomiska analyser styra behovet av effektiviseringar för att
nå de finansiella målen.

►

Att genom långsiktig ekonomisk analys bedöma vilka investeringar som är möjliga att
genomföra,

►

Att tydliggöra vilken beredskap som krävs för oförutsedda eller tidigarelagda
investeringsbehov.

►

Att skapa en plattform för bedömning av hela kommunkoncernens investeringsbehov.

►

Att i framtiden inkludera hela kommunkoncernen i bedömningen av den långsiktiga
ekonomiska planeringen.

►

Att uppdatera riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning i enlighet med uppdrag.
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1 – Bakgrund

123

Bakgrund
Det råder sedan ett par år tillbaka högkonjunktur i svensk ekonomi. De offentliga finanserna har präglats av god tillväxt
vilket inte gått obemärkt förbi i sammanställningar av kommunernas resultaträkningar. Preliminära siffror säger att
kommunernas resultat 2017 uppgick till ca 25 miljarder kronor. 2016 uppgick kommunernas resultat till 22 miljarder
kronor. En avsevärd del av detta överskott, ca 9 miljarder, utgjordes av realiserings- och exploateringsvinster. Därtill har
en hög skatteunderlagsutveckling de senaste åren bidragit till utfallet. I förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag motsvarar överskotten 4,1 procent.
Samtidigt står kommunerna inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. Befolkningstillväxten förväntas
fortsatt öka i en förhållandevis hög takt. Under 2017 växte befolkningen över 10-miljonerssträcket. Befolkningen
förväntas öka med ytterligare en miljon invånare fram till 2026. 2030 förväntas befolkningen ha ökat med 13,5 procent
enligt SCB:s befolkningsprognos. Befolkningen förväntas dock inte vara jämnt fördelad för olika befolkningsgrupper. Det
är främst yngre och äldre som utvecklingen är som högst. Utvecklingen i pensionsåldrarna förväntas öka under samma
period med ca 22 procent och i grundskoleåldrarna med motsvarande 20 procent. I kontrast till dessa åldrar förväntas
utvecklingen i de yrkesverksamma åldrarna vara betydligt lägre, ca 9 procent.
Befolkningsutvecklingen kommer således att ställa stora krav på de kommunala verksamheterna. I takt med att antalet
äldre och yngre växer står kommunerna inför kravet att tillgodose det ökade behovet av äldreomsorg och skolplatser.
Åldrar som är förhållandevis kostnadsintensiva. Att befolkningsutvecklingen för yrkesverksamma åldrar i jämförelse är
förhållandevis svag innebär att försörjningskvoten kan förväntas öka. Behovet av kommunal verksamhet kommer alltså
att öka i en högre takt än skatteintäkterna från en ökad sysselsättning. Enligt SKL kommer detta att leda till ett gap
mellan intäkter och kostnader på 27 miljarder kronor redan 2021. Detta kommer att ställa stora krav på den
kommunala verksamheten vad gäller att tillhandahålla en kostnadseffektiv verksamhet.
Denna analys har som syfte att synliggöra riskerna i den långsiktiga ekonomiska utvecklingen baserat på kommunens
demografiska förutsättningar.
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Revisionsfrågor –

Granskningen avser budgetåret 2018
►

Har det definierats vad god ekonomisk hushållning innebär i Karlshamns
kommun?

►

Finns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hushållning?

►

Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med
tillräcklig kvalitet?

►

Säkerställer budgetprocessen att långsiktiga volymförändringar beaktas?

►

Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och agera utifrån
externa händelser eller trender som påverkar den långsiktiga ekonomiska
planeringen?

►

Givet kommunens investeringsutrymme, hur mycket kan
investeringsplanerna komma att påverka kommunens belåningsgrad, hur
belastar detta kommunens ekonomi?

►

Om kommunen behöver prioritera, på grund av Kommuninvest lånetak,
investeringar givet avkastningsperspektiv, vilka av nuvarande planerade
investeringar i långtidsplanen är i så fall inte lönsamma?
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Genomförande
Analysen genomfördes under våren 2018. Den tar sitt
avstamp i kommunens egna redovisningar och antaganden
om utveckling. I detta avseende har kommunens
demografiska prognos en central roll för utvecklingen av
kommunens intäkter och kostnader. Nolläget i analysen är
baserat på Karlshamns kommuns delårsrapport 2017 och
den prognos för helåret som framgår däri. Därtill har
analysen baserats på budget för 2018 samt tidigare års
budgetar och årsredovisningar.

Kostnadsberäkningarna tar sitt avstamp i den förväntade
demografiska utvecklingen inom de nedbrutna demografiska
grupperna som utgör underlaget för kostnaderna. Likaså är
intäkterna baserade på den förväntade demografiska
utvecklingen. Huvudsakligen avser detta skatteintäkter,
inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. I långsiktiga
analyser är det metodologiskt inte ovanligt att basera
intäkts- och kostnadsuppräkningar på konjunkturindex
baserade rikets förväntade utveckling. I och med att
kommunsektorn i högre utsträckning är demografikänslig än
konjunkturkänslig ligger i första hand den förväntade
demografiska utvecklingen till grund för framskrivningarna.
Konjunktur- och indexutvecklingar är i analysen justerade för
tillämpbarheten mot kommunens demografiska utveckling
enligt prognos.

Analysen bygger i största möjliga utsträckning på de
uppgifter som finns att tillgå från kommunen. Utöver detta
har nyckeltal och data främst inhämtats från Sveriges
kommuner och landsting, SCB och Skolverket. I de fall andra
källor än kommunen använts för beräkningar har uppgifterna
validerats mot kommunens redovisade siffror. Antaganden
om intäkts- och kostnadsutvecklingar har baserats på SKL:s Antaganden och beräkningsgrunder kommer kontinuerligt
bedömningar enligt cirkulär 18:18 vilket var den senaste vid att redovisas i rapporten.
tillfället för analysen. Därtill har SKL:s cirkulär 18:5 också
tillämpats.
Analysen tar såväl hänsyn till 2018 års målsättningar i och
med
att
granskningen
revisionellt
baseras
på
Analysen sträcker sig från 2018 till 2027. Det bör betonas verksamhetsåret 2018.
att analyser av detta slag ska utläsas som långsiktiga trender
och inte som exakta värden.
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Kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning
►

Budget 2018
►

►

►

►

Page 7

Överskottsgrad – indikatornivå 1 % som genomsnitt över de
senaste fem åren.
Soliditet – indikatornivå minst 60 % som genomsnitt över de
senaste fem åren.
Soliditet för sammanställd redovisning – indikatornivå minst 25 %
som ett genomsnitt över de senaste fem åren.
Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal via e-handelssystemet –
indikatornivå 85 %
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Förutsättningar för analysen

Mtrl /uppgifter fanns
Demografisk prognos

Mtrl framtaget i rapporten

X

Långsiktig prognos (10 år)

X

Prognos utjämningssystem och skatteunderlag

X

Resultatprognos

X

Översikt påverkan kostnadsökning

X

Skattegapsanalys

X

Anpassningsbehovsanalys

X

Samlade investeringsplaner

X

Efterlevnad av investeringspolicy, inkl. avkastning

X

Låneutrymme koncern (riskklassificering Kommuninvest)

X

Investeringsutrymme koncern

X
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2 – Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen utgör grunden för framskrivningen
av kommunens intäkts- och kostnadsutvecklingar. Detta
kapitel redogör för befolkningsutvecklingen i kommunen
som helhet och genom en funktionell befolkningsindelning.
Utvecklingen jämförs med rikets befolkningsutveckling. Dels
i jämförande syfte men också för att förhållandet har en
påverkan på faktorer så som statliga utjämningssystem.

129

Befolkningsutveckling
Hela befolkningen - Utveckling mot 2017
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Karlshamn

0,2%

0,5%

0,8%

1,2%

1,5%

1,8%

2,1%

2,4%

2,7%

2,9%

Riket

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

4,9%
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6,5%

7,3%

8,0%

8,7%

Enligt befolkningsprognosen förväntas befolkningen i Karlshamns kommun öka med 2,9 procent fram till 2027. Från 32 200
invånare 2017 till 33 129 år 2027. I diagrammet baseras samtliga procentuella utvecklingar på 2017 som basår.
Kommunens utveckling kan ställas i relation till utvecklingen i riket som förväntas öka i en högre takt. Enligt SCB:s senaste
befolkningsprognos förväntas invånarantalet i riket att öka från strax över 10 miljoner år 2017 till strax under 11 miljoner
2027. Detta motsvarar en procentuell ökning på 8,7 procent. Av den demografiska datan framgår att Karlshamns kommun
har en ålderstigen befolkningsstruktur.
I de nästkommande bilderna redogörs för kommunens befolkningsutveckling inom särskilda åldersgrupper som har en direkt
påverkan på intäkts- och kostnadsgrupper.
(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”)
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Förskola, grundskola (ink. F-klass) och
gymnasium
Den demografiska utvecklingen för åldrarna inom skolan visar
att rikets utveckling överträffar kommunens utveckling inom
förskoleåldrarna. Utvecklingen inom förskoleåldrarna 1-5 år
förväntas öka med motsvarande 0,9 procent fram till 2027, 5,6
procent lägre än för riket som helhet. Utvecklingen förväntas
vara positiv i jämn takt med riket för elever i grundskoleåldrarna (6-15 år). Ökningen uppgår till 8,7 procent. För
elevantalet i gymnasieåldrarna 16-18 år förväntas utvecklingen
likaså vara tilltagande i en motsvarande takt som riket som
helhet. Den demografiska gruppen förväntas öka med 23,7
procent under perioden. Motsvarande grupp för riket som helhet
förväntas öka med lite mer än 22 procent.
(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida
befolkning 2017-2060”)

Åldrar 1-5 - Utveckling mot 2017
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Åldrar 6-15 - Utveckling mot 2017
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Åldrar 16-18 - Utveckling mot 2017
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Yrkesverksamma åldrar
Åldrar 19-64 - Utveckling mot 2017
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Grafen visar befolkningsutvecklingen för åldrarna (19-64 år). Denna graf representerar de åldrar då invånare förväntas vara
yrkesverksamma och generera skatteintäkter. Det går att utläsa från diagrammet att kommunens utveckling är svag i jämförelse
med rikssnittet. Antalet invånare i yrkesverksam ålder förväntas minska fram till 2023 för att sedan öka till 0,4 procent vilket
kan jämföras med rikets utveckling på 6,4 procents ökning. Denna utveckling är till viss del bekymmersam. Trots att uteblivna
skatteintäkter till viss del kompenseras av inkomstutjämningssystemet är också invånare i yrkesverksamma åldrar mindre
kostnadsdrivande för kommunen.
(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”)
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Äldre
Antalet äldre i kommunen är uppdelat i två grafer; 65
år och uppåt samt 80 år och uppåt. Den först
nämnda gruppen definieras som äldre och den andra
gruppen brukar benämnas som ”äldre äldre”.
Grupperna är inte åldersmässigt separerade utan är
överlappande. Anledningen till uppdelningen är att
behovet av kommunala tjänster skiljer sig markant åt
från åldrarna 65-79 och 80-w. I syfte att genomföra
goda approximationer av kostnadsutvecklingar är
dessa därför intressanta att observera såväl särskilda
som överlappande. ”W” är benämningen för det
okända året en invånare dör.

Utvecklingen av antalet äldre inom kommunen
förväntas vara något lägre i kommunen, särskilt för
åldersgruppen 65-w. Antalet äldre förväntas öka med
3,7 procent. Rikssnittet förväntas uppgå till 13,8
procent år 2027. Utvecklingen för antalet äldre äldre
är jämförbart om än något lägre än rikets, ca 31,7
procent i kommunen i förhållande till 44,3 procent i
riket. Det bör dock noteras att för såväl kommunen
som riket är denna ökning förhållandevis markant.
Ökningen har sin naturliga förklaring i den höga
andel födda under 1940-talet. En stor del av dessa
kommer under de kommande 10 åren att uppnå 80
års ålder.
(Källa: kommunens befolkningsprognos,
framtida befolkning 2017-2060”)
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Åldrar 65-w - Utveckling mot 2017
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Åldrar 80-w - Utveckling mot 2017
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2023

2024

2025

2026

2027

Särskilt- samt ordinärt boende (hemtjänst)
I takt med att antalet äldre blir fler i kommunen
kommer också behovet av insatser inom
hemtjänst samt platser på särskilda boenden
att öka. Antalet äldre med behov av insatser i
ordinärt respektive särskilt boende är baserat
på den demografiska utvecklingen samt
nyckeltal för andelen inom respektive
åldersgrupp som beviljats insatser.

Antal brukare med hemtjänst
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200

Förhållandet mellan antalet brukare med
hemtjänstinsatser alternativt i särskilt boende
och antalet äldre är statiskt över tidsspannet.
Det är svårt att korrekt göra andra antaganden.
Det är sannolikt att behovet av hemtjänst och
platser på särskilt boende kommer att
senareläggas åldersmässigt allteftersom att vi
lever längre. I denna aspekt ska dock vägas in
att vi också förväntas leva längre. Det är ett
antagande i analysen att kostnadsutvecklingen
inte kommer att påverkas nämnvärt av dessa
två aspekter. Effekterna antas ta ut varandra.
Antalet äldre (65-w) med behov av hemtjänstinsatser förväntas öka från 551 i dagsläget till
666 år 2027. Motsvarande förväntas behovet
av platser på särskilt boende förväntas öka från
ca 315 till 390.
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Antal brukare med hemtjänst 65-79

Antal brukare i särskilt boende
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(Källa: kommunens befolkningsprognos, Kolada 2016)

Antal brukare med hemtjänst 80-w

Antal brukare i särskilt boende 65-79
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Antal brukare i särskilt boende 80-w

Kommunens befolkningsstruktur i förhållande
till rikets
2017

Andel av befolkning
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24,00%

Kommunens försörjningskvot i förhållande till
rikets
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Försörjningskvoten utgörs av antalet invånare i kommunen som är 19 år eller yngre och 65 år eller äldre dividerat med antalet
invånare mellan åldrarna 20 – 64 multiplicerat med 100. Försörjningskvoten tydliggör hur många invånare, utöver sig själva, som
100 förvärvsarbetare måste försörja. En ökad försörjningskvot innebär alltså att antalet äldre än 64 år respektive yngre än 20 år
ökar i en snabbare takt än de i förvärvsarbetande åldrar (mellan 20 och 64 år). Det går av diagrammet ovan att läsa att
Karlshamns har en förhållandevis hög försörjningskvot jämfört med riksgenomsnittet. Kommunens försörjningskvot uppgår till ca
86 personer, riksgenomsnittet är ca 76. Kommuninvånarna i Karlshamn försörjer således ca 10 personer fler utöver sig själva
(per 100 invånare) än riksgenomsnittet. Enligt befolkningsstrukturen på föregående sida framgår att detta främst beror på att det
finns förhållandevis fler äldre i kommunen än i riket. Försörjningskvoten förväntas öka för såväl riket som för kommunen. I riket
förväntas försörjningskvoten öka med 3,6 och för kommunen med 4,5. Skillnaden i försörjningsbördan förväntas således öka
ytterligare mellan riket och kommunen (0,9).
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3 - Skatteintäkter och
utjämningssystem
I följande kapitel redogörs för kommunens huvudsakliga
intäktskällor. Detta omfattar främst skatteintäkter och de
statliga bidragssystem vars syfte är att säkerställa att du
som invånare ska kunna förvänta dig samma grad av
kommunal service oavsett var i landet du bor.

137

Kommunens huvudsakliga intäktskällor
►

►

Skatteintäkter
Utjämningssystem
►

►

►
►

►

Inkomstutjämningen – Staten garanterar 115 procent av den
genomsnittliga skattekraften – Karlshamns kommun uppgick 2017 till
91,9 procent av rikets skattekraft. Inkomstkompensationen uppgår
till 23,1 procent (115 – 91,9)
Kostnadsutjämningen / Standardkostnaden (kommunerna
omfördelar) – Kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten
bedrevs till en genomsnittlig kostnadsnivå med hänsyn tagen till de
egna strukturella faktorerna. Karlshamn betalade 2017 2106 kr/inv.
LSS (kommunerna omfördelar) – Karlshamn erhöll 2017 ca 50 mnkr.
Regleringspost – Intäkt eller kostnad beroende på utfallet av
utjämningssystemen i förhållande till riksdagens budgeterade nivå.

Intäkter från avgifter ingår som del av nettokostnader i analysen
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Antaganden för skatteunderlagsutvecklingen
►

►

►

Beräkningen av kommunens skatteunderlag grundar sig på SKL:s prognos. Av SKL:s cirkulär
18:18 framgår att prognosen förändrats något sedan cirkulär 18:5. Utvecklingstakten förväntas
vara något högre än tidigare befarat, främst för 2018.
2017

2018

2019

2020

2021-

SKL cirkulär 18:18, april
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3,2%

3,1%
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SKL cirkulär 18:5, februari
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Av skatteunderlagsprognosen framgår att tillväxttakten kommer att avta under 2018 och fram till
2020 allteftersom att högkonjunkturen stagnerar. Utfallet för 2021 förväntas enligt SKL vara den
konjunkturslösa långsiktiga utvecklingen därefter.
Skatteunderlagsutvecklingen förutsätter att rikets befolkning utvecklas i den takt som
prognostiseras av SCB. I syfte att tillämpa SKL:s skatteunderlagsprognos för Karlshamns kommun,
som förväntar sig en lägre utvecklingstakt än riket som helhet har vi för analysen brutit ut riksutvecklingens påverkan på SKL:s prognos. Därefter har vi applicerat Karlshamns kommuns
förväntade befolkningseffekt. Metoden har validerats av SKL. På grund av att kommunen
förväntas minska över perioden påverkar detta också skatteunderlagsutvecklingen i hög
utsträckning. Se tabell nedan. Ökningstakten är förhållandevis hög fram till och med 2019.
Därefter förhåller sig denna förhållandevis jämnt med riket.
2017

2018

2019

2020

2021

Skatteunderlagsprognos exkl. demografisk effekt

3,7%

3,1%

2,5%

2,4%

3,0%

Skatteunderlagsprognos med Karlshamns prognos

3,7%

3,1%

2,6%

2,5%

3,1%
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Skatteintäktsutveckling 2018 - 2027
Skatteintäkterna beräknas enligt vår beräkning av den
demografiska utvecklingen att uppgå till 1483 mnkr
2018.
Detta
motsvarar
SKL:s
(demografiskt
ojusterade) bedömning.
Den demografiska utvecklingen baseras på åldrarna
19-w. Åldersintervallet är baserat på de inkomstgrundande åldrarna för förvärvsarbete, pensioner,
sjuklöneersättning mm.
Beräkningen
av skatteutvecklingen baseras på
befolkningsutvecklingen samt SKL:s prognos för
skatteunderlaget.
SKL:s
skatteunderlagsprognos
inkluderar dock demografisk utveckling baserat på
rikets
förväntade
befolkningsutveckling.
Av
befolkningsanalysen framgår att utvecklingen i
kommunen för de yrkesverksamma åldrarna förväntas
öka i en lägre utsträckning än i riket. Detta mått
kommer därför att överskatta kommunens förväntade
skatteintäktsutveckling. I jämförelse med SKL:s cirkulär
är skatteintäktsökningen därför lägre i analysen.
Skatteintäktsutvecklingen spelar också roll för inkomstutjämningssystemet. Om kommunens intäkter ökar i en
högre utsträckning per capita (med oförändrad
skattesats)
påverkar
detta
intäkterna
från
inkomstutjämningssystemet negativt.
Genomsnittligen antas kommunens skatteintäkter öka
med 3 procent årligen fram till 2027. Ackumulerat
förväntas skatteintäkterna öka med 35 procent fram
till 2027.
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Kommunens skatteintäkter förväntas över perioden
öka med 463 miljoner kronor. Skatteintäkterna
förväntas 2027 uppgå till 1 946 miljoner kronor.
0
(källa: SKL Cirkulär 18:18, årsredovisning 2017 samt kommunens
befolkningsprognos)
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Inkomstutjämning 2018 - 2027
Inkomstutjämningen
garanterar
Sveriges
kommuner ett skatteunderlag motsvarande 115
procent av medelskattekraften i riket. Det vill
säga att staten kompenserar för mellanskillnaden
mellan kommunens skattekraft och 115 procent
av den genomsnittliga skattekraften för samtliga
svenska kommuner. Kompensationen baseras
också på 95 procent av den genomsnittliga
skattesatsen i riket. Skattekraften i Karlshamn
uppgick 2017 till 91,9 procent av rikssnittet.
Beräkningen av inkomstutjämningen följer SCB:s
beräkningsgrund
för
fastställandet
av
inkomstutjämningen.
Till grund för beräkningen av inkomstutjämningen
tas hänsyn till kommunens demografiska
utveckling, skattekraft, utveckling av medelskattekraften enligt SKL:s prognoser samt länsvis
skattesats.
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350,0
316

250,0
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150,0

(Källa: kommunens antagna befolkningsprognos, SCB
rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”,
SKL cirkulär 18:18)
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Enligt
framskrivningen
beräknas
inkomstutjämningen för 2018 uppgå till ca 316 mnkr.
Detta är något högre än SKL:s bedömning och
förväntas vara så också långsiktigt. Detta beror
med största sannolikhet på att SKL:s beräkningar
grundar sig på rikets befolkningsmässiga
utveckling. Karlshamn förväntar sig en lägre
demografisk utvecklingstakt än rikssnittet.
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Kostnadsutjämning 2018 - 2030
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Kostnadsutjämnings syfte är att utjämna skillnader i kommuners förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Kommuner
med en gynnsam befolkningsstruktur betalar en kostnadsutjämningsavgift och vice versa. Kostnadsutjämningen är således ett
nollsummespel. Underlaget för analysen bygger på den demografiska framskrivningen i kommunen och riket samt den beräknade
standardkostnaden. Beräkningen av kostnadsutjämningsavgiften är approximerad genom en underbyggd beräkningsmodell
baserad på de demografiska förändringarna, huvudsakligen inom skola och äldreomsorg. Resterande kostnader (individ och
familjeomsorg mm) är beräknade utifrån ett statiskt kostnadsförhållande till riket då det är svårt att bedöma hur dessa förändras.
Kommunen beräknas 2018 betala ca 52 mkr i kostnadsutjämningsavgift. Denna avgift kommer att minska fram till ca 41 mnkr
2022 för att sedan öka något igen. 2027 förväntas intäkterna uppgå till ca 43 mnkr. Detta beror på att kommunens demografiska
sammansättning inledningsvis utvecklas mindre gynnsamt i förhållande till riket för att sedan uppvisa det omvända förhållandet.
Det är på förslag att förändra kostnadsutjämningen. Förändringarnas påverkan på utfallet är oklart vid granskningstillfället.
(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”, SKL cirkulär 18:18)
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LSS-utjämning 2018 - 2027
LSS-utjämningssystemet fungerar på det stora
hela på samma sätt som kostnadsutjämningssystemet. Båda systemen är nollsummespel.
Det finns lika många nettobetalare som
nettomottagare av utjämningen. Den stora
skillnaden mot kostnadsutjämningen är, något
förenklat, att LSS-utjämningen inte baseras på
en opåverkbar standardkostnad utan på de
faktiska kostnaderna för utförandet av LSSinsatser i förhållande till antalet vårdtagare.
Detta innebär att kostnader och intäkter inom
ramen för LSS-utjämningen är svår att
förutsäga. Kostnader för LSS-insatser kan
förändras förhållandevis hastigt vilket också
synliggörs vid observationer bakåt i tiden.
Det är av denna anledning svårt att genomföra
långsiktiga prognoser av LSS-utjämningen. I
diagrammet förväntas kostnaderna för LSSutjämningen öka med ca 1 procent årligen.
Detta i enlighet med SKL:s beräkningsmetod.
Kommunen är nettomottagare genom LSSutjämningssystemet.
2018
beräknas
kommunen erhålla ca 58 mnkr. Intäkten
förväntas öka fram till 2027 med ca 6 mnkr till
ca 64 mnkr. Detta är dock, av ovan nämnd
anledning, en osäker utveckling.
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(Källa: SKL cirkulär 18:18)
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Regleringsposten
Syftet med regleringsposten är att säkerställa
att
riksdagens
budgeterade
nivå
av
utjämningssystemen uppnås. Regleringsposten
kan innebära såväl en kostnad som en intäkt för
kommunerna beroende på hur stort utfallet av
statens kostnader i förhållande till budget blir.
Bidraget alternativt kostnaden beräknas genom
att dividera över-/underskottet av budgeten
med antalet invånare i Sverige. Respektive
kommun får sedan ett bidrag alternativt en
kostnad baserat på antalet invånare i
kommunen.

30,0

Regleringsposten kommer att resultera i ett
bidrag de kommande åren. Riksdagen har
beslutat att successivt höja anslagen till
utjämningssystemen. Bakgrunden är att de så
kallade välfärdsmiljarderna nu är en permanent
satsning. Dessa kommer att fasas in i
utjämningssystemet där de kommer att få
effekt på regleringsposten. Siffrorna i
diagrammet bygger på SKL:s uppskattningar
fram till och med 2021, därefter är ökningen
uppskattad
mot
Karlshamns
förväntade
demografiska utveckling. Samtidigt som att
ersättningarna för välfärdsmiljarderna kommer
att fasas in kommer också att ersättningar för
exempelvis mottagandeverksamhet att minska.

15,0

Kommunens intäkter förväntas öka till ca 24
mnkr 2020 för att sedan minska till ca 23 mnkr
2021. Därefter ökar den i en någorlunda jämn
takt mot bakgrund av tidigare nämnd anledning.

Det finns en osäkerhetsfaktor i denna beräkning. I och med att regleringsposten har som syfte att reglera ett förväntat över-/underskott i
utjämningssystemen kommer dessa intäkter påverkas av statens beslut om
tillskott till systemet. Om staten beslutar att inte årligen tillföra mer medel till
utjämningssystemen kommer detta ge en negativ effekt på regleringsposten.

(Källa: SKL cirkulär 18:18)
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Resultat av utjämningssystem
Resultatet för utjämningssystemen illustreras i
diagrammet till höger. Detta omfattar intäkterna
och kostnaderna från inkomstutjämningssystemet, kostnads-utjämningssystemet, LSSutjämningssystemet samt regleringsposten.
Utöver dessa tre utjämningssystem kan
kommuner ges strukturbidrag. Detta omfattar
ersättning för näringslivs- och sysselsättningsåtgärder samt ersättning för ett svagt
befolkningsunderlag. Ett 90-tal kommuner ges
strukturbidrag.
Långsiktigt
förväntas
Karlshamns kommun inte erhålla strukturbidrag.
Sammantaget
förväntas
intäkterna
från
utjämningssystemen uppgå till ca 327 mnkr
under 2018. Dessa intäkter förväntas öka fram
till 2027 med ca 127 miljoner kronor. Den höga
ökningstakten mellan 2018 och 2019 beror på
att intäkterna i regleringsposten ökar markant
mellan dessa år. Detta kommer dock också att
medföra minskade intäkter för mottagandeverksamheten
allteftersom
att
välfärdsmiljarderna fasas in till utjämningssystemet.
Totalt sett förväntas intäkterna öka med ca 39
procent.

500,0

450,0
454

439
400,0
393
368

350,0

402

414

426

379

347
300,0

327

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

(Källa: kommunens antagna befolkningsprognos, SCB
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4 – Kostnadsutveckling
I följande kapitel redogörs för kostnadsutvecklingarna för
kommunen. Analysen fokuserar på kommunens betydande
kostnadsmassor som kan kopplas till den demografiska
utvecklingen eller på annat sätt kan förväntas agera
förutsägbart baserat på antaganden om kommunens
ekonomiska utveckling.

146

Antaganden för kostnadsutveckling
►

►

►

Kostnadsutvecklingarna tar sitt avstamp i beräkningar för kostnad baserat på kostnaden per person för en
demografisk ålderskategori alternativt kostnad per brukare/elev/barn/bidragstagare. Kostnaderna är baserade
på den senast redovisade datan i olika databaser. Som äldst är kostnadsberäkningen baserat på siffror från
2016 sedermera uppräknat i 2018 års förväntade värde. Orsaken till att välja siffror baserat på demografisk
grupp alternativt per brukare/elev/barn/bidragstagare är att den förväntade demografiska utvecklingen utgör
den viktigaste förklarande variabeln för kostnadsutveckling inom kommunen.
Beräkningarna av pensionskostnader bygger på kostnadsberäkningar av KPA som förvaltar kommunens
pensionsåtaganden. Avskrivningar är beräknade som ett linjärt förhållande mot utfall från tidigare år.
Kommuners kostnader utgörs till största del av personalkostnader. Av denna anledning baseras
kostnadsuppräkning sig på arbetskraftskostnadsutvecklingen enligt SKL:s cirkulär 18:18, pris för kommunal
verksamhet (PKV). SKL inkluderar också prisindex för övriga kostnader i PKV. Det finns dock här effekter som
måste tas hänsyn till för analysen. Kostnadsökningarna för övriga kostnader inkluderar demografiska effekter
för riket. Vi beräknar därför att övriga kostnader kommer att öka med 2 procent för att kompensera för att vi
baserar kostnadsuppräkningen på pris per brukare/elev/barn/bidragstagare och kommunens demografiska
utveckling. Vår beräkningsgrund baseras på samma förhållande som SKL:s analys mellan
arbetskraftskostnaders respektive övrig förbruknings påverkansgrad på PKV-indexet. På samma sätt som för
intäktsutvecklingarna utgörs 2021 års värde av den förväntade konjunkturslösa utvecklingen vilken utgör
beräkningsgrund fram till 2030.
2017
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2021-

Arbetskraftskostnadsutveckling

3,6%

3,1%

2,9%

3,5%

3,5%

Prisindex för kommunal verksamhet SKL

3,4%

2,8%

2,7%

3,2%

3,2%

Beräkningsgrund för analysen

3,4%
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3,0%

3,0%
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Kostnadsutveckling ordinärt boende
Kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen i
ordinärt boende är baserad på kommuns
demografiska prognos av antal medborgare i
kommunen över 65 år. I beräkningen är
kostnaden för äldreomsorg (vilket servicen
främst avser) i ordinärt boende beaktat för såväl
den demografiska gruppen 65-79 som 80-w.
Detta genom beräkning av den genomsnittliga
kostnaden per brukare med insatser i ordinärt
boende i förhållande till det förväntade antalet
äldre som kommer att vara i behov av insatser
för respektive åldersgrupp. Statistiken är
inhämtad genom nyckeltal i databasen Kolada.
2,7 procent av invånarna mellan 65-79 år och
18,4 procent av invånarna över 80 förväntas
vara i behov av insatser i ordinärt boende.
Kostnaden per genomsnittlig brukare uppgick
2016 till ca 292 tkr.
Den
förväntade
kostnadsutvecklingen
i
kombination med att antalet äldre förväntas öka
utgör kostnadsökningarna. Kostnaderna för
omsorgen inom ordinärt boende förväntas 2018
uppgå till 173 mnkr. Detta förväntas över
tidsspannet öka med 94 mnkr och uppgå till 267
mnkr år 2027. Kostnaderna förväntas öka med
ca 61 procent.
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Kostnadsutveckling särskilt boende
Kostnaderna för särskilt boende är beräknade på
motsvarande sätt som de för ordinärt boende.
Genom kostnaden per genomsnittlig brukare i
särskilt boende i förhållande till antalet invånare
över 65 år. Kostnaden per brukare på särskilt
boende uppgick 2016 till 866 tusen kronor.
Beräkningen baseras därtill på andelen 65-79
(1,1 %) respektive 80-w (11,7 %) som har insatser
i särskilt boende i förhållande till det totala
antalet invånare i respektive åldersgrupp
Kommunens kostnader för äldreomsorg i särskilt
boende förväntas öka kraftigt fram till 2027. Den
huvudsakliga orsaken är att antalet invånare över
80 år förväntas öka i en förhållandevis hög takt.
Kommunens kostnader uppskattas uppgå till ca
293 mnkr 2018 och öka med 171 mnkr fram till
och med 2027. Kostnaderna beräknas då uppgå
till 464 mnkr. Kostnaderna förväntas öka med ca
65 procent.
I och med att insatser i särskilt boende är
beroende av lokaler är det sannolikt att
kostnaderna kommer att öka i språng i och med
att nya lokaler bär högre hyreskostnader än äldre.
Detta är inte beaktat i analysen då kostnaderna
bygger på brukarkostnad i förhållande till
demografi.
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Kostnadsutveckling LSS och SFB
Kostnadsutvecklingen för insatser för LSS och
SFB (insatser i enlighet med socialförsäkringsbalken) utgår från Koladas mått per invånare.
Detta ligger till grund för beräkningen av
kostnadsframskrivningen. Totalkostnaderna för
LSS och SFB är därefter beräknad mot bakgrund
av kostnadsuppräkningen samt kommunens totala
befolkningsutveckling.
Den
demografiska
framskrivningen är baserad på kommunens totalbefolkning av anledningen att dessa kostnader
inte kan härledas till en enskild demografisk
grupp.
Utifrån den demografiska utvecklingen inom
kommunen samt kostnadsökningstakten förväntas
kostnaderna för LSS och SFB öka från 256 mnkr
år 2018 till 341 mnkr 2027. Kostnaderna
beräknas således öka med 85 mnkr.
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Kostnadsutveckling individ och familjeomsorg
Kostnadsutvecklingen
för
individoch
familjeomsorgen utgår från data inhämtad från
Kolada-databasen som kostnad per invånare i
kommunen (2 525 kr år 2016). Därtill beräknas
kostnadsutvecklingen på den totala befolkningsutvecklingen i kommunen. Detta av samma
anledning som för insatser enligt LSS och SFB, att
kostnaderna inte kan härledas till en enskild
demografisk grupp.
Utifrån den demografiska utvecklingen inom
kommunen samt kostnadsökningstakten förväntas
kostnaderna för individ- och familjeomsorgen öka
från 86 mnkr till 115 mnkr 2027. Detta är en
kostnadsökning på ca 29 mnkr.
Den totala kostnadsökningen uppgår till ca 37
procent.
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Kostnadsutveckling Förskola (ålder 1-5 år)
Enligt den demografiska prognosen kommer
antalet barn i förskoleåldrar utvecklas i en
förhållandevis låg grad fram till och med 2027.
Detta reflekteras också i kostnadsutvecklingen.
Beräkningen av kostnadsutvecklingen inom
förskola baseras på utdrag från Skolverkets
kommunblad
samt
kommunens
befolkningsprognos. Kostnaden per elev inom
förskolan uppgick 2016 till 136 800 kronor. För
demografin har hänsyn tagits till att 89 procent av
kommunens invånare mellan 1-5 år gamla går i
förskola.
2018 förväntas kostnaderna för kommunens
förskoleverksamhet att uppgå till ca 222 mnkr.
Dessa kostnader förväntas öka med ca 67 mnkr
fram till och med 2027. Kostnaderna kan då
förväntas uppgå till ca 289 mnkr.
Kostnaderna förväntas öka med ca 34 procent.
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Kostnadsutveckling Förskoleklass (ålder 6 år)
Beräkningen grundar sig på kostnaden per elev i
förskoleklass enligt Skolverkets kommunblad.
Kostnaden uppgick till 48 600 kronor per elev
2016.

30

25

Antalet barn i kommunen i sex års ålder förväntas
enligt kommunens befolkningsprognos vara
förhållandevis jämn mot 2018 års nivå. 2027
kommer antalet sexåringar vara något lägre än
2018. Orsaken till att kurvan är förhållandevis
ojämn är att kostnaderna är direkt kopplade till en
ett-årskull och är således lätt påverkbar av
variationer mellan år.
2018 förväntas kostnaderna uppgå till 18 mnkr.
2027 förväntas dessa kostnader ha ökat med 8
mnkr till 24 mnkr.

24

19

20

20

20
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10

Kostnaderna för förskoleklass förväntas öka med
ca 31 procent fram till 2027.
5

(Källa: ”SIRIS - Skolverket” samt kommunens befolkningsprognos)
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Kostnadsutveckling Grundskola (ålder 7-15 år)
Beräkningen av kostnader inom grundskolan utgår
från kostnaden per elev enligt Skolverkets databas
SIRIS. Kostnaden för en elev i grundskolan
uppgick 2016 till 101 300 kronor. Det har inte
gjorts en indelning i kostnader för låg-, mellanrespektive högstadium.
Utvecklingen inom grundskoleåldrarna förväntas
öka i förhållandevis hög takt fram till 2021 för att
sedan avta något de nästkommande tre åren.
Underlaget förväntas dock öka kontinuerligt över
hela perioden.
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430

446

460

474
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381

400
351

363

300

Kostnaderna 2018 förväntas uppgå till ca 351
mnkr och öka fram till 2027 med ca 136 mnkr till
487 mnkr.
200

Kostnaderna förväntas totalt öka med ca 46
procent.
100

0

(Källa: ”SIRIS - Skolverket” samt kommunens befolkningsprognos)
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Kostnadsutveckling Gymnasieskola (ålder 1618 år)
Enligt kommunens prognos för antalet 16-18åringar förväntas antalet elever öka med ca 19
procent fram till 2027. I och med att det inte
finns
tillräcklig
kostnadsdata
för
denna
åldersgrupp
hos
Skolverken
har
för
kostnadsberäkningen den demografiska gruppen
16-19 använts. Detta motsvarar Koladas
indelning sett till kostnad per 16-19 åring.
Kostnader för gymnasieskola grundar sig inte
enbart på kommunens kostnader utan även för
kostnader
som
kommunen
betalar
i
interkommunal
ersättning
och
skolpeng.
Kommunen har således inte helt och hållet
kontroll över hur kostnaderna kommer att
utvecklas över tid.
Kostnaderna för gymnasieskolan förväntas 2018
uppgå till 153 mnkr. Dessa förväntas öka med ca
86 mnkr till 239 mnkr år 2027.
Kostnaderna förväntas öka med nästan 58
procent mellan 2018 och 2027.
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Utveckling pensionskostnader
Enligt den kommunala redovisningslagen tillämpas
en s.k. blandmodell vilket innebär att kommunens
totala pensionsförpliktelse hanteras dels som en
skuld/avsättningen i balansräkningen, men även
som
en
ansvarsförbindelse
utanför
balansräkningen. Detta innebär att de årliga
pensionsutbetalningarna till viss del möter en
sedan tidigare uppbokad skuld, men till ganska
stor del blir utbetalningen en kostnad.

Pensionskostnad mnkr enl. KPA
180,0

160,0

140,0

129

129

2020

2021

133

138

142

147

152

156

124

Kommunens årliga pensionskostnader består
framförallt
av
utbetalningar
avseende
ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade innan
1998),
årets
skuldförändring,
finansiella
kostnader samt särskild löneskatt.

116

120,0
106
100,0

80,0

Kommunen inhämtar årligen underlag för
pensionsskulden
från
KPA-pension.
Detta
underlag specificerar pensionsskulden för aktuellt
år, men även långsiktiga analyser som sträcker
sig fram till 2056. Utifrån detta underlag är
statistik inhämtat för de förväntade pensionskostnaderna.
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20,0
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(Källa: KPA-pension långsiktig prognos)
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Avskrivningar
Beräkningen av avskrivningar är genomförd
genom att beräkna en trendlinje baserad på
årsredovisning 2016 och 2017 samt budget med
plan för 2018-20. I diagrammet visas detta som
de gula punkterna. Den streckade linjen utgör det
linjära förhållandet mellan kostnaderna för
avskrivningarna. Funktionen för beräkningen av
kostnadsutvecklingen är inkluderad i diagrammet.

200,0

y = 8,5x + 97,933

180,0

160,0

140,0

Baserat på denna linje har vi byggt antagande om
utvecklingstakt för avskrivningarna. Antagandet
bygger indirekt på en jämn utveckling av
investeringsbudgeten. Vid höjd eller sänkt
ambitionsnivå för investeringsbudget kommer
påverka
utfallet
av
framskrivningen
av
avskrivningarna. Avskrivningarna förväntas uppgå
till 106 mnkr 2018 och öka till 183 mnkr år 2027.
Ökningen beräknas uppgå till ca 72 procent.
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(Källa: Budget 2018 samt årsredovisning för 2016 och 2017)
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5 – Resultat av analys
Följande kapitel redogörs samtliga intäkter och kostnader
samt samtliga värden som är beräknade inom ramen för
analysen.
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Intäktsmassa
Grafen visar intäktsmassorna för kommunen.
Det framgår i diagrammet hur stor andelen
skatteintäkter utgör av de totala intäkterna (det
gula fältet). Skatteintäkterna utgör ca 80
procent av de totala intäkterna. Den näst
största intäktskällan för kommunen kommer
från inkomstutjämningssystemet, ca 15 procent
av de totala intäkterna.

3000,0

2500,0

2000,0

Resterande variabler utgör en förhållandevis
liten del av den totala intäktsmassan. Dessa
består av intäkter från kostnadsutjämning, LSSutjämning,
regleringsposten,
flyktingersättningar, den kommunala fastighetsavgiften, samt finansnettointäkter/kostnader.
Dessa övriga intäkter utgör ca 6 procent av
intäkterna.
Intäkterna förväntas totalt sett öka med ca 35
procent fram till 2027. Genomsnittligen ökar
intäkterna med ca 3,0 procent årligen.
I sammanställningen av intäktssidan inkluderar
vi poster som är potentiella intäktskällor. Denna
sammanställning inkluderar därför också poster
som är negativa eller går från att vara positiva
till negativa (ex. en kostnadsutjämningsavgift).
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2026

2027

Kostnadsmassa
Grafen visar utvecklingen av den sammansatta
kostnadsmassan mellan 2018 och 2027. Värdena
baseras på kostnadsutvecklingen i tidigare blad.
De två nedersta fälten visar kostnader tillhörande
äldreomsorgen; särskilt boende och ordinärt
boende (hemtjänst). Därefter kommer insatser
enligt LSS samt individ och familjeomsorg. De fyra
efterföljande
fälten
utgörs
av
verksamhetsområde;
förskola,
förskoleklass,
grundskola och gymnasieskola. Därefter följer
avskrivningar, pensionskostnader samt övriga
kostnader.
Posten övriga kostnader är beräknad utifrån SKL:s
utvecklingsantagande
för
kostnader
inom
kommunal verksamhet; PKV-index. Det är svårt
att göra djupare antaganden för utvecklingen av
de övriga kostnaderna än så. Anledningen till att
använda PKV-indexet är att det inte är möjligt att
koppla dessa kostnader till en specifik demografisk
grupp. Likaså utgörs de övriga kostnaderna av
sådana stödfunktioner som inte kan förväntas
vara lika känsliga för demografiska förändringar
som de specificerade kostnadsgrupperna i kapitel
fyra.

Kostnaderna förväntas totalt sett öka med ca 50
procent fram till 2027. Genomsnittligen ökar
kostnaderna med ca 4,2 procent årligen.
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2027

Intäkts- och kostnadsutveckling
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I diagrammet ovan är de totala intäkterna och kostnaderna samlade. Den gula linjen representerar intäkterna och den röda linjen
kostnaderna. Det framgår av diagrammet att kostnaderna utvecklas i en högre takt än intäkterna. 2027 beräknas intäkterna
uppgå till ca 2 694 mnkr och kostnaderna uppgå till 2 457 mnkr. Således beräknas kommunens underskott uppgå till ca 240
mnkr. Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna redan 2019. Kommunens resultat beräknas då uppgå till ca -4,8 mnkr. I
nästkommande sida är resultatutvecklingen sammanställd för samtliga år. Denna visar att kommunens resultat kan antas
kontinuerligt minska i förhållandevis hög takt.
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Resultatutveckling
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Sammanfattande tabell
Nedanstående tabell sammanfattar de intäkter och kostnader (mnkr) som vi har bedömt är väsentliga för kommunens långsiktiga
ekonomiska planering.
Skatteintäkter
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringspost
Flyktingersättningar
Kommunal fastighetsavgift
Slutavräkning
Finansnetto
TOTALA INTÄKTER

2018
1483
316
-52
58
5
24
62
-10
1
1887

2019
1521
323
-51
59
15
17
63
0
-2
1946

2020
1559
331
-47
59
24
10
63
0
-6
1994

2021
1608
340
-44
60
23
0
63
0
-6
2043

2022
1661
351
-41
61
23
0
63
0
-6
2111

2023
1714
362
-44
61
23
0
63
0
-6
2173

2024
1769
374
-44
62
23
0
63
0
-6
2240

2025
1826
385
-45
62
23
0
63
0
-6
2308

2026
1885
398
-44
63
23
0
63
0
-6
2382

2027
1946
410
-43
64
23
0
63
0
-6
2457

Äldreomsorg - ordinärt boende
Äldreomsorg - särskilt boende
Insatser LSS och SFB
Individ- och familjeomsorg
Skola - Förskola
Skola - Förskoleklass
Skola - Grundskola
Skola - Gymnasium
Avskrivningar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
TOTALT KOSTNADER

173
293
256
86
215
18
351
153
106
116
106
1873

180
306
263
89
219
19
363
164
115
124
109
1951

189
321
272
92
225
20
381
171
123
129
113
2036

196
334
281
95
233
20
398
182
132
129
116
2115

206
352
290
98
240
21
413
191
140
133
120
2206

218
374
300
101
248
21
430
198
149
138
124
2300

229
394
310
104
256
22
446
206
157
142
128
2395

242
419
320
108
265
23
460
217
166
147
132
2497

255
442
330
111
273
24
474
227
174
152
136
2598

267
464
341
115
280
24
487
239
183
156
140
2696

13

-5

-42

-72

-95

-128

-155

-189

-216

-240

3,4%
4,4%
3,4%
4,4%

3,1%
4,1%
6,6%
8,7%

2,4%
4,4%
9,2%
13,4%

2,5%
3,9%
11,9%
17,8%

3,3%
4,3%
15,6%
22,9%

2,9%
4,3%
19,0%
28,1%

3,1%
4,1%
22,7%
33,4%

3,1%
4,3%
26,4%
39,1%

3,2%
4,0%
30,4%
44,7%

Resultat
Intäktsutvecklingstakt per år
Kostnadsutvecklingstakt per år
Ack. Intäktsutvecklingstakt
Ack. kostnadsutvecklingstakt
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7 – Slutsatser
Följande kapitel redogör för vilka slutsatser som går att
dra av analysen. Detta baserat på kommunfullmäktiges
målsättningar enligt budget för 2018.
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Anpassningskrav för att uppnå överskottsmål
på 1 % 2018
2,00%

Inklusive 1%
överskottsmål

0,00%
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-12,00%
Anpassningskrav enligt KF:s mål
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2023
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-0,29%

-1,25%

-3,07%

-4,38%

-5,26%

-6,50%

-7,40%

-8,48%

-9,25%

-9,80%

Anpassningskrav enligt KF:s mål

För att kommunen ska nå målsättningen om 1 procents överskott av intäkterna från skatter och generella bidrag över perioden
krävs anpassningar med procentsatserna i diagrammet ovan. 0 procent i diagrammet är justerat för att representera 1 procents
överskott. Alltså, vid 0 procent i diagrammet har kommunen uppnått resultatmålsättningen. Anpassningskravet förutsätter
oförändrad skattesats i förhållande till den prognosticerade kostnadsutvecklingen. Analysen påvisar att kommunen kommer stå
inför ett behov av anpassningar i form av sänkta kostnader alternativt höjda intäkter troligtvis redan innevarande år för att uppnå
fullmäktiges målsättning. Totalt sett kommer kommunen att behöva genomföra anpassningar på 9,8 procent fram till 2027 i syfte
att klara fullmäktiges målsättningar. Genomsnittligen krävs anpassningar på 1 procent årligen för att uppnå målsättningen.
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Gap-analys med avseende på skattesats för att
klara målsättningar
28,00
27,00
26,00
24,78

25,00
24,15
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Ny skattesats enligt KF:s mål

2023

2024
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2027

Nuvarande skattesats

Diagrammet ovan visar gap-analysen baserat på kommunens skattesats. I dagsläget är kommunens skattesats 22,21 kr. I syfte att
uppnå målsättningen om en procents överskott krävs att kommunen höjer skattesatsen med motsvarande värden enligt
diagrammet baserat på kommunens förväntade intäktsökning. Detta förutsätter att inga effektiviseringar görs på kostnadssidan.
Analysen visar att skattesatsen behöver höjas med 3 kronor fram till och med 2027 i syfte att inrymma kostnadsutvecklingen.
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Självfinansierat investeringsutrymme givet att
resultatmålet uppnås
Investeringsutrymmet givet att kommunen
uppnår målsättningen om 1 procents överskott av
skatteintäkter,
åskådliggörs
till
höger
i
diagrammet.

Investeringsutrymmet
är
beräknat
som
överskottet
adderat
med
avskrivningskostnaderna. Avskrivningar påverkar resultatet
men inte likviditeten. Investeringsutrymmet
förutsätter att kommunen når resultatmålet
enligt budget. Beloppen förutsätter också att inga
amorteringar görs.
I genomsnitt kommer kommunen att kunna
investera 167 mnkr per år över perioden med
resultatkravet enligt budget 2018. Totalt sett
finns ett investeringsutrymme på ca 1,67
miljarder kronor fram till 2027.
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2025

2026

2027

Svar på revisionsfrågor
Frågor

Svar

Har kommunen definierat vad god ekonomisk hushållning
innebär i Karlshamns kommun?

Ja.

Finns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hushållning?

Delvis. Kommunfullmäktige antog 2004 (senast uppdaterat 2013) ett
reglemente för ekonomi och verksamhetsstyrning. Enligt uppgift är dock
detta reglemente föråldrat. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag
att uppdatera detta reglemente.

Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra
prognoser med tillräcklig kvalitet?

Delvis. Kommunen använder sig av SKL:s prognosunderlag för vilken
kommunens demografiprognos inkluderas. Budget med plan sträcker sig tre
år fram i tiden. Det finns ingen gemensam långtidsprognos för kommunen.

Säkerställer budgetprocessen att långsiktiga
volymförändringar beaktas?

Nej. Budgetprocessen grundas inte på volymbaserad tilldelning. Respektive
nämnd får en tilldelad ram genom politisk behandling. Volymförändringar
beaktas dock som del av beslut om tilldelad ram.

Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och
agera utifrån externa händelser eller trender som påverkar
den långsiktiga ekonomiska planeringen?

Ja. Kommunen beaktar SKL:s bedömningar av ekonomisk utveckling för
beräkning av skatteunderlag och utjämningssystem. Därtill ska samtliga
nämnder som del av budgetprocessen inkludera en omvärldsanalys inom de
respektive verksamhetsområdena. På flera organisatoriska nivåer sker utbyte
med andra kommuner.

Givet kommunens investeringsutrymme, hur mycket kan
investeringsplanerna komma att påverka kommunens
belåningsgrad, hur belastar detta kommunens ekonomi?

Enligt beräkningar i appendix till granskningen framkommer att kommunens
investeringstakt, inkluderat de kommunala bolagen, kommer att överstiga
belåningsutrymmet tidigast 2019 och senast 2020 beroende på
Kommuninvests höjningstakt av belåningstaket.

Om kommunen behöver prioritera, på grund av
Kommuninvest lånetak, investeringar givet
avkastningsperspektiv, vilka av nuvarande planerade
investeringar i långtidsplanen är i så fall inte lönsamma?

Delvis. Inom ramen för budgetprocessen prioriteras investeringar vilka
bedöms minska kommunens kostnader. Detta exemplifieras som
investeringar med kort pay-off-tid.

Page 48

15 oktober 2018

Karlshamns kommun - Långsiktig ekonomisk planering

168

Appendix
Följande kapitel redogör för kommunens
investeringsplanering och det lånebehov som detta
föranleder.

169

Kommunens investeringsplanering till och
med 2022

Den 17e september 2018 antog kommunfullmäktige budget för
2019
med
plan
för
2020-21.
Enligt
budget
ska
investeringsbudgeten årligen uppgå till 250 miljoner kronor. Det
framgår av dokumentstudier att kommunens plan för
investeringar överstiger detta belopp. Enligt samtal med
kommunalråd, kommunchef och ekonomichef ska omfattningen
trots detta inte överstiga de beslutade 250 mnkr.
Sett
över
hela
tidsperioden
2019-22
investeringsbudgeten således 1 miljard kronor.

omfattar

I syfte att genomföra en analys av lånebehovet har vi analyserat
investeringsläget
över
en
femårsperiod
(2018-22).
Investeringsbudget för 2018 är taget från budget 2018.
Lånebehovet utgörs inte enbart av kommunens investeringsbehov
utan inkluderar även de kommunala bolagen. De kommunala
bolagens lånebehov genom Kommuninvest påverkar även
kommunens
låneutrymme.
De
kommunala
bolagens
investeringsplanering under motsvarande femårsperiod beskrivs
på nästa sida.
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250
Miljoner kronor årligen
Enligt budget 2019-21

De kommunala bolagens investeringsplaner till
och med 2022
En sammanställning av de kommunala bolagen,
bestående av koncernbolaget Stadsvapnet samt
dess dotterbolag Karlshamn Energi AB (KEAB),
Karlshamnsbostäder AB (KABO), Karlshamns hamn
AB (KHAB), Karlshamnsfastigheter (KAFAB) och
Kreativum, visar omfattningen av bolagens
investeringar. I bolagens sammanställningar
specificeras bolagens nettoinvesteringar. Detta
definierat
som
bruttoinvesteringar
minus
avskrivningar/nedskrivningar. I syfte att tydliggöra
lånebehov är värdena i tabellen definierat som
bruttoinvesteringar. Bolagens sammanställningar
sträcker sig över perioden 2018-22.

Bolag bruttoinv mnkr
800
700
600
500
400
300

Bruttoinvesteringarna för 2018 uppgår totalt till
743 mnkr under 2018. Detta minskar successivt
under
perioden.
Under
2022
beräknas
investeringarna uppgå till ett värde av ca 300
mnkr.
Över
hela
perioden
uppgår
bruttoinvesteringarna till 2,6 miljarder kronor.

200
100
0
2018

Investeringsbudget
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2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

743 mnkr

664 mnkr

610 mnkr

332 mnkr

298 mnkr
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Lånebehovet för kommunen samt de
kommunala bolagen
Totalt lånebehov per år (mnkr)

Utifrån kommunens och de kommunala bolagens
planerade investeringar på de föregående sidorna
följer en sammanställning av lånebehovet. Baserat
på slutsatserna av analysen framgår kommunens
självfinansieringsutrymme definierat som resultat
(baserat på fullmäktiges resultatmål) och
avskrivningar. På samma sätt har självfinansieringsutrymmet bedömts för bolagen. I
detta avseende har vi i bedömt samtliga bolag som
en enhet. De totala planerade investeringarna för
kommunen och de kommunala bolagen ligger till
grund
för
beräkningen
av
lånebehovet.
Subtraherat med självfinansieringsutrymmet utgör
lånebehovet över perioden.

700

600

500

400

300

Det bedömda lånebehovet förutsätter att
kommunen uppnår det av fullmäktige uppsatta
resultatmålet. Likaså förutsätter detta att de
kommunala
bolagens
budgeterade
resultat
uppfylls.

200

100

Totalt sett uppgår lånebehovet till ca 2,7 miljarder
kronor (2746 miljoner kronor).

0
2018

Investeringsbudget
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2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

629 mnkr

651 mnkr

647 mnkr

417 mnkr

402 mnkr
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Belåningsbehov baserat på plan i förhållande
till Kommuninvests belåningsutrymme
2,500
2,075
1,906

2,000
1,687
1,500

1,329

1,188 1,222

1,119

1,438

1,551

1,134

1,000
1,036

0,629
0,500

0,000
2018

2019

2020

2021

Kommuninvest låneutrymme 131 tkr

Kommuninvest låneutrymme 134 tkr

Kommuninvest låneutrymme 134 tkr + 2,3% ökning

Investeringasplan

2022

Diagrammet påvisar kommunens belåningsbehov baserat på kommunens investeringsbudget och de kommunala bolagens
investeringsplaner. Kommunens belåningsbehov tar hänsyn till självfinansieringsutrymmet. Totalt sett uppgår kommunens
belåningsbehov ca 2,1 miljarder kronor fram till och med 2022. Enligt Kommuninvests sammanställning för 2017 uppgår
Karlshamns kommuns belåningsgrad till 99 317 kronor per invånare (nettokoncernskuld – Enligt Kommuninvest det relevanta
mätetalet). Kommuninvest tillåter en upplåning på 131 000 kronor per invånare utan att särskild utredning. Kommunens
belåningsutrymme uppgår således till 31 683 kr/invånare (131 000 - 99 317kr). I kombination med den förväntade
befolkningsutvecklingen demonstrerar den nedersta grå linjen kommunens belåningsutrymme. Inom Kommuninvest är det på
förslag att höja kreditgränsen från 131 000 kr till 134 000 kr. Höjningen är dock än ej beslutad. Höjningen motsvarar en 2,3
procents ökning. Den mellersta grå linjen åskådliggör belåningsutrymmet med 134 000 kr/invånare samt befolkningsutveckling.
Den översta grå linjen demonstrerar scenariot att Kommuninvest årligen höjer kreditgränsen med 2,3 procent samt
befolkningsutveckling. En årlig höjning med 2,3 procent ska ses som ett ”best case scenario”. Enligt samtliga tre scenarion
överstiger belåningsbehovet Kommuninvests belåningsutrymme 2019 eller 2020. 2022 överstiger kommunens investeringsplan
belåningsutrymmet med mellan 524 mnkr till ca 1 miljard kronor beroende på utvecklingen av Kommuninvests kreditgräns.
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Kommunens investeringar – inkomster i
förhållande till investeringsutgifter
Kommunstyrelsen
Östra piren
Kajkonstruktioner
Logistik Karlshamn Stilleryd
Skogsborg
Vettekulla, västra
Vettekulla, östra
Sternö Marina, marksanering
Log Karlshamn, etapp 2
Skyttevägen
Stationsområdet
Projekteringsprojekt
Asarum, fd flygfält
Guöplatån
Biblioteks- och kulturhus
IT strategin och investeringar
Handlingsplan för cyklism
Övriga investeringar
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnd. övriga investeringar
Fritidsnämnden
Asarums IP
Väggaområdet m.m.
Träningshall, Jössarinken
Svängstabadet
Fritidsnämndens övriga inv.
Tekniska nämnden

inkomst andel av inv. belopp
42%
0%
71%
87%
43%
106%
0%
0%
100%
90%
0%
103%
101%
0%
0%
0%
0%

Tot inv. belopp tkr
-32 860
-29 500
-99 493
-8 840
-22 961
-23 200
-23 850
-51 000
-33 500
-72 468
-7 100
-18 768
-10 023
-195 680
-27 960
-11 500
-31 325

0%

-450

0%
0%
0%
0%
0%

-20 266
-5 380
-49 515
-20 000
-28 665

Tubbaryd, nybyggnad kontor, omkl
Möllegården skola kök
Österslättsskolan kök
Restaurang Östralycke
Broderstorpsskolan, fönsterbyte
Stortorget, ombyggnad
Hinsetunneln, renovering/belysning
GC-väg Vekerum - Stilleryd
Fastighetsunderhåll
Förskolepaviljonger, 2st

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-37 018
-6 965
-17 853
-9 725
-10 000
-31 481
-7 000
-4 200
-23 502
-4 200

Ombyggnad H- och F-hus inkl inv m.m.
Tekniska nämndens övriga inv.

0%
0%

-49 300
-64 288
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Tekniska nämnden/VA
Lendingsnät åtgärder vatten
Ledningsnät åtgärder avlopp
VA-utbyggnadsplan
Vattenverk Långasjön
Reservvatten
VA övriga investeringar
BUS-nämnden
Utredning förskole- och skolstruktur
Hällaryd förskola
IT-utveckling bla elevdatorer
BUS-nämndens övriga invetseringar
Gymnasienämnden
Gymnasienämndens övriga investeringar
Kulturnämnden
Kulturnämndens ävriga investeringar
Omsorgsnämnden
Östralycke inventarier
Omsorgsnämnd. Övriga investeringar
Nämnden för arbete och välfärd
AV-nämndens övriga investeringar

inkomst andel av inv. belopp
0%
0%
82%
0%
0%
0%

Tot inv. belopp tkr
-16 400
-16 000
-16 500
-210 008
-80 000
-10 640

0%
0%
0%
0%

-4 573
-31 000
-34 459
-13 370

0%

-13 800

0%

-2 250

0%
0%

-13 995
-7 750

0%

-4 120

Tabellen utgörs av samtliga beslutade investeringar inom ramen
för budget 2018 inom kommunen. I syfte att tydliggöra vilka
investeringar som kommunen budgeterat inkomster för har dessa
ställts i relation till investeringen. De procentuella värdena i
tabellen definierar hur omfattande inkomsterna är i förhållande till
utgifterna för investeringen. Färgkodningen är indelad i tre spann.
Investeringar med förväntade inkomster som överstiger 80
procent är markerade som gröna, över 40 procent men under 80
procent är gulmarkerade och investeringar där inkomsterna
förväntas understiga 40 procent är rödmarkerade. Det totala
investeringsbeloppet exkluderar intäkterna för investeringen.
En majoritet av de planerade investeringarna förväntas inte
inbringa inkomster. Detta är investeringar inom ramen för det
kommunala uppdraget. De investeringar som förväntas leda till
inkomster är huvudsakligen exploateringsinvesteringar samt
investeringar tillhörande VA-kollektivet. Det är inte möjligt att göra
motsvarande sammanställning för de kommunala bolagen då
underlag saknas.

Karlshamns kommun - Långsiktig ekonomisk planering

174

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-03

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/4070

Datum
2019-02-05

§

Ansökan om bidrag till hjärtstartare i Elisberg, Hällaryd - Hällaryds
samhällsförening
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå Hällaryds samhällsförening ansökan med hänvisning till att nämnda kriterier
inte uppfylls.
Sammanfattning
Hällaryds samhällsförening har, 2018-11-21, ansökt om bidrag för en hjärtstartare som
ska placeras centralt i Elisberg. Föreningen anför att Elisberg är ett förhållandevis stort
bostadsområde utanför Hällaryd med ca 35 hushåll centralt. Då tiden är knapp för att
rädda liv anser man att en hjärtstartare behövs i centralt i området. Hjärtstartaren
kommer enligt föreningen att vara lättillgänglig för allmänheten.
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 201810-09
§ 223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att:
-

Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren
Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren registreras och hålls á jour i
Hjärtstartarregistret
Hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för
sökande förenings eller organisations medlemmar utan också för allmänheten.

Utifrån föreningens ansökan görs bedömningen att den tänkta placeringen av
hjärtstartaren inte uppfyller kriterierna i kommunens riktlinjer. Hjärtstartaren kan inte
anses vara lätt tillgänglig då platsen för den tänkta placeringen inte kan anses som en
välbesökt plats. Kommunstyrelsen avslår därför ansökan.
Beslutsunderlag
1

Ansökan om bidrag till hjärtstartare i Elisberg, Hällaryd

Beslutet skickas till
Hällaryds samhällsförening
Ekonom Susanne Andersen

Anna Sunnetoft
Trygghetssamordnare

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

Samhällsförening

2018-11-13

Jensen

Svartasjövägen 7

KARLEH

W“5"““m

KOMMtHLA7Hlll
f

0706-891583

TaiK g KO iVnlVlLlN

Z018*ll* Z l

jimmyjensen76@hotmail.c0m

i Elisberg, Hällaryd.

Skrivelse angående hjärtstartare

DNR-------~-~

Bakgrund:
Elisberg

är ett förhållandevis

stort bostadsområde

för att rädda liv anser vi att en hjänstartare

utanför Hällaiyd

med ca 35 hushåll centralt. Då tiden är knapp

behövs i centralt i området.

Förslag:
Hällaiyds

Samhällsförening

totalkostnaden

kommer

att köpa in en hjärtstartare

till Elisberg och ansöker härmed om 50 % av

till hjärtstaitaren.

Jimmy Jensen, styrelseledamot

i Hällaryds

Samhällsförening,

kommer vara den som ansvarar för utrustningen

vad gäller service, funktion m.m.
Hjärtstartaren

är tänkt att bli placeras centralt i Elisberg, väl synlig och åtkomlig för allmänheten.

Hjärtstartaren

kommer också att anslutas till hjärtstartarregistret.

Flertalet

av invånarna

i området är utbildade

i D-HLR och de som inte har utbildning

kommer

att erbjudas

utbildning.
Teclnnedico

kommer att hälla demonstration

Vissa av invånarna

Totalkostnaden

i området kommer

om hj änstartaren

för de boende i området.

att delta som sms-livräddare

för komplett hjärtstartare

när det träder kraft i Blekinge.

är 23 790 inkl. moms enligt bifogad bilaga.

Priset gäller tom innan utgång 2018.
Beslut kan skickas till styrelseledamot

Ordförande,Hällaryds

Samhällsförening:
v

,/‘V

l

Jimmy Jensen.

Samhällsförening:

Styrelseledamot,

/

’ 'C'

,

x,

Underskrift

nderskri

..........................................
Ort och datum

Ort och datum

Ort och datum
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Hällaryds

Jessica <jessica@techmedico.se>
Tor 2018-11-08,

13:27

Du '4
Hej Jimmy!

Tack för trevligt samtal.
HäI kommer

uppgifter

om hjärtstartare

till er förening

Hjärtstartare H51 med väska, pocketmask, sl<yIt och uppvärmt larmat skåp 23790 kr inkl moms.
Ingår gör leverans, demo, support och att vi registrerar hjärtstartaren i vårt register så vi håller koll på
datum

för byte av eiektroder

och batteri.

Hör av dig om du har frågor

Vänligen Jessica

E),“:§cid:793EEFCE—
4648-4325-AC7016F6D6F4ElCE

Jessica Holmström
techmedico AB

Pirgatan

2

374 35 Karlshamn
Tel 0454-84010,
Mob 0708-54

73 10

E-mail jessica@techmedico.se

in;
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-03

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/48

Datum
2019-02-05

§

Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Ihre BTK
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medge Ihre BTK ett bidrag om 50 procent av kostnaden under
förutsättning att nämnda kriterier uppfylls
att finansiering sker på kommunstyrelsens ansvar 210 och verksamhet 27300.
Sammanfattning
Ihre BTK har, 2019-01-03, ansökt om bidrag för en hjärtstartare som ska placeras vid
Ihrestugan. Föreningen anför att lhre BTK bedriver många olika verksamheter. Med
tusentals personer involverade, samt boende runt om, vore det en jättebra tillgång för
bygden med en hjärtstartare. Hjärtstartaren kommer att vara lättillgänglig för
allmänheten.
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 201810-09
§ 223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att:
-

Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren
Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren registreras och hålls á jour i
Hjärtstartarregistret
Hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för
sökande förenings eller organisations medlemmar utan också för allmänheten.

Utifrån föreningens ansökan utgår kommunstyrelsen från att föreningen uppfyller
kriterierna. Kommunstyrelsen bifaller ansökan.
Beslutsunderlag
1

Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Ihre BTK

Beslutet skickas till
Ihre BTK
Ekonom Susanne Andersen

Anna Sunnetoft
Trygghetssamordnare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Bid ragsa nsöka n

för hjärtsta rta re

lhre BTK
Vi i lhre BTK bedriver många olika verksamheter. Med tusentals personer involverade, samt boende
runt om, vore det en jättebra tillgång för bygden med en hjärtstartare. Den skulle i så fall installeras
vid lhrestugan.
Vi kommer att inhandla hos Techmedico i Karlshamn. De kommer att installera, svara för skötsel,
registrering och utbildning.

Vi har medlemmar som redan genom sin arbetsplats fått utbildning. Någon är uppsatt för nästa
utbildning.
Om vår ansökan går igenom kommer fler att utbilda sig. Kan man ansöka om pengar för utbildning på
hjärtstartare?
Tack på förhand

Bengt-Äke Karlsson

Ordf.lhre

BTK

Askaremålavägen 228

37492 ASARUM
Mob.0708140614
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-14

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/254

Datum
2019-02-05

§

Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Kallbadhusets Vänner
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medge Kallbadhusets Vänner ett bidrag om 50 procent av kostnaden under
förutsättning att nämnda kriterier uppfylls
att finansiering sker på kommunstyrelsens ansvar 210 och verksamhet 27300.
Sammanfattning
Kallbadhusets Vänner har, 2019-01-14, ansökt om bidrag för en hjärtstartare som ska
placeras på bron till Kallbadhuset. Föreningen anför att man har många besökare på sin
anläggning och det vistas mycket folk i viken där badhuset ligger som bland annat
promenerar, joggar och spelar padel. Hjärtstartaren kommer att vara lättillgänglig för
allmänheten.
Enligt kommunens riktlinjer för hjärtstartare, antagna av kommunstyrelsen 201810-09
§ 223, ska en förening som medges stöd för utplacering av hjärtstartare visa att:




Mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren
Mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren registreras och hålls á jour i
Hjärtstartarregistret
Hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för
sökande förenings eller organisations medlemmar utan också för allmänheten.

Utifrån föreningens ansökan utgår kommunstyrelsen från att föreningen uppfyller
kriterierna. Kommunstyrelsen bifaller ansökan.
Beslutsunderlag
1

Ansökan om bidrag för hjärtstartare - Kallbadhusets Vänner

Beslutet skickas till
Kallbadhusets Vänner
Ekonom Susanne Andersen

Anna Sunnetoft
Trygghetssamordnare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Från: Glenn Broberg[hallo.ka@hotmail.com]
Skickat: 13.01.2019 10:02:52
Till: kommunstyrelsen@karlshamn.se[kommunstyrelsen@karlshamn.se]
Ämne: Hjärtstatare.

Vi på Kallbadshusets Vänner i Vägga ansöker härmed om bidrag med 50% av kostnaden för installation av
hjärtstartare.
Vi har många besökare på vår anläggning, men ser att desto fler vistas i denna vackra vik, för promenader, paddel
och rekreation.
Vi kommer att placera hjärtstartaren väl synlig i ett uppvärmt skåp på bron till Kallbadhuset. Den kommer således
att vara tillgänglig 24‐7. Vi ombesörjer så den registreras i Sveriges Hjärtstartarregister och vi står för
underhållskostnader samt ansvarar för att den är i gott skick.
Kostnad för hjärtstartare modell Hs1 (samma som övriga hjärtstartare i Karlshamns Kommun), väska, Skåp med
värme i, hjärtstartarskylt, pocketmask, utbildning i samband med installation uppgår till 24 400 ex moms.
Vi ansöker om bidrag med halva kostnaden dvs 12200 kr ex moms (15250 kr ex moms)
Glenn Broberg för Kallbadhusets Vänner
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-24

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/4012

Datum
2019-02-05

§

Ansökan om fiberanslutning av Åryds Hembygdsgård, Törneryd 4:35
Förslag till beslut
att medge ett bidrag om 20 tkr för fiberanslutning av Åryds Hembygdsgård
att finansiering sker över kommunstyrelsens anslag till förfogande
Sammanfattning
Åryds Hembygdsförening har ansökt om bidrag för anslutning av hembygdsgården.
Föreningar har tidigare medgivits bidrag för ändamålet och ansökan ligger väl i linje med
de kommunala ambitionerna om en mycket god tillgång till fiber i kommunens olika
delar.
Kommunstyrelsen medger föreningen ett bidrag om 20 tkr vilket finansieras över
anslaget till förfogande.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-24
Ansökan, 2018-11-16
Beslutet skickas till
Åryds Hembygdsförening
Ekonom Ann-Louise Philip
Ekonom Susanne Andersen

Erik Bergman
Kanslichef

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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KARLSH AMN S KOMMUN

ÅF)’dshem bY8dsporemng

KOMMUNKAÄlE-ál.1151
INK
2013 -11- 1 5

c/o Hans Nordesjö
Tyskamöllevägen

16

DNR llllll

374 96 Trensum

Till Karlshamns
Härmed anhålles
fastighet

Tömeryd

M
H

2018-11-14

kommuns

styrelse

om ett bidrag på 19 900 kr för installation
4:35, Tömerydsvägen

Bilaga kopia av ansökan till Karlshamns

På Åryds hembygdsförenings

energi om fiberavtal

vägnar

Åryd den 14 november 2018

Hans Nordesjö
Kassör, finnatecknare
070-689

av bredband

på Åryds hembygdsförenings

197, 374 96 Trensum.

om nämnda bidrag beviljas.

Tfn 0454-60081,

;’Jl i ' l JI IÅ

32 71

e-post hnordesjo@gmail.com
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idag 2018-11-14.

Ansökan

gäller endast

Fiberavtal

Iandsort

Avtal mellan beställaren,

nedan kallad Kunden och Karlshamn Energi AB,

nedan kallad KEAB gälande fiberanslulning av fastighet.
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‘ För de fall fastigheten
med Karlshamn

ägs av flera personer
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Energi AB från övriga delägare.

lnstallationskostnad:

1 9 900 kronor inkl. moms

Avtalet gäller fr.o.m. avtalets undertecknande och år giltigt under förutsättning
Karlshamn §nergi_tillhandg senast 2018-09-30. :sm e -1 2 r-:gäinler pga . ej
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att avtalet år
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Karlshamn Energi återkommer med tidplan fir
Karlshamn Energi AB har kundregister där du som kuumd
mgistineuasmed P soun
mam" ,
eilerr
organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress och adress" De
vi llnaruterrar
är fiñrriimenmbruk och för att
administrera din beställning och fullfölja ett avtal och iirrñormeramn våra proüdlmodhr
De mamenasendmt av dem son
har särskilt behörighet. Personuppgifter kan länmas :utandasttm denimsom vi lar
:med min «E endaä fir difiullgfw
vårt avtalsförhållande med dig som kund. l och :ned dltdur
dlltavllä Imdw gmdkämtävi betmmhrdirm personuppgiftenVr behållerdina pamnuppgiñasáångevilmdtaøäümrüanüedünâramømmmüghâmdü_
Påvär
hemsida wvnvkarlshamnenerggüse kan du låsa mama :u-.. -vu . _II_I1-I
' ;ri —...
,;:.-.;
'
dina
inlandärade
personuppgilter od1 hitta kontaktuppgifter om du har frågor i ärendet.
försvåras av tekniska eller andra orsaker som KEAB hm rimligen bade ha Emm
meddelas härom så snart omständigheterna blivit kända fir IKEAB. Awaieit am
ledningsrätter.

vid anmäls ände.
Kumden ska
även am REAR beuifias esrimdeliga

Karlshamn Energi AB, organisationsnummer ,,
är
enig
ii
vlrorn
du har beställt tjänstenltjänstema på distans. har du enligt lagen ((2005259) mm fiiamsawtal och avtal utanñr atlâslold

frånträdaavtalet inom en visstid (Angertiden). Ängerliidesm
är 14 daganrodn

Emerson
rätt att

den rbg du skriverdetta avh_ Om du vi

utöva ångerrätten ska du innan ångerfristen löpt m skfickaelmmeddelande om det il Karldnawm Energi AB, Box 174,, 374 23
Karlshamn eller ringa Kundservice på telefonrunuuwne:r(M541—8‘fl8€IIID..
Orm du vi Ilrarmdlw
somfIvns
tillgänglig på Konsumentverkets hemsida.
Genom undertecknande av detta avtal
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Energi AB, Box 174, 374’ 23 Karlshamn
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-09

Sida 1(2)
Dnr: 2019/195

Medfinansiering Landsbygdsprogrammet "Renovering av gångbro
Hönöbygget"
Förslag till beslut
att medfinansiera från Landsbygdsprogrammet, Svea Skogs genom Mörrum
Kronolaxfisket sökta projekt ”Renovering av gångbro Hönöbygget” med 56 178 kronor
från kommunstyrelsens konto för landsbygdsutveckling.
Sammanfattning
Jordbruksverkets Landsbygdsprogram 2014-2020 består av stöd och ersättningar som
är till för att utveckla landsbygden. I Blekinge handlägger Länsstyrelsen projektstöden
inom landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket har ett krav för att godkänna projekt, att
kommunerna går in med en medfinansiering på 24,1 % av sökta medel för hela
åtgärden efter att projektsökande själva gått in med 10%. Resterande finansiering är
med EU medel. Sökande erhåller då 90% av sökta pengar. Dessa projektstöd är viktiga
för de lokala verksamheterna som finns ute på landsbygden i Karlshamns kommun.
Bakgrund och överväganden
I Mörrum utefter Mörrumsån ligger en bro kallad Hörnöbygget. Det är en bro som
sammanlänkar de båda sidorna av Mörrumsån och som under många år varit en del i en
"promenadrunda" som flitigt använts av både lokalbefolkning som besökande. Under
tidigare års stormar har bron blivit förstörd vilket innebär att bron inte längre är säker att
beträda. Bron har flertalet gånger stängts av men lokala krafter tar bort avstängningarna
för att kunna bruka den vilket medför stor skaderisk.
Under våren 2018 var det dessutom ett mycket högt vattenflöde i Mörrumsån, ca 120
kubikmeter i sek. Detta har gjort att många gamla träd samlats vid bron och börjat trycka
sönder den ytterligare. I ån finns även gamla fornlämningar som riskerar att skadas
därför är länsstyrelsen (kulturmiljö) också med för att bevara kulturmiljön. Karlshamns
kommun värnar det rörliga friluftslivet och vill att människor ska kunna vara ute i naturen
och röra sig därför måste vi tillgängliggöra den ortsnära naturen. Det är viktigt att lokala
ortsbor och besökare kan utöva naturnära fysisk aktivitet, både för upplevelsen men
även för att förebygga psykisk ohälsa, då den senaste forskningen visar på flera goda
effekter på den psykiska hälsa genom att vistas i naturen. Med denna åtgärd uppfyller vi
även det globala målet nr 3 "God hälsa och välbefinnande".
Bron behöver restaureras så att den kan börja brukas samt att spångar byggs utefter
å- brinkarna för att göra det säkert för människor att ta sig fram utan att skada sig. Det
är ganska brant på vissa ställen därför behövs spångar. Dessa åtgärder kommer att
gagna många människor och vi vill nyttja naturens resurser för rekreation och ökat
välbefinnande.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Näringsliv
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2019/195

Svea Skog genom Mörrums Kronolaxfiske söker pengar för att renovera en bro,
Hörnöbygget belägen i Mörrumsån. Kostnad enligt offert är 259 000 kronor. De själva
går in med 10% det vill säga 25 900 kronor. Karlshamns kommun går in med 24,1 % på
summan 259 000 – 25 900 = 233 100 kronor som då blir en medfinansiering på 56 178
kronor. Svea Skog genom Mörrums Kronolaxfiske får då ut 233 100 kronor till sin
renovering.

Beslutet skickas till
Ekonomi
Landsbygdsutvecklaren

Marianne Westerberg
Landsbygdsutvecklare
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2018/2725

Datum
2019-02-05

§

Ronneby 4 Disponering av Drottninggatan 5 "Gula Huset" - Blekinge
Sjöfartsmuseum i Karlshamn
Förslag till beslut
att avslå begäran om disponering av lokalerna på Drottninggatan 5
Sammanfattning
Blekinge sjöfartsmuseum har inkommit med en skrivelse i till kommunstyrelsen i juli
2018 med önskan om att disponera fastigheten Ronneby 4, Drottninggatan 5. Blekinge
sjöfartsmuseum lyfter fram en växande verksamhet och trångboddhet i befintliga lokaler
på Drottninggatan 7. Skrivelsen har senare vidarebefordrats till kulturnämnden för
utredning av möjligheterna.
Blekinge sjöfartsmuseums verksamhet baseras på ett kommunalt kulturbidrag och
frivilliga donationer. Befintliga lokaler på Drottninggatan 7 ägs av Karlshamns kommun
och Blekinge sjöfartsmuseum är hyresbefriade. Bemanningen sköts av frivilliga samt
personer i arbetsmarknadsåtgärder. Blekinge sjöfartsmuseum har öppet alla vardagar
för besökare. På föreningens webbplats och Facebook sida bedrivs en aktiv verksamhet
såväl i dialogform men även marknadsföring av aktiviteter. Verksamheten erbjuder
guidade turer i utställningslokalerna. En del av verksamheten handlar om att digitalisera
äldre foton från Karlshamns sjöfartsliv. Blekinge sjöfartsmuseum erhåller kontinuerligt
nya gåvor vilket gör att befintliga lokaler fylls av allt mer föremål.
För att bättre kunna utveckla sin verksamhet vad gäller utställning, guidning och
underhåll av föremål ser föreningen ett behov av större lokaler. Man ser ett värde i att en
utökning av lokalerna sker i nära anslutning till de befintliga på Drottninggatan 7.
Fastigheten Ronneby 4 ägs av Karlshamns fastigheter och är i nuläget uthyrd till en
kommersiell verksamhet.
Kulturnämnden har föreslagit kommunstyrelsen avslå begäran.
Kommunstyrelsen konstaterar att fastigheten ägs av Karlshamnsfastigheter AB och att
den enligt uppgift är fullt uthyrd. Kommunstyrelsen har inte rådighet över byggnaden och
kan därför inte ställa sig positiv till föreningens skrivelse. Föreningen uppmanas lyfta sitt
lokalbehov i dialog med kulturnämnden för erhållande av hyresbidrag samt med
Karlshamnsfastigheter AB för diskussion om utökning av verksamheten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KN § 102/2018 Disponering av Drottninggatan 5, ”Gula Huset”Blekinge Sjöfartsmuseum
Skrivelse från Blekinge Sjöfartsmuseum

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

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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PROTOKOLL
Kulturnämnden
2018-12-05

Karlshamns
kommun

Sida 1(3)

Plats och tid

Lokstallarna, Vita lokalen, klockan 13:15—15:35

Beslutande

Lena Sandgren
Cecilia Holmberg
Lena Häggblad
Marie Bengtsson
Ulla Olofsson
Mona Wettergren
Marianne Abelsson
Claes Jansson

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
Ledamot
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Robert Sandelin (S)

Närvarande
ersättare

Lena Olsson (M)
Ankie Boklund (C)
Leif Gummesson (S)
Sara Helgefalk (M)
Kjell Folkesson (S)
Anna Atmander (MP)
Anette Höglund (L)

Övriga

Alexander Höglund, PLX Tjärö
Patrik Håkansson, Förvaltningschef
Maria Sköldqvist, Kultur- och
bibliotekschef
Pernilla Ekvall Liljeqvist,
Kultursamordnare § 95-97
Simon Berg, Kultursamordnare
§ 99-101
Rosita Wendell, Sekreterare

Paragrafer

92 - 113

Utses att justera

Claes Jansson (MP)

Justeringsdatum

2018-12-11

Sekreterare

…………………………………………
Rosita Wendell

Ordförande

…………………………………………
Lena Sandgren

Justerande

…………………………………………
Claes Jansson

189

ersätter
Diez Nobach (S)

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

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2018-12-05

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kulturnämnden

Beslutsdatum:

2018-12-05

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-11
Tllkännages t.o.m.

2019-01-01

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Kulturnämnden
2018-12-05

Sida 3(3)

§ 102 Ronneby 4 Disponering av Drottninggatan 5 ”Gula Huset” – Blekinge
Sjöfartsmuseum i Karlshamn 2018/2725
Kulturnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen att avslå förslaget om disponering av lokalerna på
Drottninggatan 5. Karlshamnsfastigheter kan inte i nuläget frigöra lokalerna för Blekinge
Sjöfartsmuseums räkning.
Sammanfattning
Blekinge sjöfartsmuseum har inkommit med en skrivelse i till kommunstyrelsen i juli
2018 med önskan om att disponera fastigheten Ronneby 4, Drottninggatan 5. Blekinge
sjöfartsmuseum lyfter fram en växande verksamhet och trångboddhet i befintliga lokaler
på Drottninggatan 7.
Skrivelsen har senare vidarebefordrats till kulturnämnden för utredning av möjligheterna.
Blekinge sjöfartsmuseums verksamhet baseras på ett kommunalt kulturbidrag och
frivilliga donationer.
Befintliga lokaler på Drottninggatan 7 ägs av Karlshamns kommun och Blekinge
sjöfartsmuseum är hyresbefriade.
Bemanningen sköts av frivilliga samt personer i arbetsmarknadsåtgärder.
Blekinge sjöfartsmuseum har öppet alla vardagar för besökare. På föreningens
webbplats och Facebook sida bedrivs en aktiv verksamhet såväl i dialogform men även
marknadsföring av aktiviteter. Verksamheten erbjuder guidade turer i
utställningslokalerna. En del av verksamheten handlar om att digitalisera äldre foton från
Karlshamns sjöfartsliv.
Blekinge sjöfartsmuseum erhåller kontinuerligt nya gåvor vilket gör att befintliga lokaler
fylls av allt mer föremål.
För att bättre kunna utveckla sin verksamhet vad gäller utställning, guidning och
underhåll av föremål ser man ett behov av större lokaler. Man ser ett värde i att en
utökning av lokalerna sker i nära anslutning till de befintliga på Drottninggatan 7.
Fastigheten Ronneby 4 ägs av Karlshamns fastigheter och är i nuläget uthyrd till en
kommersiell verksamhet.
Beslutsunderlag
Skrivelse med begäran om disponering av Drottninggatan 5
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Blekinge

Sjöfartsmuseum

Museet är trångbott

l\/luseet

startades

kommunalt

blir ohanterlig.

1987 av ett gäng entusiaster

med maritim

ägda tobaksladan på Drottninggatan

Verksamheten
enkelhet

i Karlshamn

och verksamheten

växer oavbrutet,

i utställningarna.

Blir pedagogiken

samlingarna

bakgrund.

är mycket

trångbodd

De tema vi bygger våra guidningar

lidande

och försvårar

guidning

Verksamheten

och har tvingat

bevarande

hamns historia.

och att sprida

kunskap

fram en

kring skär in i varandra

av flera grupper

och då

samtidigt.

Vår verksamhet går i första hand ut på rent museal verksamhet koncentrerad
restaurering,

drivs i

nr 7, Snusdahlens tobakslada, byggd på 1870-talet.

om lokal sjöfartshistoria,

till insamling,

Karlshamns

Stads- och

Fotografier, filmer, muntliga berättelser och texter samlas och arkiveras för att

utgöra grunden för berättande med samma syfte som föremålssamlingarna. Med detta ger vi
förståelse för sjöfart och sjöfolks livsvillkor, utvecklingen och varför vårt samhälle ser ut som
det gör idag.

Vi är i dagsläget
till utvidgning

trångbodda

och ser få möjligheter

ligger i grannhuset

att utöka verksamheten.

En möjlighet

nr 5 vilken vi gärna vill överta.

Personal
De två i fasta i personalen
får en meningsfull

som är dagligen

och utvecklande

vardag.

verksamma

har olika yrkesbakgrund

För närvarande

har vi dessutom

och behov och

tre frivilliga

utöver

fasta personalen.
Övriga,

frivilliga:

l\./luséet är en samlingsplats

för flera personer

med behov av social samvaro.

De lämnar bidrag i form av foton, saker och berättelser från sitt arbetsliv och får i gengäld kontakt
med varandra. Vi har guidning av grupper, skolklasser och invandrargrupper och öppet för besök
varje vardag

året runt. Turisttillströmningen

Besökarantalet
fördubbling

dvs besökarantalet

under första halvåret 2018 överträffar

under

har ökat väsentligt

redan fjolårets totalsiffra.

under

2017.

Alltså ser vi en

2018.

Marknadsföring
Museet

har en intensiv

aktiviteter

marknadsföring

med bl.a. gedigen

hemsida,

och därmed
dagliga

Karlshamn

uppdateringar

som stad. Våra IT-baserade
på mer än en egen Facebooksida

och

täta kontakter med pressen ger oss mycket god spridning till omvärlden. Aktiviteter på internet har
renderat notiser i såväl svensk press som internationell. Svensk och utländsk television och radio har
sänt våra inlägg och vi har under

en intensiv

vecka nått 28 000 besökare

via internet

och i snitt

10.000 tittare på enstaka inlägg. Andra utlägg har tagits in i internationell press och på så vis har vi
nått cirka tre miljoner läsare. Karlshamn som stad har alltså nått ut i Europa via dessa aktiviteter.
Vi ser det som absolut nödvändigt att ku

a disponera grannfastigheten

A Lundquist

Ordför

'
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/458

Datum
2019-02-05

§

Ramar för nyupplåning 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja upplåning med maximalt 300 mnkr under år 2019
Sammanfattning
Kommunens likviditet kommer att utvecklas negativt under det närmaste året bl.a.
beroende på höga investeringsutgifter. Detta innebär att kommunen har behov av att
öka sin långfristiga låneskuld.
Enligt delegationsbeslut har utsedda delegater, två i förening, rätt att besluta om ny- och
återupplåning vid förfall av lån. Kommuninvest kräver dock ett beslut inom vilken ram
denna rätt gäller.
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Patrik Stenman Kommuninvest

Mats Sellfrid
Ekonomichef

Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningschef

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

Sida 1(2)
Dnr: 2018/1107

Datum
2019-02-05

§

Revidering av torghandelsföreskrifter - lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter avseende torghandel
att föreskrifterna gäller från och med 2019-04-01
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 100 reviderade ordningsföreskrifter för
torghandel. I ordningslagen 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra
eller upphäva föreskrifter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller i 8 eller 9 § eller 10
§ första stycket andra meningen ska anmälas omedelbart till länsstyrelsen. Någon
sådan anmälan gjordes ej. Vidare framgår i kommunallagen 8 kap. 13 § att beslut om
kommunala föreskrifter ska kungöras i särskild ordning. Inte heller det gjordes.
Felaktigheterna i ärendets handläggning innebär att kommunfullmäktige behöver ta om
sitt beslut.
Justeringarna innebär, precis som tidigare, följande:
-

Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av
Karlshamns kommun
Försäljningstiden utökas från kl. 15:00 till kl. 16:00
Möjligheterna till julgransförsäljning utökas
Endast försäljningsfordon om maximalt 6 meters längd får uppställas vid
försäljningsplats, övriga fordon tillåts ej
I kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen
I övrigt genomförs smärre redaktionella förändringar.

Dat har också, under ärendets vidare beredning, framkommit behov av ytterligare
justeringar för att förtydliga att upplåtelse sker genom avtal samt rätt att ta ut avgift för
parkering.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11
Torghandelsföreskrifter – reviderat förslag
Torghandelsföreskrifter – nu gällande
Protokollsutdrag KF § 100/2018 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Länsstyrelsen Blekinge

Erik Bergman
Kanslichef
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Sida 2(2)
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel

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

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

Fasta och tillfälliga saluplatser
§3
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller - i mån av utrymme - tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes genom avtal av Karlshamns kommun.
Tillfällig saluplats får tas i besittning efter klockan 08:00. användas endast viss dag och anvisas
av den som av Karlshamns kommun utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän
försäljningsplats.

Fördelning av saluplatser
§4
Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på
platser.
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.
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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 mellan kl.
07.00 och kl.15.00 om Karlshamns kommun inte medgivit undantag eller beslutat annat.
Torghandel får ej ske under hela v 29 och måndagen i v 30.
Försäljning av julgranar får pågå mellan kl. 07.00 och kl. 19.00 under perioden fredag före första
advent t o m den 23 december samt på julafton mellan kl. 07.00 och kl. 13.00.
Under denna försäljningsperiod får julgranar ligga kvar på torget.
Försäljare får inte ta i anspråk försäljningsplatser tidigare än en timme före fastställd
försäljningstids början.
Varor och redskap ska vara bortförda senast kl. 17.00 på vardagar och kl. 16.00 på lördagar
och helgaftnar.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
Karlshamns kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av saluplats är skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt
lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis, namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, andra stick- och skärvapen och andra liknande farliga föremål, skjutvapen samt explosiva
varor och ämnen får ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade
med stöd av dessa.
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Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Då så erfordras får uppställning av och försäljning från personbil, lätt lastbil och torgvagn ske.
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett försäljningsfordon i
anslutning till sin torghandelsplats. Försäljningsfordon eller försäljningsvagn får ej överstiga en
längd av 6 meter. Dispens från denna begränsning kan medges av Karlshamns kommun.
Fordon eller vagn ska placeras inom den markerade platsen. Elkablar ska placeras så att de inte utgör
fara eller hinder
I mån av plats för torghandlare disponera parkeringen på den norra delen av torget mot Christopher
Schrödersgatan.

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 ska 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.
Vid nyttjande av särskild parkering för torghandlare så äger kommunen rätt att ta ut avgift.

Överträdelse av föreskrift
§ 12
Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot något av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte
stycket första meningen, 5 § första - sjunde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

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

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

Fördelning av saluplatser
§4
Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på
platser.
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.
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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 mellan kl.
07.00 och kl.15.00 om Karlshamns kommun inte medgivit undantag eller beslutat annat.
Torghandel får ej ske under hela v 29 och måndagen i v 30.
Försäljning av julgranar får pågå mellan kl. 07.00 och kl. 19.00 under perioden fredag före första
advent t o m den 23 december samt på julafton mellan kl. 07.00 och kl. 13.00.
Under denna försäljningsperiod får julgranar ligga kvar på torget.
Försäljare får inte ta i anspråk försäljningsplatser tidigare än en timme före fastställd
försäljningstids början.
Varor och redskap ska vara bortförda senast kl. 17.00 på vardagar och kl. 16.00 på lördagar
och helgaftnar.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
Karlshamns kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av saluplats är skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt
lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis, namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, andra stick- och skärvapen och andra liknande farliga föremål, skjutvapen samt explosiva
varor och ämnen får ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade
med stöd av dessa.
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Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Då så erfordras får uppställning av och försäljning från personbil, lätt lastbil och torgvagn ske.
Varje innehavare av torghandelsplats äger rätt att uppställa maximalt ett försäljningsfordon i
anslutning till sin torghandelsplats. Försäljningsfordon eller försäljningsvagn får ej överstiga en
längd av 6 meter. Dispens från denna begränsning kan medges av Karlshamns kommun.
Fordon eller vagn ska 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 ska 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.

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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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 16:00–19:05, ajournering kl. 17:30 – 17:50 samt kl.
18:25 –18:35

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
Kenneth Hake
Johnny Persson
Sofie Dahlqvist
Göran Svensson
Vivianne Andersson
Leif Håkansson
Inger Löfblom Sjöberg
Gertrud Ivarsson
Marco Gustavsson
Paul Hedlund
Elin Petersson
Magnus Gärdebring
Per Erlandsson
Magnus Sandgren t.o.m. § 107
Claes Mårlind
Bärthil Ottosson
Cecilia Holmberg
Carl-Eric Birgersson
Anders Englesson
Anna Atmander fr.o.m. del av
§ 89
Per Atmander
Tor Billing
Tommy Strannemalm
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson
Ulf Lind
Mona Wettergren
Jens Henningsson
Tommy Larsson
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e 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

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

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(V)
(V)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-06-18

Karlshamns
kommun

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Övriga:

Roland Ohlsson (S)
Fredrik Nilsson (S)
Siri Näslund (S)
Katrin Johansson (S)
Patrik Engström (S)
Kerstin Linde (S)
Britt Kilsäter (M)
Lars Hasselgren (M)
Ingrid Ågård (MP)
Liz Wennerberg (MP) t.o.m. §
96

sid 2 av 4

ersätter
Suzanne Svensson (S)
Sara Sakhnini (S)
Kerstin Gustafsson (S)
Anki Hansson (S)
Christel Friskopp (S)
Inrid Hagberg Hake (S)
Marco Paulsson (M)
Emanuel Norén (M)
Sara Månsson Möllergren (MP)
Johanna Karlsson (MP)

Barbro Olsson (S), Rune Andersson (S), Tommy Alm (S), Lena Häggblad
(C), Markus Lindberg (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Kenneth Svanberg
(L), Karin Johansson (V)
Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, kanslichef
Annette Sandberg, kommunikationschef
Agneta Blom, föredragande § 89

Utses att justera: Leif Håkansson och Cecilia Holmberg
Paragrafer:

§§ 87–112

Justeringsdatum: 2018-06-19
Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………………… ……………………………………………………
Leif Håkansson
Cecilia Holmberg
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunfullmäktige
2018-06-18
2018-06-20
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-07-11

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 100 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 2018/1107
Kommunfullmäktiges beslut
att anta reviderade ordningsföreskrifter
Sammanfattning
Revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel medför vissa
förändringar.
-

Tekniska nämndens och festivalkommitténs roller stryks och ersätts av Karlshamns
kommun
Försäljningstiden utökas från kl. 15:00 till kl. 16:00
Möjligheterna till julgransförsäljning utökas
Endast försäljningsfordon om maximalt 6 meters längd får uppställas vid
försäljningsplats, övriga fordon tillåts ej
I kartbilagan har den allmänna försäljningsplatsen utökats i den sydöstra delen
I övrigt genomförs smärre redaktionella förändringar

Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2018-03-15
Förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Bilaga 1 Karta
Yrkanden
Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Handläggare Daniel Svensson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/541

Datum
2019-02-05

§

Reviderade avgifter för torghandelsplatser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgifter för torghandelsplatser
Sammanfattning
Revideringen av torghandelsföreskrifterna kräver vissa justeringar av avgifterna för
torghandelsplatser. När taxan ändå revideras höjs den också, både för att i ökad
utsträckning täcka de kommunala kostnaderna men också för att
konkurrensneutraliteten mellan torghandlarna och centrumbutikerna ska förbättras.
Fisktorget utgår från taxan.
Taxorna höjs enligt nedanstående och i övrigt föreslår inga höjningar utöver index.

1. Fast saluplats
2. Tillfällig
saluplats
3. Fast saluplats för egna lantbruks och
trädgårdsprodukter
4. Tillfällig saluplats för egna lantbruks och
trädgårdsprodukter

Befintlig taxa
(inkl index)
5 776

Ny taxa
10397

:-/år

257

257

:-/dag

5 542

9976

:-/år

129

246

:-/dag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-01-29
Förslag på nya avgifter för torghandelsplatser
Befintliga avgifter
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Markförvaltare Martin Einarsson
Näringslivschef Mathias Wijk

Erik Bergman

Martin Einarsson
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Avgifter för torghandelsplatser
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
KF § 195, 1995-12-11
KF § 148, 2011-11-07, ändrade eltaxor
KF § , 2019-02-18

Avgifter för torghandelsplatser
A

B

Stortorget
1.

Fast saluplats

10 397 kr/år

2.

Tillfällig saluplats

3.

Fast saluplats för egna lantbruks- och
trädgårdsprodukter
(sex dagar)

4.

Tillfälligsaluplats för egna lantbruks- och
trädgårdsprodukter
246 kr/dag

257 kr/dag
9 976 kr/år

Fisktorget
Fast saluplats

1 435 kr/år

Tillfällig saluplats

C

Saluplats för julgranar

D

Avgift för elanslutning

100 kr/dag
1 287 kr/säsong

Enfasuttag 10 amp

52 kr/dag, 1 900 kr/år

Trefasuttag 16 amp

105 kr/dag, 3 788 kr/år

Trefasuttag 32 amp

210 kr/dag, 5 677 kr/år

A, B och C Avgifterna indexregleras fr o m 1996-01-01 med konsumentprisindex för oktober
månad 1995 som bastal.
Ändrade eltaxor gäller från och med 2012-01-01.
Årskostnaden för enfasuttag indexuppräknas från och med 2013-01-01 med konsumentprisindex för
oktober 2012 som bastal.
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
KF § 195, 1995-12-11
KF § 148, 2011-11-07, ändrade eltaxor

Avgifter för torghandelsplatser
A

B

Stortorget
1.

Fast saluplats

4 487 kr/år

2.

Tillfällig saluplats

3.

Fast saluplats för egna lantbruks- och
trädgårdsprodukter
(lördag och dag före helgdag)

4.

Tillfällig do

200 kr/dag
1 435 kr/år

100 kr/dag

Fisktorget
Fast saluplats

1 435 kr/år

Tillfällig saluplats

C

Saluplats för julgranar

D

Avgift för elanslutning

100 kr/dag
1 000 kr/säsong

Enfasuttag 10 amp

50 kr/dag, 1800 kr/år

Trefasuttag 16 amp

100 kr/dag

Trefasuttag 32 amp

200 kr/dag

A, B och C Avgifterna indexregleras fr o m 1996-01-01 med konsumentprisindex för oktober
månad 1995 som bastal.
Ändrade eltaxor gäller från och med 2012-01-01.
Årskostnaden för enfasuttag indexuppräknas från och med 2013-01-01 med konsumentprisindex för
oktober 2012 som bastal.
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Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/2075

Datum
2019-02-05

§

Redovisning av utfört tillsynsarbete 2018
Förslag till beslut
att ta redovisningen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel ska utfört tillsynsarbete årligen återrapporteras till
ansvarig nämnd. Sammanfattningsvis har stora delar av tillsynen utförts i enighet med
beslutad tillsynsplan. Samordnad alkoholtillsyn med Polismyndigheten har dock uteblivit.
Gällande tobak har under år 2018 ett länsövergripande projekt vid namn ”Jean Nicot”
genomförts där fokus var att hitta illegal tobak genom samordnad tillsyn. I projektet
deltog Blekinges kommuner, Polismyndigheten, Tullverket, Länsstyrelsen,
Miljöförbundet Blekinge väst samt Skatteverket. Detta resulterade i att stora mängder
felmärkt tobak omhändertogs som sedan antingen självrättades av tobakshandlaren
eller förverkades av kommunen.
Beslutsunderlag
1
2
3

4

Redovisning av utfört tillsynsarbete 2018
Tillsynsplan serveringstillstånd 2018
Tillsynsplan tobak, folköl samt receptfria läkemedel 2018
Anna Dahlqvists tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16

4

Beslutet skickas till
Tillstånds- och tillsynsenheten i västra Blekinge

Anna Dahlqvist
Alkoholinspektör

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

Uppföljning av utfört tillsynsarbete under år 2018 i enighet med
kommunens riktlinjer avseende servering av alkohol och försäljning
av tobak, folköl samt receptfria läkemedel
Tillsynsarbete:
Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning
av folköl, tobak och receptfria läkemedel ska utfört tillsynsarbete årligen
återrapporteras till ansvarig nämnd.
Bakgrund:
Ordinarie alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe har under större delen av
året varit föräldraledig. Vikarierande alkoholhandläggare Anna Dahlqvist har i
samband med tre veckors semester även varit sjukskriven fyra veckor, hon
återgick till sin ordinarie tjänst som alkoholinspektör den 3 september, samtidigt
som Millbourn Lindhe kom tillbaka efter sin föräldraledighet. Anna Persson har
varit vikarierande alkoholhandläggare under Dahlqvists semester och
sjukskrivning. Persson har även vid andra tillfällen under år 2018 varit behjälplig
inom verksamheten.
Avvikelser:
Under tillsynerna som genomfördes år 2018 har följande avvikelser noterats;


utgående läkemedel i sortiment,
Kommentar:
Det har vid ett par tillsynsbesök noterats receptfria läkemedel med utgående
hållbarhetstid. Dessa produkter har inspektör eller handläggare plockat ut ur
sortimentet och berörd verksamhet har sedan ansvarat för att skicka dem till
Läkemedelsverket.



inget egenkontrollprogram på plats,
Kommentar:
Några få näringsidkare har under år 2018 i samband med tillsynsbesök inte
kunnat visa upp ett egenkontrollprogram för tobak, folköl och/eller receptfria
läkemedel, oftast kan de inte finna det upprättade programmet med anledning
av att ordinarie personal som ansvar för egenkontrollen inte finns på plats.

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-810 00 • Fax 0454-810 40
E-post: servering@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se
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Brooklyn 1664 har efter tillsynsbesök tilldelats en varning för brister i
ordning och nykterhet, samt
Kommentar:
Varningen är överklagad och ligger hos Förvaltningsrätten.



i samband med smakfestivalen nyttjades en betydligt större yta än vad
som hade beviljats i det tillfälliga tillståndsbeviset. Detsamma gäller för
Restaurang &Vin som under Östersjöfestivalen 2018 utvidgade sin
serveringsyta utan att ha anmält det till kommunen.
Kommentar: Tillståndsenheten har haft uppföljande möte med berörda
krögare i förebyggande syfte inför 2019 års festival.

Samverkan:
Under år 2018 genomfördes ett länsövergripande projekt vid namn ”Jean
Nicot” där fokus var att hitta illegal tobak genom samordnad tillsyn. I
projektet deltog Blekinges kommuner, Polismyndigheten, Tullverket,
Länsstyrelsen, Miljöförbundet Blekinge väst samt Skatteverket. Detta
resulterade i att stora mängder felmärkt tobak omhändertogs som sedan
förverkades.
Vad gäller alkoholtillsyn har det under år 2018 inte gjorts några gemensamma
tillsyner med någon annan myndighet.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
2019-01-16

Anna Dahlqvist
Alkoholinspektör

Nadine Millbourn Lindhe
Alkoholhandläggare
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Tillsynsplan stadigvarande serveringstillstånd Karlshamns kommun 2018
Med yttre tillsyn menas den tillsyn som kontinuerligt utförs av kommunens alkoholhandläggare och alkoholinspektör.
Tillsynen innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att den inte bryter mot gällande lag.
Bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att minderåriga inte serveras alkohol
är viktiga delar av den yttre tillsynen.
Tillsynen omfattar även kontroll av att marknadsföringen av alkoholdrycker på serveringsstället och i dess omedelbara närhet sker på ett måttfullt sätt.
Huvudinriktningen ska vara tillsyn av ordning och nykterhet samt åldersgräns.
Varje restaurang med serveringstillstånd ska besökas minst en gång per år.
Restauranger (nattklubbar) som har en ungdomlig publik, eller där risken finns för att alkoholpolitisk olägehet uppstår, ska besökas mer frekvent.
Tillstånds- och tillsynsenheten ska inom sex månader besöka alla nya tillståndshavare i kontrollsyfte.
Uppföljning av tillsynsplanen ska göras kontinuerligt. Samordnad tillsyn ska genomföras tillsammans med Polismyndigheten.
Överträdelser och/eller brister ska dokumenteras och direkt påtalas för tillståndshavaren eller serveringsansvarig personal.
Efter varje tillsynsbesök ska en skriftlig tillsynsrapport upprättas inom en vecka efter besöket.
Tillsynsrapporten ska kommuniceras med tillståndshavaren inom två veckor efter besöket.
I de fall det krävs ska uppföljande tillsyn ske inom två månader.

Månad

Restaurang (löpande tillsyn)

Påkallad tillsyn

Tillsynsdatum Klockslag

Maj

Brasseriet
Fridhems
Mona-Lisa
Emona Pizzeria

180518
180518
180518
180518

Juni

Christins
REX Salonger
Best Western
Köpmannagården
&Vin
Svea mat & kaffebar

180720
180720
180720

Uppföljande tillsyn

Åtgärd

Ägarbyte 180601, nytt tillstånd ej klart.
180720
Servering upphörd, okt 2018.
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Månad

Restaurang (löpande tillsyn)

Påkallad tillsyn

Juli

Hotell Walhalla
Kronlaxen
Mörrum River Hotell
Katrins Pizzeria
Dong's
Karlshamns Golfkrog
Christos
Vägga Rökeri
Långasjönäs
Laxboden Tärnö
Tjärö
Sushi Maki
Topwok
Gourmet Thai
Ala Pizzetta

Östersjö

Oktober

December

Tillsynsdatum Klockslag

Konkurs
181108
181130 STÄNGT
180720
180720
181108
180720
180720
180717 STÄNGT
180717
180720
180720
180720
180720

Gourmet Grön
Bowlingcenter
Mörrum-Hockey-slutet sällskap
Studentpuben-slutet sällskap
Canton
Port Hotel
Kreativum
Solsta Towers
Eriksberg
Södra Hoka
Halda krogen
Millis Pizzeria

Uppföljande tillsyn

181217
181006

180720
181006
Julbord

181130
181130 STÄNGT
181130
181130
181217
181130
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Åtgärd

Månad

Nattklubbstillsyn

Maj

Brooklyn

180518

Juli

Hotellbaren
Brooklyn
Ölhallen
Loch Ness
Cityrestaurangen

180720
180720
180720
180720
180720

Månad

Nattklubbstillsyn

Oktober

Hotellbaren
Brooklyn
Ölhallen
Loch Ness
Cityrestaurangen

December

Hotellbaren
Brooklyn
Ölhallen
Loch Ness
Cityrestaurangen

Tillsynsdatum Klockslag

Deras tillfälliga nere på piren.
Ordinarie rest stängd.

Tillsynsdatum Klockslag
181006 STÄNGT
181006
181006
181006
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Uppföljande tillsyn

Åtgärd

Uppföljande tillsyn

Åtgärd

Tillsynsplan tobak, folköl och receptfria läkemedel Karlshamns kommun 2018
Det centrala tillsynsansvaret vad gäller detaljhandel med tobak samt försäljning och servering av folköl (klassII) åligger
Folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret för tillsyn av receptfria läkemedel.
Kommunen är lokal tillsynsmyndighet och har ansvaret för den omedelbara tillsynen både vad gäller tobak, folköl och
receptfria läkemedel.
Varje återförsäljare av tobak, folköl och receptfria läkemedel i Karlshamns kommun ska besökas minst en gång per år.
Samordnad tobakstillsyn ska genomföras tillsammans med Polismyndigheten vid behov.
Överträdelser av tobakslagen, alkohollagen, lag (2009:730) om vissa receptfria läkemedel och/eller om brister i övrigt
uppdagas i verksamheten ska detta dokumenteras och direkt påtalas för ägare eller personal.
Efter varje tillsynsbesök ska en skriftlig tillsynsrapport upprättas inom en vecka efter besöket.
Tillsynsrapporten ska kommuniceras med ägaren inom två veckor efter besöket.
I de fall det krävs ska uppföljande tillsyn ske inom två månader.
Uppföljning av tillsynsplanen ska göras kontinuerligt.
Månad

Återförsäljare

Tobak Öl

Januari

Väggakiosken
Godislandet

x
x

2018-04-25
2018-04-25

Februari

Karlshamns Tobak
AAKs personalmatsal

x
x

2018-04-25

Mars

Weliom
Willys
Nya Cityrestaurangen

x
x
x

2018-09-14
2018-11-19

x

Läkemedel

x
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Tillsynsdatum

Uppföljande tillsyn
Åtgärd

Månad

Återförsäljare

April

Citygallerian
Mix Livs
HJ Andersson Tobak
Hemmakväll

x
x
x

Lidl
Klockans Grill
Netto
Preem Karlshamn

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Långasjönäs Camping
Matöppet Hällaryd
Laxboden Tärnö
Tågkiosken

x
x
x
x

x
x
x

x

Maj

Juni

Juli

Tobak Öl

Läkemedel

x

Köpmannagården
Eriksberg
Ismet Livs (säljer bara under Östersjö)
Ek Cardora (tillfälligt under Östersjö)

x
x
x

Augusti

Coop Österport
Citygross
Coop Forum Karlshamn
Filmkedjan

x
x
x
x

September

Dragans
Statoil Janneberga
Paradise Livs
ICA Kvatum Karlshamn

x
x
x

x

Tillsynsdatum

Uppföljande tillsyn
Åtgärd

2018-11-19
2018-04-25
2018-04-25
2018-04-25
2018-10-17
2018-10-26
2018-10-17
2018-09-27

2018-09-25
2018-10-17
NY 180613

x

2018-11-30
Avanmält

x

2018-07-20
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
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2018-10-17
2018-09-27
2018-10-17
2018-04-25
2018-12-11
2018-10-17
2018-04-25
2018-10-17

Månad

Återförsäljare

Tobak Öl

Läkemedel

Oktober

Coop Asarum
Reptil (AT´s Tobak & Sånt)
ICA Laxen Mörrum
Glassboden pys in AB
Mörrumskiosken

x
x
x

x
x
x
x
x

x

2018-10-17
2018-10-17
2018-11-08

x

2018-10-26

November

Coop Mörrum
Mörrums Bilvård
Mörrums Livs
Södra Cell- personalmatsal

x
x
x
x

x

x

2018-10-26
2018-10-26
2018-04-25

December

Svängstamacken
Coop Svängsta
Ingo Österport

x
x
x

x
x
x

x

2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17

x

x

Anna Dahlqvist
Alkoholhandläggare

Erik Bergman
Kanslichef
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Tillsynsdatum

Uppföljande tillsyn
Åtgärd
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NY 180613
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kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-17

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(4)
Dnr: 2018/4346

Datum
2019-02-05

§

Sanering av markförorening inom Karlshamn 5:1 - Hunnemara grusgrop
Förslag till beslut
att upphandla och genomföra sanering av Hunnemara grusgrop med start under hösten
2019
att finansiering om 3 700 000 kr sker genom tidigare gjorda avsättningar inom resultatet
för 2018
Sammanfattning
I direkt anslutning till det nya bostadsområdet Östra Skogsborg, finns ett område med
höga halter av föroreningar i mark. Det är ett område som kallas för Hunnemara
grusgrop. I området har det tidigare funnits en kommunal deponi och ett skrotupplag.
Marken är förorenad och i vissa provpunkter ligger halterna över riktvärdena för farligt
avfall. Eftersom det förorenade området ligger direkt i anslutning till det nya
bostadsområdet bör marken saneras. En åtgärdsutredning har genomförts av WSP med
förslag på hur Hunnemara grusgrop kan saneras från föroreningar. Miljöförbundet
Blekinge Väst har yttrat sig om åtgärdsutredningen och efterfrågat information/beslut
från Karlshamns kommun om vilka mål som finns för en sanering av området, vilken
saneringsmetod som ska användas och om framtida planerad användning av området. I
detta förslag till beslut finns ett förslag som innebär att förorenade massor schaktas bort
och att området bara återfylls till en mindre del.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sanering av Hunnemara grusgrop, 2018-12-17
Uppdaterad riskbedömning och åtgärdsutredning Hunnemara grusgrop, 2018-11-23
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, projektavdelningen.
Bakgrund och överväganden
Sedan tidigare finns det en inventering av nedlagda deponier i Karlshamns kommun. Av
de områden kommunen ansvarar är Hunnemara grusgropen ett av de två områden som
har fått högst riskklass vid inventeringen på grund av höga halter av föroreningar.
Karlshamns kommun började år 2013 utreda och undersöka föroreningarna i området
(se karta 1). Området är avgränsat till en yta på cirka 2000 m2. År 2016 färdigställdes
utredningarna och WSP levererade en riskbedömning och åtgärdsutredning över
området. Utredningen visade på höga halter av bl.a. tungmetaller och
petroleumprodukter. I vissa provpunkter var det till och med halter över riktvärdena för
farligt avfall (se karta 2). För att förhindra att människor och miljön i området tar skada
av ämnena behöver en sanering genomföras.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Karta 1. Den röda ringen på
kartan visar var Hunnemara
grusgrop ligger, norr om
Ronnebybvägen.

Karta 2. Den vita markeringen
visar det förorenade området
med provtagningspunkter. De
lilafärgade punkterna visar var
området är mest förorenat. Till
höger om grusgropen syns de
vägar som har anlagts till det
nya bostadsområdet.

Syftet med en sanering är att minska risken för exponering för boende i det intilliggande
villaområdet och minska påverkan på grundvatten
Saneringsförslag
I WSP’s rapport finns fem olika åtgärdsförslag där alternativ 3 Bortgrävning och
återfyllning samt alternativ 4 Bortgrävning utan återfyllning bedöms vara lämpliga. Att
gräva bort och återfylla ett område är den absolut vanligaste saneringsmetoden. I
praktiken innebär det att massorna efter bortgrävning körs till ett mottagningsställe för
förorenade massor. Området kan sedan fyllas på med jungfruliga massor så att
markytan återställs.
Enligt WSP’s uppskattning kommer marknivån på området i genomsnitt att sänkas med
ca 1,5-2m beroende på vilka halter av föroreningar som konstateras på plats under
arbetets gång. I nuläget består området av branta väggar där det är tydligt att uttag av
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naturgrus skett. Marknivån i området ojämn och överväxt med träd och buskar.
Efter dialog med stadsmiljöavdelningen är projektkontorets förslag att hela området inte
behöver återfyllas. Anledningen är att marken inte bedöms kunna användas för något
särskilt ändamål i framtiden. Området kommer att bli naturmark. Att återfylla helt med
jungfruliga massor är dyrt och tidskrävande. Därför föreslår projektkontoret att området
grävs ur i den mån det behövs för att halterna inte ska överstiga de riktvärden som satts.
Efter urgrävningen återfylls området bara där det är motiverat för att topografin i området
ska se så naturlig ut som möjligt och smälta in i omgivande landskap. Det är också
viktigt att säkerställa att markbehandlingen inte påverkar villaområdet som ligger i direkt
anslutning till grusgropen.
Kostnadsuppskattningar
WSP har gjort kostnadsuppskattningar för de olika alternativen i rapporten. För de
alternativ som är relevanta har kostnaderna uppskattats till följande:
 Att sanera hela området samt återfylla det uppskattas till en kostnad på 3,7
miljoner kr
 Att enbart saneringen av hela området, utan någon återfyllning, uppskattas till
2,85 miljoner kr.
Den faktiska kostnaden för saneringen beror på vilka halter som Miljöförbundet Blekinge
Väst anser är acceptabla för området och den framtida markanvändningen.
Kostnaderna som WSP räknat med utgår från att halterna efter saneringen behöver
understiga riktvärdena för Mindre känslig mark (MKM). Om Miljöförbundet gör en annan
bedömning och anser att halterna i området måste understiga riktvärdena för Känslig
mark (KM) behöver mer massor grävas bort än vad som ursprungligen var fallet och
detta skulle medföra ökade kostnader.
Efter beslut om sanering kan Samhällsbyggnadsförvaltningen lämna in en anmälan om
sanering till Miljöförbundet Blekinge Väst. Miljöförbundet Blekinge Väst kommer därefter
ta beslut om vilka försiktighetsmått som ska gälla vid en sanering. Beroende på vilka
riktvärden som Miljöförbundet Blekinge Väst bedömer är lämpliga tillsammans med hur
stort område som behöver återfyllas för att platsen ska smälta in i omgivningen blir den
faktiska kostnaden för saneringen mellan 2,85-3,7 miljoner kr. En exakt siffra är omöjligt
att uppskatta i nuläget. För att kunna täcka in ev. merkostnader för en mer omfattande
sanering/återfyllnad än planerat och arbetskostnader inom projektet ligger vårt yrkande
på 3,7 miljoner kr.
Eftersom det är kommunal mark och har varit en tidigare kommunal deponi kommer vi
inte att kunna få statligt bidrag för sanering.

Katrine Svensson
Projektledare
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UPPDATERAD RISKBEDÖMNING
OCH ÅTGÄRDSUTREDNING
Hunnemara Grusgrop, Karlshamns kommun

KUND
Karlshamns Kommun
Katrine Svensson
0728, 84 99 25

KONSULT
WSP Environmental Sverige
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
http://www.wsp.com

KONTAKTPERSONER
WSP Sverige AB
Per Sander,

PROJEKT

Hunnemara grusgrop

010-722 56 26, per.sander@wsp.com

UPPDRAGSNAMN

Hunnemara Grusgrop uppdaterad
åtgärdsutredning
UPPDRAGSNUMMER

10277617
FÖRFATTARE

Per Sander
DATUM

2018-11-23
ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AV

Hanna Hällstrand

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10277617/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Uppdaterad åtgärdsutredning Hunnemara.docx
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1

INLEDNING

Föreliggande åtgärdsutredning är en revidering av en åtgärdsutredning som
togs fram av WSP 2016. Anledningen till revideringen är att det har tillkommit
lite massor på området vilket gör att kostnaderna för vissa åtgärder ökar
något. Dessutom har en översyn av riskbedömningsdelen gjorts eftersom
Naturvårdsverkets beräkningsmodell för beräkning av riktvärden gjordes
under 2016.

1.1

UPPDRAG BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har på uppdrag av Karlshamns kommun tidigare utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Karlshamn 5:1, Karlshamns
kommun. (Hunnemara grusgrop, Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
daterad 2013-04-29), bilaga 1. Undersökningen genomfördes dels som en
geofysisk utredning med stångslingram och med provgropar och syftet var
att avgränsa och bedöma föroreningsinnehållet. Resultaten visade att det
förorenade området är ca 2000 m 2 stort och ca 1-1,5 m djupt i genomsnitt.
Jorden i området innehåller föroreningar i höga – mycket höga halter framför
allt av tungmetaller och petroleumprodukter. WSP:s rekommendation var att
området åtgärdas genom att förorenade massor grävs bort.
Föreliggande riskbedömning och åtgärdsutredning baseras på resultaten
från den miljötekniska undersökningen och syftar till att utreda om området
behöver åtgärdas samt vilken åtgärd som i så fall är mest lämplig att
genomföra.

2

OMRÅDESBESKRIVNING

2.1

LOKALISERING

Det aktuella området ligger i Karlshamn kommun, inom fastigheten
Karlshamn 5:1, sydöst om området Skogsborg, se Figur 1. Området är idag
oanvänd skogsmark/övrig mark men har tidigare fungerat som skrotupplag
och deponi (Lst. MIFO fas 1). Enligt uppgifter (MIFO fas 1) ska det tidigare
ha funnits några enklare byggnader på platsen men idag finns inga spår av
dessa. Området är mestadels bevuxet med träd, se fotografier från platsen i
Figur 2 - Figur 5. Området skapades från början som ett grustag.
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Figur 1. Det aktuella området är markerad med en röd ellips.

Figur 2. Fotografi från Hunnemara grusgrop
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Figur 3. Fotografi från Hunnemara grusgrop

Figur 4. Fotografi från Hunnemara grusgrop

Figur 5. Fotografi från Hunnemara grusgrop
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Området avgränsas primärt i sydost av Ronnebyvägen och i övriga
väderstreck av det ursprungliga grustagets slänter. I nordost håller ett nytt
bostadsområde att växa fram. En detaljplan togs fram under 2014 och
bedömningen var då att risken för exponering av närboende till området
kunde undvikas genom avskärmning med t.ex. staket.

2.2

ALLMÄNNA GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Området domineras av sandig morän med omväxlande berg. Troligt är att
den aktuella platsen har använts som grus/sandtäkt till dess att resursen tog
slut. Materialet i täktens inre skärning är siltigt. Berggrunden består av
granodiorit. Det finns en sprickzon i riktningen NNV-SSO som passerar
väster om det aktuella området. Sydost om vägen finns Hunnemarafältet
som ursprungligen var en sänka med sjö/våtmark (se övrig info om detta
område i PM Provtagningsplan för miljöteknisk undersökning av
Hunnemaradeponin, bilaga 2). Närområdet har en generell lutning på ca 15
% åt sydost.

2.2.1

Pålagda massor

I samband med exploatering av nya villor i närområdet har ytterligare massor
tillkommit i områdets nordöstra del efter det att den ursprungliga
åtgärdsutredningen togs fram, se Figur 6.

Figur 6. Bedömd utbredning samt område med nypålagda block och sten.
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Figur 7. Fotografi av de nypålagda massorna med sten och block.

2.3

RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN

Recipienten Väggaviken är det primära skyddsobjektet. Eventuella tillskott av
föroreningar från den Hunnemara grusgrop bedöms dock vara försumbart i
jämförelse med de föroreningar som kommer från den närliggande, mycket
större, Hunnermaradeponin. Avståndet till Väggaviken är ca 1,2 km
fågelvägen. Det finns inga särskilt utpekade skyddsvärda områden i
närheten.

2.4

AVGRÄNSNINGAR

Föreliggande åtgärdsutredning gäller endast Hunnemara grusgrop samt
området i dess närhet som kan ha påverkats av föroreningsspridning från
platsen.

3

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Ett grundvattenrör sattes 2005 av Tyréns i områdets östra hörn i syfte att
undersöka lakvatten från deponin. Grundvattnet analyserades med
avseende på bl.a. metaller, oljeprodukter, bekämpningsmedel, PCB och PAH
samt microtox. Inga parametrar uppvisade halter över tillämpbara rikt- eller
jämförvärden.
En översiktlig miljöteknisk undersökning genomfördes av WSP 2013
genomprovgropsgrävning (Hunnemara grusgrop, Översiktlig miljöteknisk
markundersökning, daterad 2013-04-29). Inför denna hade en geofysisk
undersökning med s.k. stångslingrem genomförts i syfte att försöka avgränsa
området. En undersökning med stångslingram innebär att den elektriska
ledningsförmågan i marken mäts vilket i sin tur kan ge en uppfattning om
t.ex. deponimaterial i jorden. Den geofysiska undersökningen visade på en
kraftigt förhöjd ledningsförmåga i deponins södra del, se Figur 8. Inom hela
grusgropen är den elektriska ledningsförmågan fläckvis förhöjd (streckad vit
linje).
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Figur 8 Resultatet av stångslingramsundersökningen. Område med fläckvis förhöjd elektrisk
konduktivitet (streckad vit linje) och kraftigt förhöjd elektrisk konduktivitet (heldragen vit linje).

Baserat på resultaten från den geofysiska undersökningen gjordes en
provgropsgrävning i 9 punkter. Syftet var att bedöma deponins utbredning
samt jordens föroreningsinnehåll översiktligt. Resultatet visade att innehållet i
jorden varierade ganska mycket inom området. I en del gropar påträffades
svarta skikt med olika mäktighet (upp till ca 10 cm). Tegel påträffades i de
flesta groparna och i flera fanns även glas, metall och porslin. Djupet ner till
naturligt material varierade mellan 1 – 3 m under markytan. I en provgrop i
områdets södra del påträffades endast naturligt material.
Föroreningshalterna var generellt sett höga – mycket höga. Halter
överskridande rekommenderade haltgränser för farligt avfall, FA, påträffades
i tre av groparna. De ämnen som påträffades i höga halter var bl.a.
tungmetaller, PAH, aromater och alifater. Lägre halter påträffades av bl.a.
BTEX, dioxin och klorerade bekämpningsmedel. Representativa halter
(medelhalter med övre 95-procentigt konfidensintervall, UCLM95) beräknades
för de ämnen vars halter överskred generella riktvärden för mindre känslig
markanvändning, MKM. UCLM95 för flera ämnen överskred riktvärdet för
MKM och för zink överskreds även haltgränsen för farligt avfall, FA.
Deponiområdets utbredning bedömdes baserat på resultaten och visas i
Figur 9 tillsammans med de högst uppmätta halterna i varje grop.
Utbredningen av deponiområdet har bedöms till ca 2 000 m 2.
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Figur 9. Bedömd utbredning (vit linje) och föroreningshalter i provgropar. Endast den högsta
halten i varje punkt visas. Flygfoto från lantmäteriet.

3.1

PLANERAD MARKANVÄNDNING

För det aktuella området finns inga särskilda planer på förändrad
markanvändning.

3.2

OMGIVANDE FASTIGHETER

Området i direkt anslutning i nordost har nyligen bebyggts med bostäder i
enlighet med detaljplan för Östra Skogsborg. Ytterligare bostäder kan
tillkomma i närområdet.

4

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Övergripande åtgärdsmål tas normalt sett fram i samråd med
tillsynsmyndighet, verksamhetsutövare och andra intressenter. För denna
rapport har följande förslag på övergripande åtgärdsmål tagits fram:
Människor ska inte utsättas för oacceptabla risker på grund av
föroreningssituationen.
Spridning av föroreningar från området ska inte orsaka risker för människors
hälsa eller miljön.
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Markekosystemet ska uppfylla de funktioner som krävs för den befintliga
växtligheten.

5

RISKBEDÖMNING

I den översiktliga undersökningen gjordes en förenklad riskbedömning som
kom fram till att det finns ett åtgärdsbehov framför allt på grund av risker för
människors hälsa. Representativa halter överskrider riktvärden för hälsa,
skydd av grundvatten och skydd av markmiljö men inga platsspecifika
riktvärden har tagits fram. Nedan ges en mer ingående beskrivning av
riskerna.

5.1

SKYDDSOBJEKT

Tre olika skyddsobjekt för föroreningarna har identifierats.

5.1.1

Människor

Platsen är idag tillgänglig för allmänheten och även om den inte är en
naturlig uppehållsplats kan det inte uteslutas att människor kommer dit. I
samband med att bostadsområdet i öster bebyggs ökar sannolikheten för att
människor besöker platsen. Människor är därmed skyddsobjekt.

5.1.2

Grundvatten

Grundvatten påträffades i en av de nio provgroparna på ca 1,3 m djup.
Vatten har vid tillfällen synts trängs fram i vägdiket söder om platsen.
Grundvattnets används inte som dricksvatten idag och det finns inga planer
på att göra det i framtiden. De bostäder som byggs i närområdet har
kommunalt vatten och avlopp. Grundvattnet bedöms därför inte ha något
eget skyddsvärde utan enbart i form av spridningsmedium till omgivningen.

5.1.3

Markmiljö

På platsen växer idag träd och buskar vilket tyder på att markekosystemet
uppfyller de funktioner som krävs för den befintliga växtligheten även om
halterna överskrider riktvärden för skydd av markmiljön med god marginal.
Markmiljöns skyddsvärde är svårbedömd men bör minst motsvara MKM.

6

KONCEPTUELL MODELL

För att illustrera föroreningssituation, spridningsmekanismer,
exponeringsvägar och skyddsobjekt har en enkel konceptuell modell för
aktuellt område tagits fram, se renings- och spridningsmodell.
Tabell 1. Modellen följer Naturvårdsverkets konceptuella förorenings- och
spridningsmodell.
Tabell 1. Konceptuell modell över föroreningskällor, spridningsvägar och skyddsobjekt för det
aktuella området
Föroreningsk
älla

Spridningsmekanismer
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Exponeringsvägar

Skyddsobjekt
Människor

Miljö

Naturresurser

Föroreningar i
jord

Utlakning till
grundvatten

Intag av jord

Spridning via
luft (damm)

Inandning av damm

Spridning via
ångor/gaser

Hudkontakt med
jord eller damm

Barn och
vuxna som
vistas inom
området

Markekosys
tem

Ytvatten

Upptag i växter

Spridning av föroreningar kan ske genom grundvattnet. De kan även spridas
med vinden på dammpartiklar och genom förångning (flyktiga ämnen).
Föroreningar kan även tas upp i växter och spridas som fri fas (framför allt
oljor och andra flytande ämnen).

6.1

EXPONERINGSANALYS

Med akuttoxiska effekter avses de första symptom som uppkommer vid
korttidsexponering av ett giftigt ämne. Av förekommande ämnen kan arsenik
ge upphov till akuttoxiska effekter.

6.1.1

Akuta hälsorisker

Med akuttoxiska effekter avses de första symptom som uppkommer vid
korttidsexponering av ett giftigt ämne. Av förekommande ämnen kan arsenik
ge upphov till akuttoxiska effekter.
Naturvårdsverket bedömer att akuta hälsorisker (små barn) till följd av
exponering av förorenad jord kan uppstå vid halter över 100 mg As/kg jord.
Inga arsenikhalter över 100 mg/kg TS har påträffats inom området och av
den anledningen görs bedömningen att det inte föreligger några akuta
hälsorisker.
År 2016 gjordes en revidering av Naturvårdsverkets generella riktvärden och
bl.a. infördes ett riktvärde för korttidsexponering för vissa ämnen. Detta
värde är avsett att ge ett skydd för att en enstaka exponering av mycket
höga halter inte ska innebära oacceptabla risker på sikt. De generella
riktvärdena för korttidsexponering gäller för små barn som väger 10 kg och
får i sig 5 gram jord vid ett tillfälle. För bly är detta värde 600 mg/kg TS och
för PAH-H är det 300 mg/kg TS. Båda dessa riktvärden överskrids av de
högsta halterna i området.

6.1.2

Långsiktiga hälsorisker

Samtliga undersökta ämnen bedöms kunna ge upphov till hälsorisker vid
exponering under lång tid.
Potentiella exponeringsvägar för människor är:
•
•
•
•
•
•

Direkt intag av förorenad jord
Hudkontakt med förorenad jord
Inandning av damm
Inandning av ångor från flyktiga föroreningar
Intag av växter odlade på platsen (eller vilda växter på platsen)
Intag av dricksvatten från platsen
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Närmaste brunn för dricksvatten ligger ca 230 m i nordostlig riktning.
Spridning av föroreningar till denna bedöms inte vara möjlig. Området är idag
inte inhägnat men besöks sannolikt inte regelbundet av människor. Med
tanke på att bostadshus byggs i anslutning till områdets nordöstra gräns ökar
sannolikt risken för att människor kommer att uppehålla sig på platsen.
Det finns inga fruktträd eller ätliga bär och inga planer på någon odling på
området.
Inandning av skadliga ångor från flyktiga föroreningar är i praktiken endast
aktuell inomhus, då utomhusluften generellt antas späda ut en eventuell
koncentration tillräckligt mycket. Det finns idag inga byggnader på platsen
och inga planer på att uppföra några byggnader.
Återstående exponeringsrisker för människor är därmed direkt intag av jord,
hudkontakt med jord och inandning av damm. Dessa exponeringsvägar är
beroende av hur många dagar per år exponering är sannolik. För de
generella scenariona KM och MKM används följande exponeringstider:
Tabell 2. Exponeringstider för generella riktvärden.

KM

MKM

Barn

Vuxna

Barn

Vuxna

Intag av jord

365 dagar/år

365 dagar/år

60 dagar/år

200 dagar/år

Hudkontakt med
jord

120 dagar/år

120 dagar/år

60 dagar/år

90 dagar/år

Inandning av
damm

365 dagar/år

365 dagar/år

60 dagar/år

200 dagar/år

Exponeringstider för det aktuella området motsvarar främst scenariot för
MKM men exponeringstiderna bedöms vara mindre. Eftersom det är osäkert
att uppskatta hur ofta människor kommer att besöka platsen har i stället
beräkningar gjorts för hur många exponeringstillfällen som kan göras utan att
hälsoriskbaserade riktvärden överskrids.
Beräkningen har gjorts för de ämnen, vars maxhalter överskrider generella
riktvärden för MKM, med samma modell som används för beräkning av
generella riktvärden, NV 5976. Som ingångsvärden har representativa
föroreningshalter (UCLM95) för hela deponiområdet använts. För de ämnen
som inte räknas som cancerogena har exponeringsberäkningen gjorts
endast för barn. För cancerogena ämnen (t.ex. arsenik) baseras risken på en
livslång exponering och då har exponeringstider för både barn och vuxna
använts. Resultaten redovisas i .
Tabell 3 - Tabell 5.
Tabell 3. Beräknad maximal exponeringstid för exponeringsvägen intag av jord, dagar per år

Maximalt antal exponeringsdagar per år
Ämne

Barn

Vuxna

Arsenik

137

137

Kadmium

obegränsat

-

Barium

obegränsat

-

Koppar

obegränsat

-
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Kvicksilver

obegränsat

-

Bly

171

-

Zink

obegränsat

-

Aromater>C10-C16

obegränsat

-

Aromater>C16-C35

obegränsat

-

PAH-M, summa

obegränsat

obegränsat

PAH-H, summa

35

35

Tabell 4. Beräknad maximal exponeringstid för exponeringsvägen hudkontakt med förorenad
jord, dagar per år

Maximalt antal exponeringsdagar per år
Ämne

Barn

Vuxna

Arsenik

146

146

Kadmium

obegränsat

Barium

obegränsat

Koppar

obegränsat

Kvicksilver

obegränsat

Bly

obegränsat

Zink

obegränsat

Aromater>C10-C16

obegränsat

Aromater>C16-C35

obegränsat

PAH-M, summa

80

80

PAH-H, summa

70

70

-
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Tabell 5. beräknad maximal exponeringstid för exponeringsvägen inandning av damm, dagar
per år

Maximalt antal exponeringsdagar per år
Ämne

Barn

Vuxna

Arsenik

obegränsat

-

Kadmium

obegränsat

-

Barium

obegränsat

-

Koppar

obegränsat

-

Kvicksilver

obegränsat

-

Bly

obegränsat

-

Zink

obegränsat

-

Aromater>C10-C16

obegränsat

-

Aromater>C16-C35

obegränsat

-

PAH-M, summa

obegränsat

-

PAH-H, summa
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Efter sammanslagning av alla aktuella exponeringsvägar och justeringar för
bakgrundsexponering är det fyra ämnen som inte har obegränsade
exponeringstider: arsenik, bly, PAH-M och PAH-H, se Tabell 6.
Tabell 6. beräknad maximal exponeringstid sammanlagt och justerad för bakgrundshalter.

Ämne

Arsenik

Maximalt tillåten
exponeringstid
sammanlagt, dagar per år
70

Bly

30

PAH-M

71

PAH-H

21

Av Tabell 6 framgår att den maximala exponeringstiden är 21 dagar per år
om inte något toxikologiskt riktvärde ska överskridas. Beräkningen baseras
på givna ingångsvärden avseende hur mycket jord en människa kan inta
eller få på huden varje dag. Dessa ingångsvärden är satta med ganska hög
säkerhetsmarginal och är beroende av ett antal faktorer som t.ex. exponerad
hudyta, jordintag etc. Beräkningen visar alltså inte att negativa effekter
uppstår om någon befinner sig på området 22 dagar per år utan endast att
det inte går att utesluta risken för negativa effekter då.

7

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

WSP:s bedömning är att det finns ett åtgärdsbehov för området på grund av
risker för människors hälsa. Det går inte att utesluta att människor som bor i
närområdet inte kommer att befinna sig på området längre än beräknade
maximalt tillåtna exponeringstider. Dessutom överskrider maxhalter av bly
och PAH-H naturvårdsverkets riktvärde för skydd mot korttidsexponering.
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Det kan även finnas ett behov av åtgärder för att skapa en bättre markmiljö
för de arter som växer på platsen. Markmiljöns skyddsvärde är emellertid
något tveksamt, speciellt då det idag växer träd på platsen. Det kan dock inte
uteslutas att föroreningarna orsakar vissa negativa effekter på
markekosystemet på sikt.
Inga prov har tagits på grundvattnet men det kan inte uteslutas att även detta
är förorenat. Grundvattnet bedöms dock inte som skyddsvärt förutom som
spridningsmedium till närliggande områden. Grundvattenriktningen bedöms
emellertid vara söderut mot den betydligt större Hunnemaradeponin och
eventuellt bidrag från Hunnemara grusgrop bedöms vara försumbart i
dagsläget.

8

ÅTGÄRDSUTREDNING

Förutsättningar för åtgärderna är att de övergripande åtgärdsmålen uppfylls,
d.v.s. att människor inte ska utsättas för några risker på grund av
föroreningssituationen, att spridningen av föroreningar inte ska orsaka
negativa effekter för människors hälsa eller miljön samt att markekosystemet
ska fungera för den befintliga växtligheten.
Kostnadsbedömningar ska i första hand ses som en jämförelse mellan
alternativen och gör inte anspråk på att vara exakt även om realistiska
ingångsvärden har använts.
Kostnadsberäkningarna har uppdaterats och reviderats baserat på de nya
förutsättningarna. Det innebär att något mer massor (ca

8.1

INLEDANDE ALTERNATIVANALYS

Tänkbara åtgärder för den förorenade jorden kan vara av två olika slag:
•
•

Reduktion av föroreningskällan (bortgrävning)
Skyddsåtgärder (inneslutning, fastläggning, barriärer etc.)

Materialet och föroreningarna i jorden gör att vissa åtgärdsmetoder har
uteslutits. In-situ metoder som t.ex. air-sparging, multifasextraktion, naturlig
nedbrytning och termisk behandling kan inte användas på just detta område.
Jordtvätt kan eventuellt vara ett tänkbart alternativ men har inte tagits med i
jämförelsen nedan då kostnader och påverkan bedömts vara likvärdiga med
bortgrävning. De aktuella massorna lämpar sig dessutom sannolikt mindre
bra för jordtvätt utan föregående siktning och sortering.
Fastläggning kan eventuellt genomföras men mer detaljerade
undersökningar krävs i så fall. Fastläggning genom stabilisering innebär att
ett stabiliserings- eller bindemedel, oftast cementbaserat, blandas in i den
förorenade jorden. Resultatet blir att en homogen, tät matris bildas. De
föroreningar som finns stabiliseras och kan inte spridas vidare. Detta
alternativ kommer emellertid inte att utvärderas vidare i nuläget då det inte
bedöms medföra tillräckligt stor miljönytta jämfört med dagens situation. Den
huvudsakliga risken är inte att föroreningar sprids från området utan att
människor kan komma i kontakt med föroreningar.
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8.1.1

Administrativa åtgärder

Samtliga åtgärdsalternativ kan kombineras med någon form av
administrativa åtgärder. En administrativ åtgärd kan t.ex. vara ett förbud mot
att gräva inom vissa delområden eller under vissa markdjup, utan att först
anmäla till tillsynsmyndigheten. Ett sådant förbud kan skrivas in i
fastighetsregistret så att det följer med de aktuella fastigheterna vid
eventuella försäljningar. Även skyltning och anläggande av staket runt
området omfattas av begreppet administrativa åtgärder. Enbart
administrativa åtgärder räknas dock inte som efterbehandlingsåtgärder enligt
Naturvårdsverket om de inte kombineras med mer konkreta åtgärder. Av den
anledningen ingår inte enbart administrativa åtgärder i nedanstående
alternativanalys.

8.2

FÖRDJUPAD ALTERNATIVANALYS

I den fördjupade alternativanalysen har fyra alternativ för efterbehandling av
landområdet samt nollalternativ (att ingenting görs) studerats.
Åtgärdsalternativen beskrivs utifrån genomförande, måluppfyllelse,
kostnader, risker och omgivningspåverkan vid åtgärden samt långsiktighet.
De fyra alternativen utgör basen för genomförbara åtgärder men kan sedan, i
olika omfattning, dessutom varieras eller kombineras för att anpassas efter
områdets framtida utformning.
De ingångsvärden som används för kostnadsberäkningar är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deponering av massor med halter över FA: 800 kr/ton
Deponering av massor MKM-FA: 350 kr/ ton
Rena nya massor: 150 kr/ ton
Transport: 2,9 kr/ton, km
Arbetskostnad schakt: 100 kr/m3
Arbetskostnad återfyllnad med externa massor 100 kr/m3
Packning:15 kr/m3
Avstånd till deponi för farligt avfall, FA: 200 km
Avstånd till deponi för icke-farligt avfall: 30 km
Avstånd till hämtningsplats för rena massor: 10 km

Sedan den ursprungliga åtgärdsutredningen togs fram har Statens
geotekniska institut, SGI, tagit fram en ny vägledning avseende klassning av
massor. Det innebär att de kostnader som antagits för miljökontroll har därför
bedömts öka något.

8.3

AVFALLSMÄNGDER

En interpolering av fyllningens mäktighet under markytan har gjorts med
hjälp av programmet Surfer v. 12. Interpoleringen har baserats på
fältnoteringar från provgropsgrävningen från 2013, d.v.s. bedömt djup ner till
naturligt material. Resultatet från interpoleringen visas i Figur 10.
Sammantaget ger interpoleringen en avfallsmängd på ca 2000 m 3 eller ca
3400 ton.
På grund av de nypålagda stenarna i områdets nordöstra del antas att
ytterligare ca 200 m 3 massor måste hanteras. Dessa massor (sten och block)
kan användas som ersättningsmassor vid en sanering men måste ändå
flyttas på för att komma åt den förorenade jorden.
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Figur 10. Interpolering av fyllnadsdjupet i de olika delarna av deponin.

8.3.1

Alternativ 1 – Nollalternativet

Genomförande
Nollalternativet innebär att inga saneringsåtgärder utförs inom området men
att någon form av administrativ åtgärd vidtas. T.ex. kan ett staket med skyltar
sättas upp eller enbart skyltar som informerar om föroreningssituationen.
Måluppfyllelse jämfört med riskbedömning
Åtgärdsmålen uppfylls inte annat än på kort sikt för människors hälsa om ett
staket sätts upp.
Kostnader för genomförande
Alternativet medför inga saneringskostnader men sannolikt en mindre
kostnad för någon form av kontrollprogram, staket och administrativa
åtgärder. Kostnaden för noll-alternativet överstiger sannolikt inte 100 000 kr.
Risker och omgivningspåverkan vid genomförandet
Eftersom alternativet inte innebär någon åtgärd innebär den inte heller några
risker vid genomförandet.
Långsiktighet
Riskbedömningen har visat att det inte går att utesluta risker för människors
hälsa om ingenting görs. Även om ett skyddsstaket uppförs kan
nollalternativet inte anses som hållbart på lång sikt. Ett skyddsstaket kan
emellertid sannolikt fungera som en tillfällig skyddsåtgärd för den närmaste
tiden och kan medge att en slutlig åtgärd kan skjutas på framtiden.
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Prövningsplikt inför åtgärd
Åtgärden är inte anmälningspliktig enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

8.3.2

Alternativ 2 - övertäckning med rena massor

Genomförande
Alternativet innebär att den förorenade jorden täcks över. För att förhindra
framtida rotgenomträngning bör täckningen totalt vara minst 1,2 m mäktig.
Först görs en avjämning där träd och stubbar samt synligt skrot tas bort.
Därefter läggs ett tätskikt i form av t.ex. en bentonitmatta eller en gummiduk
över hela området. Över tätskiktet läggs ett dränerande lager, antingen ett
stenmaterial eller ett geosyntetiskt material. Sedan läggs friktionsjord eller
liknande som ett skyddslager och som avslutning kan ett lager med matjord
läggas för att få en normal växtlighet över området.
De massor (sten och block) som tillkommit kan med fördel användas för
övertäckningen.
För att förhindra att grundvatten strömmar genom deponin från sidorna kan
en strömningsavskärmande fyllning installeras. Om avskärmningen
installeras nedströms deponin bör dock vattnet som runnit genom deponin
tas om hand och, vid behov, renas innan det släpps ut till dagvattnet. Den
strömningsavskärmande fyllningen kan emellertid även installeras uppströms
deponin vilket innebär att vattnet leds runt deponin i stället för genom den.
Måluppfyllelse jämfört med riskbedömning
Åtgärdsmålet uppfylls för hälsorisker. Människor kan inte komma i kontakt
med förorenad jord om de ligger under 1,2 m rena massor. Riktvärdet för
markmiljön kommer även i fortsättningen att överskridas för jorden under 1,2
m djup. Eventuellt utläckage kan förhindras, även om denna risk i nuläget
har bedömts som mindre allvarlig.
Kostnader för genomförande
Kostnaden för detta alternativ omfattar bentonitmatta eller gummiduk, rena
massor av olika slag samt arbete och miljökontroll. Endast en mindre del
(synligt skrot) behöver köras till deponi. Totalt beräknas en övertäckning
kosta ca 2 300 000 – 2 400 000 kr beroende på tillgång och pris på massor
etc. Inga kostnader för extra kontrollprogram har tagits med i uppskattningen.
Risker och omgivningspåverkan vid genomförandet
Påverkan för omgivningen för en övertäckning består främst av buller och en
ökad biltrafik under arbetet. Totalt beräknas ca 300 lastbilstransporter (utan
släp) behövas för arbetet. Alternativet innebär att området höjs upp ca 1,2 m
vilket kan påverka landskapsbilden något.
Långsiktighet
Alternativet är långsiktigt så tillvida att inga kompletterande eller förstärkande
åtgärder behöver utföras. Informationen om övertäckningen måste dock
bevaras så att inga genomgrävningar görs i framtiden. Markanvändningen
blir sannolikt begränsad även i framtiden.
Prövningsplikt inför åtgärd
Åtgärden är anmälningspliktig enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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8.3.3

Alternativ 3 – bortgrävning och återfyllning

Genomförande
Alternativet innebär att alla fyllnadsmassor (deponimassor) grävs bort och
körs till deponi. Totalt innebär det att ca 4 000 m 3 massor transporteras bort.
Efter schaktningen fylls området upp med rena massor till samma marknivå.
Materialet bör undersökas noggrannare innan åtgärden för att avgöra lämplig
deponeringsanläggning och pris. Massorna kan antingen läggas upp i högar
eller ”limpor” för att provtas med samlingsprov eller undersökas på plats med
borrbandvagn i ett större antal punkter. Kontrollprov tas i schaktbotten och
schaktväggar för att säkerställa att all föroreningarna tagits bort.
Måluppfyllelse jämfört med riskbedömning
Alternativet innebär att åtgärdsmålen uppfylls helt. Eftersom alla förorenade
massor tas bort finns inga risker kvar. Om grundvattnet är förorenat idag
bedöms halterna minska på sikt efter genomförd sanering.
Kostnader för genomförande
För kostnadsberäkningen har antagits att alla massor deponeras samt att 20
% av dessa klassas som farligt avfall, FA. Alternativet innebär kostnader för
grävning, transport, deponering samt ersättningsmassor. Totalt beräknas
alternativet innebära en kostnad på ca 3,77 miljoner kr fördelat enligt Tabell
7. Ingen eventuell värdeökning av fastigheten har tagits i beaktande.
Tabell 7. kostnadsuppskattning för åtgärdsalternativ 3.

Kostnadsslag

Kostnad, kr

Arbetskostnader för schaktning och återfyllning
inkl. packning av nya massor

450 000 kr

Transportkostnader

1 460 000 kr

Deponeringskostnader inkl. ersättningsmassor

1 710 000 kr

Miljökontroll

150 000 kr

Totalt

3 770 000 kr

Medelkostnaden per ton omhändertagen förorenad jord är ca 1 100 kr.
Risker och omgivningspåverkan vid genomförandet
Alternativet innebär uppskattningsvis ca 500 lastbilstransporter (utan släp)
för transport av deponimassorna och ersättningsmassor. Antalet transporter
innebär därmed ett stort utsläpp av avgaser och i övrigt en påverkan på
omgivningen i form av buller, lukt etc. under arbetet. Återfyllnaden kräver
stora mängder rena ersättningsmassor.
Långsiktighet
Alternativet är långsiktigt hållbart. Inga kompletterande eller förstärkande
åtgärder kommer att behöva utföras efter att åtgärden genomförts. Inga
restriktioner eller administrativa åtgärder kommer att krävas. Möjligen kan ett
eller två grundvatten sättas för att kontrollera föroreningshalten i
grundvattnet.
Prövningsplikt inför åtgärd
Alternativet är anmälningspliktigt enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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8.3.4

Alternativ 4 – bortgrävning utan återfyllning

Genomförande
Alternativ 4 innebär att åtgärden genomförs på samma sätt som för alternativ
3 med den skillnaden att området inte återfylls. Lika mycket massor
transporteras bort men marknivån sänks ca 2 meter jämfört med idag.
Måluppfyllelse jämfört med riskbedömning
Alternativet innebär att åtgärdsmålen uppfylls helt. Eftersom alla förorenade
massor tas bort finns inga risker kvar. Om grundvattnet är förorenat idag
bedöms halterna minska på sikt efter genomförd sanering.
Kostnader för genomförande
För kostnadsberäkningen har antagits att alla massor deponeras samt att 20
% av dessa klassas som farligt avfall, FA. Alternativ 4 innebär mindre
kostnader jämfört med alternativ 3 eftersom bl.a. kostnader för nya massor
och transport minskar. Totalt beräknas alternativet innebära en kostnad på
ca 2,85 miljoner kr fördelat enligt Tabell 8.
Tabell 8. kostnadsuppskattning för åtgärdsalternativ 4.

Kostnadsslag

Kostnad, kr

Arbetskostnader för schaktning

220 000 kr

Transportkostnader

1 280 000 kr

Deponeringskostnader

1 200 000 kr

Miljökontroll

150 000 kr

Totalt

2 850 000 kr

Medelkostnaden per ton omhändertagen förorenad jord är ca 840 kr.
Risker och omgivningspåverkan vid genomförandet
Alternativet innebär uppskattningsvis ca 250 lastbilstransporter (utan släp)
för transport av deponimassorna och ersättningsmassor.
Långsiktighet
Alternativet är långsiktigt hållbart. Inga kompletterande eller förstärkande
åtgärder kommer att behöva utföras efter att åtgärden genomförts. Inga
restriktioner eller administrativa åtgärder kommer att krävas. Det är
dessutom möjligt att i framtiden återfylla och skapa en ny markyta beroende
på hur området önskas utformas.
Prövningsplikt inför åtgärd
Alternativet är anmälningspliktigt enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

8.3.5

Alternativ 5 – bortgrävning med siktning och separering

Genomförande
Samma som alternativ 3 men med den skillnaden att materialet siktas och
sorteras innan deponering. Materialet siktas så att större fraktioner (ca >50
mm) tas bort och sorteras. Det innebär att mindre mängd jord behöver
deponeras än om ingen siktning görs. I jorden har det påträffats en del
metall, tegel, porslin och glas som potentiellt skulle kunna siktas bort. Detta
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material kan sorteras och till viss del även återvinnas (glas, metall etc.) Det
är dock något osäkert hur stor andel av massorna som kan separeras och
även en viss del av detta material måste sannolikt deponeras (porslin etc.).
Siktningen görs antingen på plats eller på ett mellanlager. Fördelen med att
göra det på plats är att det blir färre omlastningssteg och därmed färre
transporter. Fördelen med att göra det i ett mellanlager är att de grövre
fraktionerna kan tvättas och eventuellt återanvändas som fyllnadsmaterial.
Det krävs då sannolikt att mellanlagringen sker på en plats där tvättvatten
kan tas om hand och det bedöms vara svårt att göra på den aktuella platsen.
För att klassificera massorna tas prov på det siktade materialet.
Måluppfyllelse jämfört med riskbedömning
Alternativet innebär att åtgärdsmålen uppfylls helt. Eftersom alla förorenade
massor tas bort finns inga risker kvar. Om grundvattnet är förorenat idag
bedöms halterna minska på sikt efter genomförd sanering.
Kostnader för genomförande
För kostnadsberäkningen har antagits att 20 % av massorna kan
återanvändas, samt att 20 % av massorna utgörs av FA-massor. En
schablonkostnad på 1 MSEK har antagits för siktning och sortering. Denna
kostnad är dock ganska osäker och till stor del beroende på den tid som
siktverket används. Med de antagna ingångsvärdena blir totalkostnaden för
detta alternativ ca 3,5 miljoner kr enligt Tabell 9. kostnadsuppskattning för
åtgärdsalternativ 5.
Tabell 9. kostnadsuppskattning för åtgärdsalternativ 5.

Kostnadsslag

Kostnad, kr

Arbetskostnader för schaktning

350 000 kr

Transportkostnader

1 000 000 kr

Deponeringskostnader

990 000 kr

Siktning och sortering

1 000 000 kr

Miljökontroll

200 000 kr

Totalt

3 540 000 kr

Medelkostnaden per ton omhändertagen eller åtgärdad förorenad jord är ca
1050 kr.
Risker och omgivningspåverkan vid genomförandet
Alternativ 5 innebär något färre lastbilstransporter eftersom en del av
massorna återanvänds. Totalt beräknas ca 400 lastbilstransporter (utan släp)
behövas. Emellertid medverkar även ett sikt- och sorteringsverk till utsläpp
av avgaser samt till buller för omgivningen.
Effekten av en sortering är beroende av hur stor andel av massorna som
finns i större fraktioner. Detta bör undersökas grundligare innan åtgärden för
att säkerställa att alternativet blir effektivt.
Långsiktighet
Alternativet är långsiktigt. Inga kompletterande åtgärder behöver genomföras
senare. Området blir rent och inga restriktioner för markanvändningen
kommer att behövas.
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Prövningsplikt inför åtgärd
Alternativet är anmälningspliktigt enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

8.4

VARIATIONER OCH KOMBINATIONER AV
ALTERNATIVEN

De alternativ som presenterats ovan kan varieras och/eller kombineras på
flera olika sätt. T.ex. kan en återfyllnad göras till en viss nivå som anpassas
till omgivningen, även om det innebär en något lägre markyta än dagens.
Markytan kan även anpassas utifrån vad marken ska användas till i
framtiden.

8.5

OSÄKERHETER

Det finns alltid ett antal osäkerheter i samband med riskbedömningar och
åtgärdsutredningar av förorenade området. Vissa faktorer går att få större
vetskap om i ett senare skede eller genom kompletterande undersökningar.
Vissa faktorer har dock en inneboende variabilitet till följd av naturlig
variation som inte går att komma runt med ytterligare utredningar. De största
osäkerheterna avseende åtgärdsalternativen är förknippade med kostnader.
Kostnaderna är beroende av en mängd faktorer som t.ex. vattenhalten i
massorna och deponeringskostnader. De kostnader som har presenterats
har gjorts med så rimliga ingångsvärden som möjligt men ska i första hand
ses som storleksjämförelser mellan alternativen.
Uppskattningen av avfallsmängder har gjorts med hjälp av en interpolering
av fyllnadsdjup. Interpoleringen bygger på ett antal fältobservationer i
provgropar, vilket innebär att det finns en osäkerhet. Med ett större antal
observationer kan en mängduppskattning göras säkrare, men först när alla
massor grävts upp kan den slutliga mängden beräknas exakt.

9

SLUTSATSER

Åtgärdsutredningen har visat att det är möjligt att åtgärda det aktuella
området för att minimera risker för människors hälsa. Samtliga alternativ som
studerats är möjliga att genomföra. För att avgöra vilket alternativ som är
bäst ur miljömässiga och ekonomiska aspekter bör en riskvärdering göras
där alternativens för- och nackdelar jämförs.
Innan eventuella åtgärder kan vidtas ska arbetet anmälas till
tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. I anmälan beskrivs ingående åtgärdens
omfattning, genomförande, skyddsåtgärder under arbetet och eventuella
kontrollprogram efter genomförandet.

10 RISKVÄRDERING
En riskvärdering kan göras på många olika sätt och med olika
detaljeringsgrad. Det finns ett antal verktyg som kan användas för att
poängsätta åtgärdsalternativens nyttor och kostnader. I föreliggande
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riskvärdering har en enkel jämförelse gjorts för att underlätta beslutsfattande.
Om en mer detaljerad riskvärdering ska göras bör samtliga intressenter delta
i processen.

10.1 DIREKTA KOSTNADER
De direkta kostnaderna är relativt lika för alternativ 3 och 5. Alternativ 4 som
innebär att området inte återfylls är något billigare. Alternativ 2 –
övertäckning - innebär något lägre kostnader än de övriga alternativen, men
skillnaden är relativt marginell. I Figur 11 görs en jämförelse mellan
alternativens direkta kostnader.

Total kostnad
4 000 000 kr
3 500 000 kr
3 000 000 kr
2 500 000 kr
2 000 000 kr
1 500 000 kr
1 000 000 kr

500 000 kr
- kr
Alt. 2,
Alt. 3,
Alt. 4,
Alt. 5,
övertäckning bortgrävning bortgrävning bortgrävning
med återfyll utan återfyll med siktning
Figur 11. Jämförelse mellan alternativens direkta kostnader

10.2 INDIREKTA KOSTNADER
Indirekta kostnader är inte lika enkla att beräkna. Indirekta kostnader består
bl.a. av eventuella värdeminskningar i fastighetsvärde, skulder och
ekonomiska konsekvenser av ett områdes, ett företags eller en kommuns
rykte som miljövänligt. I det aktuella fallet kan alternativ 2 möjligen innebära
en indirekt kostnad då områdets markanvändning kan begränsas av att
föroreningar lämnas kvar.

10.3 MILJÖNYTTA
Miljönyttan med en åtgärd innebär inte enbart att ett område blir fritt från
föroreningar. En åtgärd som t.ex. innebär ett stort utsläpp av växthusgaser
eller riskerar en ökad spridning av föroreningar på kort sikt kan i själva verket
få negativa effekter på miljön. I det här fallet bedöms
bortgrävningsalternativen (alt. 3-5) innebära en lokal nytta för markmiljön på
platsen. dessa alternativ innebär å andra sidan relativt stora utsläpp av
växthusgaser och att naturresurser i form av rena återfyllnadsmassor
används (alt. 3 och 5). Miljönyttan för grund- och ytvatten bedöms vara
försumbar för samtliga alternativ så länge som den betydligt större
Hunnemaradeponin påverkar samma grund- och ytvatten.
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10.4 HÄLSORISKER OCH NÄRMILJÖ
Samtliga åtgärdsalternativ uppfyller åtgärdsmålet för skydd av människors
hälsa. Möjligen kan området upplevas som mer attraktivt för närboende om
alla föroreningar har tagits bort än om de endast har täckts över.

10.5 SAMMANTAGEN RISKVÄRDERINGSammantaget gör
WSP bedömningen att alternativ 3, 4 och 5 är relativt likvärdiga.
Alternativ 2 är något mindre kostsamt men sämre eftersom
markanvändningen sannolikt begränsas i framtiden. Kostnaden för
att ta bort massorna bedöms inte heller vara oöverkomlig för
kommunen. WSP:s bedömning är dessutom att tillfälliga
skyddsåtgärder i form av ett staket är bättre än en permanent
övertäckning. En permanent övertäckning innebär att en eventuell
framtida sanering blir betydligt mer kostsam.
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Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd, va
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa nämnder
Summa finansförvaltning

Budgetresultat

Budget 2018
Tekn just
Tekn just
KS § 135
LSS
Anslag ff
180508
KS § 186
-2 293
-3 161
-801
-1 446
-166 094
-1 702
-596 358
-163 192
-26 886
-52 349
-990
3
-6 641
-49 109
-30
-467 096
9 579
-322 081
-9 579
-1 857 502
-2 722
0
1 890 318
2 722
0

32 816

0
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0

Kapitalkostn
just

Löneökning
2018

0
0

-226
-172
-8 191
-5 188
-32 893
32 893

Budget 2018
KS
190205
-2 337
-3 247
-817
-1 456
-169 298
-607 379
-166 419
-27 120
-54 592
3
-6 867
-51 034
-465 708
-336 848
-1 893 117
1 925 933

0

0

32 816

1 723

-1 723

-44
-86
-16
-10
-1 502
-11 021
-3 227
-234
-2 976

Utfall löneöversyn 2018

Extra satsningar
Undersköterska
Vårdare
Socialsekreterare
Fysioter/Arbetster
Sjuksköterskor
Lärare, förskollärare, fritidspedagoger,
SYV
Chefer

Etikett
207010, 207011
207021, 207022
351010, 351011, 351012, 351014
301010, 301011
206011, 206014, 206019, 206022,
206023, 206090
401010 - 401018, 402010, 402011,
451011, 403014
Samtliga

Kr per mån/procent
150 kr
150 kr
500 kr
500 kr
500 kr
3,5%
1 000 kr

Fackförbund
Kommunal
Övriga

Procent
2,6%
2,8%

Ersättningar
Arvode förtroendevalda
OB-tillägg , jour, beredskap

Procent
2,5%
2,4%
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Dnr: 2018/2892

Datum
2019-02-05

§

Tekniska budgetjusteringar investeringar under 7 mnkr 2019
Förslag till beslut
att godkänna tekniska budgetjusteringar av investeringar under 7 mnkr 2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden har nya reglementen 2019-01-01.
Teknik- och fritidsnämndens budget för investeringar under 7 mnkr uppgår till 28 mnkr
2019. Förvaltningschefen på samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till hur budgeten
kan delas mellan KS och TFN utifrån verksamheternas investeringsbehov.
Beslutsunderlag
1

Tekniska budgetjusteringar investeringar under 7 mnkr 2019

Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen

Mats Sellfrid
Ekonomichef

Susanne Andersen
Ekonom

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

Budget
2019
KF § 206
181217

Ny budget
2019
KS 190205

Tekn just
KS/TFN

Totala investeringar

-250 000

0

-250 000

Investeringar över 7 mnkr KS

-200 000

0

-200 000

-50 000
-5 000
-4 000
-4 500
-1 000
-28 000
-3 500
-4 000

0
-12 000

-50 000
-17 000
-4 000
-4 500
-1 000
-16 000
-3 500
-4 000

Investeringar under 7 mnkr nämnder
Kommunstyrelse
BUS-nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnden för Arbete och Välfärd
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§

Tekniska justeringar driftbudget 2019
Förslag till beslut
att godkänna tekniska justeringar av driftbudget 2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har anslag till förfogande för löneökningar som är budgeterade på
finansförvaltningen. Anslaget har fördelats till nämnder enligt helårsutfall av kostnader för
löneöversyn 2018.
Övriga tekniska justeringar avser minskade kostnader för annonsering, fördelning av
personalkostnader för digitaliseringsstrateg och flytt av verksamhet för Mieåns vattenråd
från TFN till KS.
Kostnader inom KLF som tidigare år fördelats internt övergår till budgeterade anslag 2019.
Beslutsunderlag
1

Tekniska justeringar driftbudget 2019

Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Kommundirektör Daniel Wäppling
Ekonom Susanne Andersen

Mats Sellfrid
Ekonomichef

Susanne Andersen
Ekonom

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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DRIFTBUDGET
nettokostnader, tkr
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Revision
Kommunstyrelse
BUS nämnd
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Omsorgsnämnd
Nämnd för Arbete och Välfärd
Summa nämnder
Summa finansförvaltning
Budgetresultat

Budget 2019
KF § 206
181217

Löneökning
2018
(12 mån)

-2 293
-3 162
-801
-1 446
-140 623
-584 956
-152 891
-26 272
-102 992
-6 648
-442 193
-341 159
-1 805 436
1 813 123

-45
-96
-20
-10
-1 928
-14 839
-4 307
-312
-4 537
-302
-11 885
-7 288
-45 569
45 569

7 687

0

Kommunikations- Digitaliserings- Upphandlings- E-handels- QlikView/ E-handelsLöneadm Tekn just
Friskvård
strateg
strateg
resurs
projekt, IoF QlikSense
system
LSS
övrigt

Annonsering

-208
84

-252
126

8
70
22
139
185
300
-300

126
0
0

-781
276
72
12
49
3
208
161
0
0

0

0

0
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Ny budget
2019
KS 190205

-499
125
25
5
126
5
192
21
0
0

-743
98
84
16
381

-383
117
19
3
71

88
6
0
0

-958
201
83
39
294
1
331
9
0
0

127
37
0
0

164
9
0
0

567
0
0

0
0

-2 338
-3 258
-821
-1 456
-147 491
-598 690
-156 840
-26 496
-106 241
-6 919
-452 703
-347 452
-1 850 705
1 858 392

0

0

0

0

0

0

0

7 687

-517
78
75
5
265

-567

-32

32

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-25

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2019/345

Datum
2019-02-05

§

Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr kommunstyrelsen
2019
Förslag till beslut
att godkänna kommunstyrelsens anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr
2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden har nya reglementen från 2019-01-01.
Teknik- och fritidsnämndens budget för investeringar under 7 mnkr uppgår till 28 mnkr
2019. Förvaltningschefen på samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till hur budgeten
kan delas mellan kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden utifrån
verksamheternas investeringsbehov.
Förvaltningschefen lämnar här förslag över de anpassningar som gjorts inom de
verksamheter som rapporteras till kommunstyrelsen 2019. Dessa verksamheter är
service-, fastighets- och måltidsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Dessa ansvarsområden rapporteras till kommunstyrelsen från 2019-01-01 och
investeringsmedel måste följa med verksamheterna över till kommunstyrelsen. Av
beslutade budgetmedel för teknik- och fritidsnämnden på 28 mnkr 2019 föreslås en
fördelning till teknik- och fritidsnämnden på 16 mnkr och till kommunstyrelsen 12 mnkr.
Kvarstående verksamheter inom samhällbyggnadsförvaltningen rapporteras till teknikoch fritidsnämnden från 2019-01-01. Dessa verksamheter är kansli, projektkontoret,
gata- och parkverksamheten och fritidsenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr KS 2018
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Lisbeth Sunesson
Ekonom Sandra Belic
Ekonom Susanne Andersen
Verksamhetschef Magnus Persson
Verksamhetschef Jörgen Svensson
Verksamhetschef Christina Svensson

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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KARLSHAMNS KOMMUN
Sammanställning över investeringsprojekt mindre än 7 mnkr 2019
NÄMND
Teknik- och fritidsnämnden- KS
Redovisning Netto

Prio 1
el 2 Projektnr
Projektnamn
1003
Arbetsplatsservice, maskiner,
utrustning och inv . Inkl 1011, 1012,
1
1013
1011
Bilvård maskiner/inv
1
1012
Tvättservice, maskiner/inv
1
1013
Transp- o distributionsservice, inv
1
1141
Grundbevarande åtg Rådhuset
1
1144
Svängsta förskola kök
1
1146
Brandsäkerhet
1
1158
Fjärrvärme Vita skolan
2
1184
Miljöåtgärder
1
1
2104
Fastighetsservice,
transportfordon/släp
2109
Dataservice, utrustning
1
2115
Rådhusets sammanträdesrum
1
2119
Larm och säkerhet
1
2126
Akustik Asarumssalen
1
2402
Utrustning kostverksamhet
1

Summa
Anpassning av utgifter

Begärt
budget 2019
-500

Nytt Förslag
Budget
Kvarstående
2019
behov
-550

-50
-150
-300
-1 700
-3 918
-800
-700
-1 750
-550
-1 600
-100
-1 200
-350
-2 000

0
0
0
0
-3 918
-800
0
-1 750
-450
-1 432
-100
-1 200
0
-1 800

-15 668

-12 000
3 668

-1 700

-700
-100
-168

-350
-200

-3 218

Kommentar per projekt:
Projnr:
1003 Arbetsplatsservice maskiner, utrustning och inv. Innefattar samtliga investeringar inom
Arbetsplatsservice (tidagare städ, tvätt, bilvård samt transport och distribution). Reduceras återigen med
en eftersatt maskinpark. Dessutom har vaktmäseri tillkommit där utrustningen är eftersatt. Begränsar
möjligheten att förbättra arbetsmiljön inom verksamheten.

1011- Slås ihop med projekt 1003 Arbetsplatsservice, maskiner, utrustning och inv .
1013
1141 Grundbevarande åtgärder Rådhuset Grundbevarande åtgärder vid gamla delen av Rådhuset - Etapp 2.
1144 Svängsta förskola kök Köket i Svängsta förskola är i behov av renovering för att hålla livsmedelslagens
krav på säker livsmedelshantering. Underlag från Miljöförbundet Blekinge Väst pekar på stora brister i
lokalen. En utökning av köksyta kommer att ses över vid renovering. På grund av ett utökat antal portioner
är den befintliga kökslokalen för liten i omfattning till antalet lagade portioner. Projektet är påbörjat under
2018.

262

1146 Brandsäkerhet Brandsäkerhetsåtgärder för att trygga egendom och personsäkerhet.
Verksamhetsförändringar och fler personer i lokalerna ställer högre krav på brand- och
utrymningssäkerhet.

1158 Fjärrvärme Vita skolan Fjärrvärme till Vita skolan i Asarum, skall göras samtidigt som Asarums centrum
1184 Miljöåtgärder Miljö- och arbetsmiljöåtgärder i befintliga anläggningar.
2104 Fastighetsservice, transportfordon/släp Investeringar i Fastighetsservice fordons- och maskinpark för
att den inte ska bli eftersatt. Enligt plan byte vart 3:e år. Transportfordon under 2019 är samtliga äldre än
tre år. 2 gamla släp byts ut mot ett nytt.

2109 Dataservice, utrustning Investeringar i Dataservice utrustning. Kommer att byta Coreswitch
(huvudswitchen för alla nätverk) och datacenter då serviceavtal på lagring och servrar går ut. Kapaciteten
är inte god nog för att möta framtidens behov. Kostnaden för att förlänga befintliga avtal kostar mycket mer
än att investera i nya. Skolor och administration går över till en domän vilket minskar antalet servrar och
minska/sänker integrationskostnader. 3,5 mnkr äskas till strategiska medel från KS projekt 2127 IT
strategin. En reducering med 168 tkr är genomförbart 2019 om strategiska medel ej understiger 3,1 mnkr.

2115 Rådhusets sammanträdesrum Utbyte av möbler och teknik i Rådhusets sammanträdesrum.
2119 Larm och säkerhet Passagesystemen till kommunens anläggningar och utgifter för att säkerställa
kommunens tekniska utrustning i lokalerna.

2126 Akustik Asarumssalen Förbättra talbarhet och efterklangstid i Asarumssalen, hänsyn tas till den
bevarandeplan som finns för Rådhuset.

2402 Utrustning kostverksamhet Kontinuerligt utbyte av utsliten utrustning till modernare utrustning som
förbättrar arbetsmiljön för personalen samt minskar energi-, vatten- och kemikalieförbrukningen.
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§

Upphandling av licenspartner
Förslag till beslut
att annonsera upphandlingen Licenspartner till Karlshamns kommun
Sammanfattning
Ärendet gäller upphandling ”LICENSPARTNER TILL KARLSHAMNS KOMMUN” via
upphandlingssystemet e-Avrop.
Ref.nr. e-Avrop:

UH-2019-10

Upphandlingens värde uppgår till cirka 20 miljoner kronor för en period omfattande fyra
år. Upphandlingsförfarandet är en förnyad konkurrensutsättning baserad på SKLs
Ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst 2016. Avtalsperiod tecknas
för tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) år.
Nuvarande avtal med ATEA gäller till och med 2019-02-28.
Upphandlingen avser Karlshamns kommuns behov av Microsoftlicenser levererade av
en så kallad licenspartner det vill säga LSP, Licensing Solutions Partner tillika CSP,
auktoriserad CSP-återförsäljare (molnlösningspartner CSP=Cloud Solution Partner).
Upphandlingen omfattar tjänster, licensförsörjning med tillhörande produkter. Åtaganden
som inbegriper översyn och analys av befintlig miljö och licensuppsättning.
Licenspartner ska leverera lämpliga licensmodeller, genomföra installation,
implementering, konfigurering, uppgradering, utbildning och därtill i övrigt tillhörande
tjänster och produktleveranser.
Vinnande anbud baseras på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Utvärderingen
av kvalitet bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet.
Kravställare:
Upphandlare:

Frank Hansson, IT-chef, IT & Teleservice
Anne-Charlotte Fröberg

Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklare Anne-Charlotte Fröbergs tjänsteskrivelse, 2019-01-29
1
BILAGA_1_-_KONTRAKT_-_LICENSPARTNER_T_KARLSHAMN__FÖRSLAG_kontrakt-programvaror-och-programvaror-som-molntjanst-2016_v1
2
AVROP_-_LICENSPARTNER_TILL_KARLSHAMNS_KOMMUN_-_FK_JAN_2019
3
BILAGA_2_-_PRISBILAGA_-_programvaror-och-programvaror-som-molntjanst2016-mall

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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BILAGA_3_-_PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL_-_SKL_ver4_2019jan__mall_inför_avtalstecknande
BILAGA_ÖVRIGA_-_E-handels_bilaga_Karlshamns_kommun_IT
BILAGA_ÖVRIGA_-_OST__MicrosoftOnlineServicesTermsSwedishJanuary2019CR_1
BILAGA_ÖVRIGA_POLICY_-_Karlshamns_kommun_-_7.54_IT_och_informationssäkerhetspolicy
Kopia avsandlista-for-fku-programvaror-och-programvaror-som-molntjanst-2016vers-20180131
Skakrav
Utvärderingsmodell

Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Anne-Charlotte Fröberg
IT-chef Frank Hansson

Anne-Charlotte Fröberg
Verksamhetsutvecklare
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Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
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KARLSHAMNS KOMMUN
KONTRAKT – FÖRSLAG

1

LICENSPARTNER TILL KARLSHAMN

Förslag - Kontrakt

Detta förslag till kontrakt används för avrop från SKL inköpscentrals
upprättade ramavtal PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM
MOLNTJÄNST 2016
De punkter som tas upp är de som enligt ramavtalet måste och bör regleras
särskilt vid varje avrop. Det kan emellertid finnas ytterligare preciseringar
och specificeringar som behöver göras.
Detta kontrakt (Kontraktet) har träffats mellan < KARLSHAMNS KOMMUN> med
organisationsnummer 212000-0845 (nedan UM) och
<xxx AB> med organisationsnummer <organisationsnummer> (nedan
Ramavtalsleverantören).

1.1 AVROP FRÅN RAMAVTAL
Detta Kontrakt som omfattas av ramavtalsupphandlingen med projektnummer 10344
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016, reglerar avrop från ramavtal (nedan
Ramavtalet) mellan <UM> och <xxx AB>.
Avrop från detta Ramavtal är baserat på förfarandet förnyad konkurrensutsättning.
Avropet avser programvaror och produktrelaterade tjänster.

1.2 KONTRAKTETS OMFATTNING
Omfattning framgår av Kontraktet med tillhörande bilagor samt Ramavtalet.
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i nedan angiven ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

skriftliga ändringar och tillägg till Kontraktet
Kontraktet med i förekommande fall tillhörande kravspecifikation
ev. svar och kompletteringar till inbjudan
inbjudan med tillhörande bilagor
skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtalet
Ramavtalet inklusive avtalsbilagor
antaget anbud

SKL - PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016
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Det är inte möjligt att avtala bort eller ändra obligatoriska krav och villkor
i Ramavtalet. Endast preciseringar för specifika avrop är möjligt att göra.
Anledningen till detta är att villkoren ingår i upphandlingen och
förutsättningarna för upphandlingen får inte ändras i efterhand.

1.3 KONTAKTPERSONER OCH ADRESSER
UM
Namn

Adress

Telefon
E-post
Ramavtalsleverantör
Namn

Adress

Telefon
E-post
Enligt Ramavtalet ska vardera part utse en kontaktperson. Dessa namnges
ovan. Byte av kontaktperson ska enligt Ramavtalet meddelas motparten
skriftligen.
SKL - PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016
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1.4 PROGRAMVARA
Se förfrågningsunderlag - avrop

1.5 UTFÖRLIG UPPDRAGSBESKRIVNING AV TJÄNSTEN
I detta avsnitt lämnas en beskrivning av programvara och tillhörande
tjänster. Om en längre beskrivning behövs rekommenderas att använda en
särskild bilaga till Kontraktet. Det som ska specificeras här är vilka av de
angivna programvarorna och vilka tjänster UM vill ska ingå i avropet, se
avsnitt 4 i förfrågningsunderlaget. Precisera även vilket
programvaruområde som önskas.
a) Karlshamns kommun, UM, avser, att upphandla en licenspartner.
b) Avtalet omfattar tjänster, licensförsörjning med tillhörande produkter. Åtaganden som
inbegriper översyn och analys av befintlig miljö och licensuppsättning, leverera
lämpliga licensmodeller, genomföra installation, implementering, konfigurering,
uppgradering, utbildning och därtill i övrigt tillhörande tjänster och produktleveranser.
c) RAMAVTALSLEVERANTÖREN skall under avtalsperioden bistå med att inventera,
analysera, effektivisera, förbättra och kvalitetssäkra Karlshamns kommuns
licenshantering i befintlig uppsättning, rekommendera, justera licensförsörjning
antalsmässigt såväl uppåt som nedåt. Antalet licenser skall under pågående
avtalsperiod kunna justeras. Ramavtalsleverantör informerar UM härom.
d) RAMAVTALSLEVERANTÖR förbereder UM om en eventuell övergång till molntjänst.
e) RAMAVTALSLEVERANTÖR kvalitetssäkrar UM om compliance vid förändringar i
kommunens IT-miljö.
f) RAMAVTALSLEVERANTÖR har till uppgift att kontinuerligt säkerställa, att Karlshamns
kommun alltid är korrekt licensierad avseende programvarutillverkares licensmodeller
och att kommunen även kan påvisa detta vid revision påkallad av
programvarutillverkare.
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1.6 SÄRSKILDA REGLER
Anvisningar:
Här kan t.ex. anges om Ramavtalsleverantören ska följa några hos UM
särskilda regler för dokumentation, personuppgiftsbiträdesavtal (bifoga
biträdesutkast vid förnyad konkurrensutsättning) eller andra administrativa
rutiner, regler m.m. som konsulten ska följa. Detta ska ha angetts redan i
inbjudan.
1.6.1 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
a) RAMAVTALSLEVERANTÖREN ska i enlighet med ramavtalet p 5.3 ff följa vid var tid gällande
lagstiftning, förordningar, regelverk, direktiv, nationella och lokala styrdokument med mera
som reglerar Kalshamns kommuns IT-miljö och IT-försörjning samt därtill relaterade delar som
ingår i uppdraget. Motsvarande gäller för av RAMAVTALSLEVERANTÖREN anlitad
underleverantör.
b) RAMAVTALSLEVERANTÖREN ska följa UM, Karlshamns kommuns vid var tid gällande

styrdokument,

lokala

kvalitets-

och

policydokument*

*se Karlshamns kommuns hemsida www.karlshamn.se

http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Politik/Kommunens_forfattni
ngssamling/7-Styrdokument/ - denna länk hänvisar direkt till kommunens styrdokument.
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1.6.2 ELEKTRONISK HANDEL
a)

Hänvisning till e-handelsbilaga.

1.6.3 FAKTURA
a)

Karlshamns kommun kräver elektronisk fakturering i något av följande format: Fulltextfaktura
enligt SFTI-standarden eller Svefaktura.
Fakturaunderlag/följesedel från leverantören ska innehålla minst följande poster:
• Betalningssätt - PlusGironummer, Bankgironummer eller bankkonto/IBAN
• Fakturadatum
• Fakturanummer
• Förfallodatum
• Fakturabelopp
• Momsbelopp
• Leverantörens organisationsnummer
• VAT/momsregistreringsnummer
• Leverantörens företagsnamn och adress
• Specifikation av vad fakturan avser
• Referens (ska anges av köparen i samband med beställning)
• Namn på beställaren

b)

Korrekta fakturor betalas efter godkänd leverans och 30 dagar efter det att fakturan kommit
köparen tillhanda. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag erlägger köparen
betalning på närmast följande bankdag. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska
villkoren i avtalet mellan parterna gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-,
expeditions-, faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter får inte faktureras.

c)

Vid försenad betalning har leverantören rätt till dröjsmålsränta i enlighet med svensk
räntelagstiftning. Parterna är överens om att dröjsmålsränta understigande 300 svenska
kronor inte ska betalas.

1.6.4 FAKTURERINGS- / FACTORINGBOLAG
a)

Anlitande av underleverantör för mottagande av betalning kräver köparens godkännande. Om
leverantören avser använda fakturerings-/factoringbolag vid fakturering på detta avtal ska
detta uppges för köparen senast en månad innan avtalsstart. Byte av faktureringsbolag
meddelas köparen och får endast ske efter skriftligt godkännande av köparen.

b)

I de fall leverantören avser att använda fakturerings-/factoringbolag ska det uppdateras
löpande under avtalstiden.
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1.6.5 ALLMÄNT - VÄRDEGRUND
a)

RAMAVTALSLEVERANTÖREN ska aktivt skaffa sig kännedom om samt följa upp och uppfylla de
lagar, förordningar, myndighetskrav, regler, normer och föreskrifter som vid var tid är
tillämpliga på leverantörens verksamhet. Se 5.3.1 i RAMAVTALET.

b)

Gentemot upphandlande myndighet har RAMAVTALSLEVERANTÖREN ett ansvar att fullgöra
åtaganden även vad gäller krav på ett kontinuerligt värdegrundsarbete med fokus på
hållbarhet, miljövänlighet, arbetsmiljö och ömsesidig respekt.
Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla.
Se följande länk
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Om-Karlshamn/Hallbara-Karlshamn/

1.6.6 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - DATASKYDDANDE VILLKORSKRITERIER
a)

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, har till syfte,
att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska
unionen. Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018.

b)

Upphandlande myndighet är Personuppgiftsansvarig.

c)

Anbudsgivaren benämns personuppgiftsbiträdet och förbinder sig att följa
Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen samt andra vid var tid gällande tillämplig
lagstiftning med avseende på behandling av personuppgifter och att aktivt hålla sig informerad
om gällande rätt på området.

d)

Parterna undertecknar ett Personbiträdesavtal, se bilaga.

1.6.7 VILLKOR FÖR ONLINETJÄNSTER
Villkor för Online-tjänster enligt Microsoft; daterade 20181201.
a)

RAMAVTALSLEVERANTÖRERN och UM/upphandlande myndighet överenskommer att, såvida
inte ett separat avtal om professionella tjänster föreligger, reglerar dessa villkor för
onlinetjänster tillhandahållandet av professionella tjänster samt behandling av och säkerhet
för supportdata och personuppgifter i samband med dessa.

en 1 december 2018
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1.7 TIDPUNKT FÖR UTFÖRANDE AV TJÄNSTEN SAMT
LEVERANS AV PROGRAMVARA
Här specificeras tjänstens start och slutdatum alternativ tidsplan för
genomförande av uppdraget eller det UM och Ramavtalsleverantör
överenskommit.
Reglera själva leveransen av programvaran, dvs. hur den ska gå till vad
som ska göras och av vem m.m. Ange även om leveransen kommer att ske
successivt.

1.7.1 LEVERANSTID
a)

Leverantören ska leverera programvara/licens inom den tid parterna kommer överens om vid
avtalets tecknande.

1.7.2 FÖRSENING VID LEVERANS
a)

Vid leveransförsening som beror på leverantören eller något förhållande på dennes sida har
UM rätt att erhålla vite. Se ramavtal, avsnitt 7.1.

1.7.3 FÖRSENING VID LEVERANS
a)

Felaktigt levererade produkter/licenser ska kunna returneras utan kostnad för UM. Med
felaktig leverans avses som ej överensstämmer med kontraktet.
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1.8 ERSÄTTNING OCH FAKTURERING
Priset för avropad programvara och tjänst anges i enlighet med prisbilaga
och förfrågningsunderlag.
Kontraktet skall innehålla prisuppgifter på de delar parterna kommer
överens om och som gäller enligt upprättat RAMAVTAL gentemot SKL.
Särskilda regler om utställningsdatum för fakturan, förfallodatum, ev
slutlikvid m m.

1.8.1 ELEKTRONISK HANDEL
Hänvisning till e-handelsbilaga.

1.8.2 ELEKTRONISK FAKTURERING
a)

Karlshamns kommun kräver elektronisk fakturering i något av följande format: Fulltextfaktura
enligt SFTI-standarden eller Svefaktura.















Fakturaunderlag/följesedel från leverantören ska innehålla minst följande poster:
Betalningssätt - PlusGironummer, Bankgironummer eller bankkonto/IBAN
Fakturadatum
Fakturanummer
Förfallodatum
Fakturabelopp
Momsbelopp
Leverantörens organisationsnummer
VAT/momsregistreringsnummer
Leverantörens företagsnamn och adress
Specifikation av vad fakturan avser
Referens (ska anges av köparen i samband med beställning)
Namn på beställaren
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1.8.3 REGELERING AV FAKTURA
a)

Korrekta fakturor betalas efter godkänd leverans och 30 dagar efter det att fakturan kommit
köparen tillhanda. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag erlägger köparen
betalning på närmast följande bankdag. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska
villkoren i avtalet mellan parterna gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-,
expeditions-, faktureringsavgifter, eller andra liknande avgifter får inte faktureras.

b)

Vid försenad betalning har leverantören rätt till dröjsmålsränta i enlighet med svensk
räntelagstiftning. Parterna är överens om att dröjsmålsränta understigande 300 svenska
kronor inte ska betalas.

1.8.4 FAKTURERINGS- / FACTORINGBOLAG
a)

Anlitande av underleverantör för mottagande av betalning kräver köparens godkännande. Om
leverantören avser använda fakturerings-/factoringbolag vid fakturering på detta avtal ska
detta uppges för köparen senast en månad innan avtalsstart. Byte av faktureringsbolag
meddelas köparen och får endast ske efter skriftligt godkännande av köparen.

b)

I de fall leverantören avser att använda fakturerings-/factoringbolag ska det uppdateras
löpande under avtalstiden.

1.9

ÖVRIGT

Hänvisning till villkoren i Ramavtalet i allt övrigt som inte överenskommits
mellan UM och Ramavtalsleverantören.
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I övrigt gäller villkoren i Ramavtalet och i allt övrigt som inte överenskommits i detta
KONTRAKT mellan parterna.

1.10

UNDERTECKNANDE AV KONTRAKT

Detta Kontrakt har upprätts i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Ort och datum:

Ort och datum:

__________________________

__________________________

UM:

Ramavtalsleverantör:

__________________________

__________________________

Underskrift:

Underskrift:

__________________________

__________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

__________________________

__________________________
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1 INLEDNING
Det här är en avropsförfrågan som genomförs med förnyad konkurrensutsättning gentemot
SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
inom ramen för LOU (2007:1091).

2 SAMMANFATTNING
Benämning på avropet:

LICENSPARTNER TILL KARLSHAMNS KOMMUN

Sista anbudsdag:

anges via upphandlingsverktyget e-Avrop

Frågor/förtydliganden skickas senast:

anges via upphandlingsverktyget e-Avrop

Planerad kontraktsstart:

tidigast 1 mars 2019

Planerad kontraktslängd:

Tre år (3) plus förlängning 1 år

Upphandlingen avser avtal för perioden:

2019-03-01 -- 2022-02-28

3 KUND
Upphandlande myndighet:

KARLSHAMNS KOMMUN / 212000-0845

Upphandlare:
Kravställare:

Anne-Charlotte Fröberg
Frank Hansson, IT-chef

Telefonnummer till kontaktperson:

0454 – 81 000

e-postadress till kontaktperson:

anne-charlotte.froberg@karlshamn.se
frank.hansson@karlshamn.se

Diarie – DNR/KARLSHAMNS KOMMUN:
Referensnummer via e-Avrop:

DNR 2019/413
UH-2019-10
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BESKRIVNING AV KARLSHAMNS KOMMUN

Karlshamns kommun (organisationsnummer: 212000-0845) har cirka 32 000 kommuninvånare
och över 3 300 anställda.
Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra.
Karlshamn blickar från skogstrakterna i norr ut över den blekingska skärgården och havets
horisont. I drygt 350 år har Karlshamn funnits här, längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i
Blekinge. Det strategiska läget utgör en öppen och välkomnande dörr mot Europa. Hållbar
ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord som genomsyrar verksamheten inom alla
områden. För mer information om kommunen se följande länk: www.karlshamn.se.

3.2

BESKRIVNING AV KARLSHAMNS KOMMUNS IT-MILJÖ

Karlshamns kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Licenspartner, genom avtal med en
leverantör som innehar såväl expertis som erforderliga verktyg samt agerar återförsäljare av
licenser och förnyelse av underhåll av licenser.
Karlshamns kommun har idag nedan behov av licensiering
På den administrativa sidan,
Ca: 3000st användare
Ca: 600 Pc datorer
Ca: 330 tunna klienter
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4 AVROPSFÖRFRÅGANS OMFATTNING OCH VOLYM
4.1

PRODUKTER

Microsoftlicenser

4.2

TJÄNSTER

Vara ett stöd till Karlshamns kommun i att hitta rätt licensering för sina användare.
Skallkrav vara, LSP, Licensing Solutions Partner samt akutoriserade CSP-återförsäljare.

4.3

LEVERANS OCH TIDPLAN

Omgående, 3 års kontrakt på licenser
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANBUDSLÄMNING
5.1

TILLHANDAHÅLLANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Förfrågningsunderlaget hämtas av presumtiv anbudsgivare själv. För att hämta
förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud måste presumtiv anbudsgivare registrera sig på eavrop.com. Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista anbudsdag.
LÄNK TILL INFORMATION OM KONTOREGISTRERING
www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsinlamning/registrera_konto.htm

5.2

TILLÅTNA SÄTT ATT LÄMNA ANBUD

Innan anbud lämnas uppmanas presumtiva anbudsgivare att kontrollera om nya uppgifter om
upphandlingen har tillkommit genom att logga in på e-avrop.com.
LÄNK TILL INFORMATION OM ANBUDSINLÄMNING
www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsInlamning/Lamna_Anbud.htm

5.3

FORM, INNEHÅLL OCH SPRÅK

Anbudet och eventuella frågor ska vara på svenska. Produktkataloger, tekniska beskrivningar,
intyg och liknande handlingar kan lämnas på engelska. Anbudsgivaren ska på KÖPARENS begäran
skyndsamt ordna och bekosta översättning av handlingar till svenska.

5.4

FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN

Frågor om upphandlingen ska vara skriftliga och ställas via den länk som framgår av
upphandlingsannonsen. Svar på frågor samt övriga uppgifter angående upphandlingen under
anbudstiden delges registrerade leverantörer via samma länk. Innan anbud lämnas bör därför
leverantören kontrollera om eventuellt nya uppgifter om upphandlingen tillkommit.
Sista dag för frågor se datering i e-Avrop

5.5

PRISER

Priser lämnas via SKLs prisbilaga, Bilaga 2, se förfrågningsunderlaget i upphandlande myndighets
upphandlingsverktyg e-Avrop. Bilagan bifogas via utvärderingsmodellen i e-Avrop; i övrigt följ
instruktionerna inne i e-Avrop.
PRISPÅSLAG - ANBUDSPÅSLAG FÖR UTVÄRDERING
Anbudsgivare utvärderas baserat på angivet prispåslag enligt bilagt dokument, Bilaga 2 och fliken
för procentuellt påslag.
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SISTA ANBUDSDAG

Anbud ska vara den upphandlande myndigheten tillhanda enligt datering i e-Avrop.

5.7

ANBUDETS GILTIGHETSTID

Anbud ska vara giltigt till och med se datering i e-Avrop. Om upphandlingen blir föremål för
rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan
tecknas, dock högst tre månader efter angiven giltighetstid.
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6 UPPHANDLINGSSEKRETESS
Enligt 19 kap. 3§ OSL gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut fattats av den
upphandlande myndigheten. Efter tilldelningsbeslutet kan anbud även i fortsättning omfattas av
sekretess enligt 31 kap. 16§ OSL, s.k. affärssekretess. Sekretessprövningen sker i samband med att
någon begär ut handlingar från den upphandlande myndigheten. Om leverantören anser att
någon uppgift i anbudet omfattas av sekretess eller företagshemligheter har leverantören
möjlighet att redovisa detta i sitt anbud.
Enligt bestämmelserna i OSL måste den upphandlade myndigheten självständigt genomföra en
sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Leverantörens begäran om
sekretess är följaktligen inte en garanti för att uppgifterna slutligen omfattas av sekretess.

7 UTVÄRDERING AV AVROPSSVAR
7.1

ÖPPNING AV AVROPSSVAR

Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av
Stockholms Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad närvara vid öppningssammanträdet.
Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas vid en förrättning representerad av ansvarig
upphandlare tillsammans med kravställare.

7.2

TILLDELNINGSGRUND

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud kommer att antas, se utvärderingsmodellen direkt i
e-Avrop.
Vid prövning av anbud kontrolleras att samtliga ställda krav i enlighet med förfrågningsunderlaget
är uppfyllda. Antagande av anbud sker i enlighet med angiven utvärderingsgrund i bilaga
utvärderingsmodell.
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att kontrollera och inhämta bevis för att
anbudsgivarens utfästelser är korrekta och att ställda krav i förfrågningsunderlaget uppfylls eller
kommer att uppfyllas under avtalstiden.
Vid lika anbud tillämpas lottning via e-avrop.

7.3

UTVÄRDERING

Lämnade avropssvar utvärderas utifrån uppställd utvärderingsmodell via upphandlingsverktyget i
e-Avrop.
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8 TILLDELNINGSBESLUT
När beslut tagits angående val av leverantör skickas en underrättelse om beslut ut till samtliga
anbudsgivare (LOU 16 kap). I beslutet anges vilken leverantör som kommunen avser att teckna
avtal med och skälen varför.
Den upphandlande myndigheten äger rätt att (efter den tidpunkt då beslut om leverantör har
fattats men innan båda parter undertecknat kontrakt eller motsvarande) ändra sitt beslut även
om leverantören har underrättats om detsamma. Leverantören har i sådant fall inte rätt till
ersättning eller skadestånd annat än om skadeståndsskyldighet skulle befinnas föreligga enligt
LOU 20 kap.

8.1

FRIVILLIG AVTALSSPÄRR

Frivillig avtalsspärr kommer inte tillämpas efter fattat tilldelningsbeslut.

9 KONTRAKT
Kontrakt kommer att tecknas med vinnande leverantör enligt utkast i bilaga 1.
Personuppgifter kommer hanteras inom ramen för kontraktet.
Den upphandlande myndigheten kommer teckna Personuppgiftsbiträdesavtal enligt bilaga.

10 BILAGOR
Bilaga 1 – Utkast till kontrakt
Bilaga 2 – Prisbilaga (påslag)
Bilaga 3 – Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal

Dnr: 2019/413
9(9)
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Bilaga X:
Prisbilaga
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
Projekt nr: 10344
Prisbilagan kan användas som utgångspunkt men behöver anpassas från vad som avropas och hur det utvärderas. Utgå från
avropsvägledningen när mallen ska användas.
Fliken "Absoluta tal" används när priser ska lämnas i kronor/licens eller motsvarande. Summeringen ger en anbudssumma
som används för utvärdering.

Fliken "Procentuellt påslag" används när priser lämnas som procentuellt påslag på leverantörerns inköpspriser.
Summeringen ger ett anbudspåslag utifrån vilken viktning som gjorts av UM. Anbudspåslaget används för utvärdering.
För underhållslicenser eller abonnemang är det viktigt att ange för vilken period som priset ska lämnas, t.ex. pris per år eller
pris per månad
Upphandlande myndighet fyller i de blå fälten, anbudsgivaren lämnar svar i de röda fälten.

Instruktion
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Bilaga X:
Prisbilaga
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
Projekt nr: 10344

Anbudssumma

-

Fylls i av upphandlande myndighet
Program/behov

Preciseringar/kompletteringar av avropet

kr

Fylls i av anbudsgivare
Antal

Namn programvara
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Absoluta tal

288

Artikelnummer

Pris/styck
-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Delsumm
a
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr

Bilaga X:
Prisbilaga
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
Projekt nr: 10344

Anbudspåslag för utvärdering

0,000%

Fylls i av upphandlande myndighet

Program/behov

Preciseringar/kompletteringar av avropet

Fylls i av anbudsgivare

Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Viktning
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Procentuellt påslag
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Namn programvara

Artikelnummer

Procentuellt
påslag på
Delsumm
inköpspris
a
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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FÖRSLAG - PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
Avtal enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/6791

1

Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets behandling av
personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.
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FÖRSLAG - PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
Avtal enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, art. 28.32

1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER
Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsbiträde

[Organisationens fullständiga namn]

[Organisationens fullständiga namn]

Organisationsnummer

Organisationsnummer

[Organisationens organisationsnummer]

[Organisationens organisationsnummer]

Postadress

Postadress

[Organisationens postadress]

[Organisationens postadress]

Kontaktperson för administration av detta
personuppgiftsbiträdesavtal

Kontaktperson för administration av detta
personuppgiftsbiträdesavtal

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och
Efternamn]

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och
Efternamn]

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress]

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress]

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer]

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer]

Kontaktperson för parternas samarbete om
dataskydd

Kontaktpersoner för parternas samarbete om
dataskydd

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och
Efternamn]

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och
Efternamn]

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress]

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress]

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer]

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer]

2

Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av
Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning.
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2. DEFINITIONER
Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa definitioner
oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd
när de anges med versal som begynnelsebokstav.
Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller
uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs
automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande
på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller
förstöring.

Dataskyddslagstiftning

Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt all annan
eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter), som är
tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal,
inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ
som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen
för Behandlingen av Personuppgifter.
Instruktion

De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, varaktighet, art och
ändamål, typ av Personuppgifter samt kategorier av Registrerade och
särskilda behov som omfattas av Behandlingen.

Logg

Logg är resultatet av Loggning.

Loggning

Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter om den Behandling av
Personuppgifter som utförs enligt detta PUB-avtal och som kan knytas till en
enskild fysisk person.

Personuppgiftsbiträde

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ
som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person,
varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt
kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn,
ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella
eller sociala identitet.

Personuppgiftsincident

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust
eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de
Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats.
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Registrerad

Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas.

Tredje land

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller inte är ansluten till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Underbiträde

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ
som i egenskap av underleverantör till Personuppgiftsbiträdet Behandlar
Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning.

3. BAKGRUND OCH SYFTE
3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige
Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets
syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad
stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), art. 28.3.
3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera
avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUBavtalet.
3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras på annat
sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde.
3.4 PUB-avtalets information, i form av bestämmelser och andra uppgifter som påverkar PUB-avtalets
tillämpning, samt PUB-avtalets hänvisningar till sådan information, t.ex. lagstiftning (inklusive
förordningar och föreskrifter), avser vid var tid gällande sådan information.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION
4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen för den
Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-avtal.
4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om hur det ska utföra
Behandlingen.
4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och vid var tid
gällande Instruktioner.
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5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR
5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för Behandlingen och
för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och Underbiträdet kan fullgöra sitt
eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och Huvudavtal i förekommande fall.
5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet om
förändringar i Behandlingen vilka påverkar Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt
Dataskyddslagstiftningen.
5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen och för att
tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta varje annan åtgärd som
åligger den Personuppgiftsansvarige enligt Dataskyddslagstiftningen.

6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN
6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och
Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet förbinder sig även att
fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag av
Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och Dataskyddslagstiftningen.
6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar under dess
ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna informeras om relevant
lagstiftning.
6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne med att
säkerställa att skyldigheterna enligt Dataskyddsförordningen, art. 32-36, fullgörs och svara på begäran
om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen, kap. III, med
beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.
6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med
Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller kompletterande
Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål
informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt upphöra med Behandlingen och invänta nya
Instruktioner.
6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller ändrade
Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, meddela den
Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna föranleder förändrade
kostnader för Personuppgiftsbiträdet.
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7. SÄKERHETSÅTGÄRDER
7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för
att förhindra Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i
Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.
7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska säkerheten i
samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och
motståndskraft.
7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den Personuppgiftsansvarige,
efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya Instruktioner enligt PUB-avtalet.
7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till
Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets ledning och
som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna enligt PUBavtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först fem (5) år efter
Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas av erforderliga
skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.
7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de
tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.

8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT
8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska vid
Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas eller spridas
för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.
8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka
deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende Behandlingen. Detta krävs dock inte
om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt som följer av lag.
Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns sekretessavtal med Underbiträdet samt
sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess
ledning, vilka deltar i Behandlingen.
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om eventuella
kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att
företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den Personuppgiftsansvariges räkning gentemot
tillsynsmyndigheter i frågor avseende Behandlingen.
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8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den
Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den Registrerade,
tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige, såvida
det inte framgår av tvingande lag att information ska lämnas. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med
förmedling av den informationen som omfattas av ett medgivande eller lagkrav.

9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION
9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål, på den Personuppgiftsansvariges begäran,
tillhandahålla den information om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som den
Personuppgiftsansvarige behöver för att kunna fastställa att Personuppgiftsbiträdet uppfyller sina
åtaganden enligt PUB-avtalet och Dataskyddsförordningen, art. 28.3 h.
9.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende
Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. Resultatet
av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige.
9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd tredje part (som
inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att Personuppgiftsbiträdet uppfyller
PUB-avtalets, Instruktionernas och Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan
granskning bistå den Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den
Personuppgiftsansvariges ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar
som behövs för att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och
Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som genomför
granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.
9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2-9.3, rätt att erbjuda
andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning genomförd av
oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, men inte skyldighet, att
tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid sådan granskning ska
Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part den assistans som behövs
för utförandet av granskningen.
9.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har laglig rätt till
det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid var tid gällande
lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med bestämmelserna i PUB-avtalet.
9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot
Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot
Personuppgiftsbiträdet enligt kap. 9 i PUB-avtalet.
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10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.
10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig åtgärd utan
onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att Personuppgiftsbiträdet mottagit erforderlig
information från den Personuppgiftsansvarige. När den Personuppgiftsansvarige begärt radering får
Personuppgiftsbiträdet endast utföra Behandling av den aktuella personuppgiften som ett led i
processen för radering.
10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) vidtas av
Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen, ska
Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige skriftligt om detta i enlighet med vad
stadgas om meddelanden i 19 kap. i PUB-avtalet. Informationen ska lämnas i god tid innan åtgärderna
vidtas.

11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt Dataskyddsförordningen,
art. 32.1 c.
11.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den information som
Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes
skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på den
Personuppgiftsansvariges begäran även bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs
Behandling och/eller åtkomst till Personuppgifterna.
11.3 Vid Personuppgiftsincidenter, vilka Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den Personuppgiftsansvarige om
händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska med beaktande av typen av Behandling och den information som
Personuppgiftsbiträdet har att tillgå tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning
av Personuppgiftsincidenten.
Beskrivningen ska redogöra för:
1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade som
berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs,
2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra
Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter.
11.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen samtidigt,
enligt punkt 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare
dröjsmål.
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12. UNDERBITRÄDE
12.1 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den
Personuppgiftsansvarige.
12.2 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita ett nytt underbiträde. När Personuppgiftsbiträdet avser
att anlita ett nytt underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa underbiträdets kapacitet och
förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om
1. underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land),
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och
3. var Personuppgifterna ska behandlas.
12.3 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att upphöra med att anlita Underbiträdet. När
Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen
meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör med att anlita Underbiträdet.
12.4 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal med det nya
underbiträdet och säkerställa att det nya underbiträdet åläggs samma skyldigheter som
Personuppgiftsbiträdet åläggs enligt detta PUB-avtal.
12.5 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia av det
personuppgiftsbiträdesavtal som Personuppgiftsbiträdet tecknat med Underbiträdet.
12.6 Den Personuppgiftsansvarige äger inom 30 dagar rätt att invända mot Personuppgiftsbiträdets
anlitande av ett nytt underbiträde och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUBavtal att upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, punkt 17.4.

13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND
13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES av
en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-avtalets parter kommer
överens om något annat.
13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land för Behandling
(t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) om den
Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat Instruktioner för
detta ändamål.
13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkt 13.2, får endast ske om den är
förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på Behandlingen vilka ställs i PUB-avtalet
och Instruktioner.
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14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING
14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller förlikning, ska
utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-avtalet, Instruktioner
och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska art. 82 i Dataskyddsförordningen
tillämpas.
14.2 Sanktionsavgifter enligt Dataskyddsförordningen, art. 83, eller Lag (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 6 kap. 2 § ska bäras av den av PUB-avtalets parter som
påförts en sådan avgift.
14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten ska parten
omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans med motparten för att
förhindra och minimera sådan skada.
14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkter 14.1 och 14.2, före andra regler om
fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen.

15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING
För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-avtalet, som parterna
inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol.

16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter och
tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio (30) dagars
varsel.

17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M.
17.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om motpartens
ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller tolkningen av den, ändras på ett
för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av omförhandling enligt första meningen innebär inte att
PUB-avtalet till någon del upphör att gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet ska
påbörjas.
17.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter.
17.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet,
Instruktioner och/eller Dataskyddslagstiftningen, ska parten utan dröjsmål meddela motparten om
agerandet. Därefter äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina förpliktelser
enligt PUB-avtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och förklaringen
accepterats av den part som påtalat agerandet.
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17.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt
underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkt 12.6, har den Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp
PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan. Om Personuppgiftsbiträdet Behandlar
Personuppgifterna efter den tidpunkt som anges i punkt 18.2 gäller vad stadgas i punkter 18.3-18.4.

18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE
18.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål begära att
Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige eller
raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna överlämnas ska det ske i ett öppet och
standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av
Behandlingen samt annan tillhörande information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar,
beskrivningar och andra handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte
enligt PUB-avtalet.
18.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkt 18.1, ska vara utförda senast trettio (30) dagar
räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, punkt 16.1
18.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i punkt 18.2 är att
betrakta som en otillåten Behandling.
18.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i 8 kap. PUB-avtalet ska fortsätta gälla även om PUBavtalet i övrigt upphör av gälla.

19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER
19.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska skickas till
respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.
19.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska skickas till
respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.
19.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett meddelande
ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att meddelandet har skickats.

20. KONTAKTPERSONER
20.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.
20.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.
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21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT
KONTAKTUPPGIFTER
21.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i 1 kap. i PUB-avtalet alltid är aktuella. Ändring
av uppgifter i 1 kap. ska meddelas skriftligt enligt punkt 19.1 i PUB-avtalet.

22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET
Biträdesavtal har upprättats i två (2) exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort

Datum

……………………………………………………………………………………………………….
Undertecknande

……………………………………………………………………………………………………….
Namnförtydligande

Ort

Datum

……………………………………………………………………………………………………….
Undertecknande

……………………………………………………………………………………………………….
Namnförtydligande
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BILAGA - B1 – Instruktion för hantering av Personuppgifter
Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet även följa
nedanstående Instruktion:
1. Ändamål, föremålet och arten
[Beskriv kortfattat ändamål, föremålet för Behandlingen och arten av Behandling avseende de
Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet/biträdena kommer Behandla.

Exempel 1;


Samtliga Personuppgifter i systemet xxx i supportsyfte och för tekniskt underhåll och
säkerhetskopiering.]
2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter
[Ange vilka Personuppgifter Personuppgiftsbiträdet/biträdena kommer ha åtkomst till.

Exempel 1l;
Personuppgifter i systemet utgörs av:
 Användarnamn
 Personnummer
 Xxx
 Xxx
Personuppgiftsbiträdet/biträdena ansvarar också för att via teknisk integration föra över följande
uppgifter till system:
 Xxx
 Xxx]
3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade
[Ange vilka kategorier av Registrerade vars Personuppgifter Personuppgiftsbiträdet/biträdena har
åtkomst till eller kommer Behandla.

Exempel 1;
 Anställda
 Arbetssökande
 Konsulter
 Patienter
 Elever
 Vårdnadshavare]
4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs av
Personuppgiftsbiträdet/biträdena
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[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall, till exempel avseende gallring.

Exempel 1;




Personuppgifter ska gallras efter x år.
Säkerhetskopior får inte sparas längre än x år.
Biträdet får endast publicera information på webbplats x som innehåller förnamn.

Exempel 2;
 Se Huvudavtal punkt x.x]
5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling av
Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena
[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall.

Exempel 1;


Biträdet ska uppfylla de krav som anges utifrån den Personuppgiftsansvariges
informationsklassning samt redovisa status för dessa på begäran.

Exempel 2;
 Se Huvudavtal punkt x.x]
6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt vilka som ska
ha tillgång till dem
[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall.

Exempel 1;



Av Loggar ska framgå;
Historik över förändring av ett betyg för enskild elev samt vem som genomfört
förändringen.
Exempel 2;


Inga särskilda krav utöver vad som framgår av Huvudavtalet.]
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7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land
[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall.

Exempel 1;


Personuppgifterna får endast behandlas av ett biträde etablerat inom unionen.

Exempel 2;


Endast Personuppgifter om personal, elever och vårdnadshavare relaterade till
supportärenden i form av kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) får
föras över till biträdets underleverantör.

Exempel 3;
 Endast följande Personuppgifter får överföras till Tredje land:
 Användares skostorlek
 Användares förnamn]
8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av
biträdet/biträdena
[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall.

Exempel 1;



Upprätta fjärråtkomst till den Personuppgiftsansvariges system för att undersöka och
åtgärda tekniska problem; och
Publicering av pseudonymiserad statistik om antalet ansökningar som genomförts i
systemet samt förväntad väntetid för handläggning på angiven webbplats.

Exempel 2;


PUB-avtalets punkt 7.3 är gäller inte för denna tjänst.

Exempel 3;



PUB-avtalets punkt 18.1 kompletteras med följande
”Personuppgiftsbiträdet ska även lämna ut Loggarna till den Personuppgiftsansvarige i
xml-format om detta PUB-avtal upphör att gälla”.]
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BILAGA - B2 - Lista över underbiträden

Mall för förteckning över Underbiträden vid PUB-avtalets ingående

Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan komma att
Behandla Personuppgifter.
Behandla supportärenden, samtal och andra supportförfrågningar från den Personuppgiftsansvarige.




Ex. Personuppgiftsbiträdet Limited (Storbritannien)
Ex. Personuppgiftsbiträdet (Irland)
Ex. Personuppgiftsbiträdet Corporation (USA)

Upprätta fjärråtkomst till den Personuppgiftsansvariges system för att undersöka och åtgärda tekniska
problem.




Externa bolag (Underbiträden):
Ex. Underbiträdet ABC AB (Sverige)
Ex. Underbiträdet CDE AB (Sverige)
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1 E-handel
Karlshamns kommun arbetar sedan 2017 med elektronisk handel (E-handel). Syftet är att
effektivisera våra inköp av varor och tjänster samt att reducera miljöpåverkan kopplat till
pappershantering och transporter.
Användning av E-handel innebär att vi avser att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som
leverantör och oss som köpare. Vi följer de gemensamma standarder inom området som används i
offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI). Dessa är väletablerade på
marknaden, baseras på öppna och internationella standarder och lämpar sig för olika
inköpssituationer.
Ni som leverantör står själv för de eventuella kostnader som det innebär att sätta upp och använda
de standarder som vi beskriver i detta förfrågningsunderlag. Det är sannolikt att ni redan har stöd för
dessa standarder via er ordinarie IT-lösning. Om ni idag saknar möjligheter att tillämpa E-handel på
något av de sätt som vi beskriver i detta förfrågningsunderlag erbjuder vi er att kostnadsfritt (upp till
100 fakturor per år) använda den webbaserade leverantörsportal som vi anvisar.
I den följande texten beskriver vi mer om hur vi vill tillämpa E-handel med leverantörer inom ramen
för det kommande avtalet.

2 E-handelsprocess
2.1 Anslutning - ”egenhanterad” leverantör
Ett alternativ är att ansluta genom att bli en ”egenhanterad” leverantör. Att vara en s.k. egen
hanterad leverantör innebär att avtalsleverantören ges möjlighet att tillhandahålla
produkt/tjänstekataloger och/eller medverka till utformningen av beställningsformulär i ehandelssystemet för avtalsleverantörens specifika tjänster, utan att vara elektroniskt integrerad.
Detta möjliggör för avtalsanvändarna att kunna söka och beställa produkter/tjänster precis på
samma sätt som om avtalsleverantören varit elektroniskt integrerad. Beställning skickas till
avtalsleverantör via e-post. Katalog med produkter/tjänster skapas genom ifyllande av en
fördefinierad Excel fil som erhålls av kommunen eller enligt överenskommelse. Avtalsleverantören
åtar sig att kontinuerligt uppdatera informationen som angivits i Excel filen och ev.
beställningsformuläret.

3 Elektronisk kommunikation
All kommunikation ska ske via godkända kommunikationsvägar.
Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA, har tagit fram Allmänna bestämmelser för ekommunikationsavtal som accepteras i och med att anbud lämnas in. Dessa allmänna bestämmelser
återfinns i sin helhet i http://www.sfti.se/standarder/ekommunikationsavtal.1911.html
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4 Anslutning till e-handelssystemet
Leverantör som tecknat avtal med Karlshamns kommun kommer att anslutas till e-handelssystemet
Proceedo för avtalsexponering. Avtalet med bilagor, avtalspriser, kontaktpersoner m.m. kommer att
vara tillgängliga via e-handelssystemet.

4.1 Villkor för anslutning
I samband med avtalstecknande kommer beställaren tillsammans med leverantören diskutera fram
en lämplig lösning för koppling mot beställarens e-handelssystem.



Elektroniska ordrar och leveransaviseringar ska skickas i något av
Karlshamns kommuns godkända format.
Elektroniska fakturor till kommunen ska skickas i anvisad webb-portal
eller annat digitalt godkänt flöde.

4.2 Försening
Om införandet och anslutningen av E-handel försenas och detta inte beror på köparen, eller kan
anses utgöra Force majeure, har köparen rätt till vite.
Vite utgår för varje påbörjad fjorton dagars period som förseningen varar, med 2 % av värdet på den
totala uppskattade inköpsvolymen per år delat med 24, med anledning av att det är två
veckorsperioder vitet avser. Vite eller skadestånd utgår ej för leveransförsening förorsakad av
köparen.

5 PRICAT (Price and sales Catalogue)
Leverantören ska på begäran skicka nya, ändrings- eller ersättningsprislistor, så kallad PRICAT till
beställaren. Uppdaterad PRICAT ska skickas vid ändringar samt senast inom 1 vecka efter anmodan
från beställaren löpande under avtalstiden. Den PRICAT som skickas till beställaren ska endast
innehålla avtalade produkter/tjänster. Uppdaterad PRICAT ska levereras tillsammans med reviderad
prislista, i de fall prisjustering anmälts, för godkännande av beställaren under avtalstiden.
I PRICAT ska det tydligt framgå vilket avtal den är kopplad till, så att den automatiskt kan kopplas
samman till rätt avtal i e-handelssystemet.
Karlshamns kommuns krav på PRICAT-information ska följas. Leverantören äger endast rätt att
exponera produkter/tjänster enligt avtal.

5.1 Krav på artikelinformation
För PRICAT och excelprislista ska nedan innehåll finnas med:






Avtalsnummer
Pris (netto)
Valuta
Säljenhet
Inre enheter per säljenhet
3
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Momssats
Artikelnummer
Artikelbeskrivning (kort)
Sökord
Märkning av avtalsprodukter
Märkning av miljöprodukter
Länk till produktbild (direktlänk till bild i gif- eller jpg- format) på minst 90% av hela
sortimentet
Produktblad
UNSPSC märkning av produkter Ref: http://www.unspsc.org/FAQs.asp#harmonizedcode

Krav som kan gälla för katalog.
 Artikelbeskrivning (längre)
 Märkning av lagervara
Avtalsparterna kan även komma överens om relevant information i PRICAT om ovan innehåll ej kan
tillämpas.

6 Orderhantering
6.1 Leveransadresser/Enheter
GLN-nummer är kommunens nyckel i ordern, varje leveransadress har sitt eget unika GLN. När vi
startar upp E-handel kommer ni att få en lista på dessa för att kunna lägga upp kundnummer. Under
avtalets gång kan det komma att registreras nya leveransadresser. Kommunen informerar om detta
via mailutskick.

6.2 Leveransdatum
Leverantören ska kunna leverera order utefter ett önskat leveransdatum eller efter
överenskommelse.

7 Övriga krav
Det är viktigt att det är beställningsdagens pris som faktureras. Fakturerat pris kan justeras efter vårt
godkännande endast efter inläsning av ny priskatalog (PRICAT). Vid prisjusteringar skall PRICAT
levereras i god tid, minst 3 arbetsdagar från att prislistan ska tas i bruk om inget annat är
överenskommet med köparen.
Alla fakturor ska märkas med ordernummer.
I samband med avtalstecknandet kommer vinnande anbudsgivare att tilldelas en anslutningsblankett
för Elektronisk handel. Denna ska returneras ifylld omgående dock senast efter 7 dagar.
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Inledning
Parterna överenskommer att dessa villkor för onlinetjänster reglerar kundens användning av onlinetjänsterna och anger kundens skyldigheter
beträffande behandling av och säkerhet för kunddata och personuppgifter i onlinetjänsterna. Parterna överenskommer även att, såvida inte ett
separat avtal om professionella tjänster föreligger, dessa villkor för onlinetjänster reglerar tillhandahållandet av professionella tjänster samt
behandling av och säkerhet för supportdata och personuppgifter i samband med dessa. Separata villkor, inklusive olika integritets- och
säkerhetsvillkor, reglerar kundens användning av produkter som inte härrör från Microsoft (enligt definitionen nedan).
Servicenivåavtal
De flesta onlinetjänster har ett servicenivåavtal (SLA). Mer information om SLA för onlinetjänster finns på http://microsoft.com/licensing/contracts.
Tillämpliga villkor för onlinetjänster och uppdateringar
När kunden förnyar eller köper en ny prenumeration på en onlinetjänst tillämpas de då aktuella villkoren för onlinetjänsten. Dessa ändras inte
under kundens prenumeration på den onlinetjänsten. När Microsoft introducerar nya funktioner, tillägg eller relaterad programvara (d.v.s. som
inte ingår i prenumerationen sedan tidigare) får Microsoft föreskriva villkor eller göra uppdateringar av de villkor för onlinetjänster som är
tillämpliga på kundens användning av dessa nya funktioner, tillägg eller relaterad programvara.
Elektroniska meddelanden
Microsoft får tillhandahålla kunden information och meddelanden om onlinetjänster elektroniskt, inklusive via e-post, genom portalen för
onlinetjänsten eller via en webbsida som Microsoft anger. Meddelande är lämnat det datum meddelandet görs tillgängligt av Microsoft.
Tidigare versioner
Villkor för onlinetjänster innehåller de villkor för onlinetjänster som är tillgängliga för tillfället. För tidigare versioner av villkor för onlinetjänster
hänvisas kunden till http://go.microsoft.com/?linkid=9840733 eller till att kontakta återförsäljaren eller Microsofts kundansvariga.

Förtydliganden och sammanfattning av ändringar
Tillägg
GitHub Enterprise

Borttagningar

Dataskyddsvillkor
Bilaga A – Centrala onlinetjänster: Tillägg av Computer Vision, Content Moderator, Face, QnA Maker och Text Analytics i listan över Microsoft Azure
Core Services.
Andra onlinetjänster
Microsoft Cloud App Security: Tillägg av tilldelning för externa användare som ger åtkomst till tjänsten i samband med åtkomst till Kundens
resurser med hjälp av SharePoint Online, OneDrive, Teams och andra tjänster som Microsoft är värd för.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Definitioner
Om något av villkoren nedan inte definieras i kundens volymlicensieringsavtal har de nedanstående definitioner.
Med centrala onlinetjänster avses de onlinetjänster som listas i Bilaga A i dataskyddsvillkoren.
Med ”kunddata” avses alla data, inklusive alla text-, ljud-, video- eller bildfiler och programvara, som Microsoft tillhandahålls av kunden eller för
kundens räkning genom kundens användning av onlinetjänsten. Kunddata innefattar inte supportdata.
Med ”extern användare” avses en användare av en onlinetjänst som inte är anställd, leverantör på plats eller kundens eller dess koncernbolags
ombud på plats.
Med ”allmän dataskyddsförordning” eller ”GDPR” avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG.
Med ”GDPR-villkor” avses villkoren i Bilaga 4, enligt vilka Microsoft gör bindande åtaganden angående sin behandling av personuppgifter enligt
kraven i Artikel 28 av den allmänna dataskyddsförordningen.
Med ”Instans” avses en bild av programvara som skapas genom att köra installationsprogrammet eller installationsprocessen för programvaran
eller genom att kopiera en sådan bild.
Med ”Licensierad enhet” avses det enskilda fysiska maskinvarusystem som licensen är tilldelad till. För ändamålet med denna definition betraktas
en maskinvarupartition eller en bladserver som en separat enhet.
Med ”Nätverksserver” avses en fysisk maskinvaruserver som är tillägnad enbart Kundens användning och som bistår datorer i ett nätverk med
resursassistans.
Med ”produkt som inte härrör från Microsoft” avses programvara, data, tjänst, webbplats eller produkt från tredje mans varumärke, såvida den
inte har införlivats i en Onlinetjänst av Microsoft.
Med ”Onlinetjänst” avses en Microsoft-tjänst som Kunden abonnerar på under ett volymlicensieringsavtal från Microsoft, inklusive alla tjänster
som anges i avsnittet Onlinetjänster i Produktvillkoren. Det innefattar inte programvara och tjänster som tillhandahålls enligt separata licensvillkor
(t.ex. via galleriet, marknadsplatsen, konsolen eller dialogruta). Produktvillkoren finns på http://go.microsoft.com/?linkid=9839207.
Med ”Operativsystemmiljö” (OSE) avses hela eller delar av en Instans för ett operativsystem, eller hela eller delar av en virtuell (eller på annat sätt
emulerad) Instans för ett operativsystem, som möjliggör separata datoridentiteter (det primära datornamnet eller liknande unik identifierare) eller
separata administrativa rättigheter och Instanser av applikationer, om några, som konfigurerats för att köras på hela eller delar av Instansen för
operativsystemet. Det finns två typer av OSE:r, fysiska och virtuella. Ett fysiskt maskinvarusystem kan ha en fysisk operativsystemmiljö och/eller en
eller flera virtuella operativsystemmiljöer. Instansen för operativsystemet som används för att köra virtualiseringsprogramvara för maskinvara eller
för att tillhandahålla virtualiseringstjänster för maskinvara anses vara en del av den fysiska operativsystemmiljön.
Med ”OST” avses dessa Villkor för onlinetjänster.
Med ”Personuppgifter” avses eventuell information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan
identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet genom referens till en identifikation såsom ett namn, id-nummer, platsdata, ett online-id eller till en
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Med ”förhandsversioner” avses funktioner, datacenterplatser och tjänster i förhandsversioner eller betaversioner som Microsoft erbjuder för
frivillig utvärdering.
Med ”professionella tjänster” avses Microsofts tekniska support- och konsulttjänster (t.ex. för datamigrering) i samband med någon onlinetjänst.
Med ”SL” avses prenumerationslicens.
Med ”standardavtalsklausuler” avses de standardiserade dataskyddsbestämmelserna angående överföring av personuppgifter till
personuppgiftsbiträden etablerade i tredjeland som inte säkerställer adekvat dataskyddsnivå enligt beskrivningen i Artikel 46 i GDPR.
Standardavtalsklausulerna finns i Bilaga 3.
Med ”underordnat personuppgiftsbiträde” avses andra personuppgiftsbiträden som Microsoft anlitar för databehandling.
Med ”supportdata” avses alla data, inklusive alla text-, ljud-, video- och bildfiler eller programvara, som Microsoft tillhandahålls av kunden eller för
kundens räkning (eller som kunden ger Microsoft behörighet att inhämta från en onlinetjänst) genom en kontakt med Microsoft för att få teknisk
support för de onlinetjänster som omfattas av detta avtal.
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Termerna ”registrerad”, ”behandling”, ”personuppgiftsbiträde” och ”tillsynsmyndighet” används häri med de betydelser de har i GDPR, och
termerna ”dataimportör” och ”dataexportör” har de betydelser de har i standardavtalsklausulerna.
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Allmänna villkor
Licensiering av onlinetjänster
Kunden måste förvärva och tilldela de lämpliga prenumerationslicenser som krävs för sin användning av varje onlinetjänst. Varje användare som
öppnar onlinetjänsten måste ha tilldelats en användar-SL eller endast öppna onlinetjänsten via en enhet som har tilldelats en enhets-SL, såvida
inget annat anges i Särskilda villkor för onlinetjänster. I Bilaga 2 beskrivs de användarlicensserier som även uppfyller kraven för användarlicenser.
Kunden får inte använda en onlinetjänst efter att prenumerationslicensen för den har upphört.
Vidareöverlåtelse av licens
De flesta, men inte alla, prenumerationslicenser kan vidareöverlåtas. Med undantag för vad som tillåts enligt detta stycke eller i Särskilda villkor
för onlinetjänster får kunden inte vidareöverlåta en prenumerationslicens på korttidsbasis (dvs. inom 90 dagar efter den senaste tilldelningen).
Kunden får vidareöverlåta en prenumerationslicens på korttidsbasis för att täcka en användares frånvaro eller utebliven tillgång till en enhet som
är ur funktion. Vidareöverlåtelse av en prenumerationslicens för något annat syfte måste vara permanent. När kunden vidareöverlåter en
prenumerationslicens från en enhet eller användare till en annan måste kunden blockera åtkomst och ta bort eventuell relaterad programvara
från den tidigare enheten eller den tidigare användarens enhet.
Multiplexering
Maskin- eller programvara som kunden använder för att samla anslutningar, omdirigera information, minska antalet enheter eller användare som
har direkt åtkomst till eller använder onlinetjänsten (eller relaterad programvara) eller för att minska antalet operativsystemmiljöer, enheter
eller användare som onlinetjänsten hanterar direkt (kallas ibland ”multiplexering” eller ”poolning”) minskar inte det antal licenser av något slag
(inklusive prenumerationslicenser) som kunden behöver.
Använda onlinetjänster
Kunden får använda onlinetjänsterna och relaterad programvara i enlighet med vad som uttryckligen tillåts i kundens volymlicensieringsavtal.
Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter.
Godtagbar användningspolicy
Varken kunden eller de som använder en onlinetjänst via kunden får använda en onlinetjänst enligt följande:
 På ett sätt som är förbjudet enligt lag, förordning, myndighets befallning eller påbud.
 För att kränka andras rättigheter.
 För att försöka få otillåten åtkomst till eller störa tjänst, enhet, data, konto eller nätverk.
 För att skicka skräppost eller distribuera skadlig programvara.
 På ett sätt som kan skada onlinetjänsten eller försämra någon annans användning av den.
 På något sätt eller i någon situation där fel på onlinetjänsten kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller allvarlig fysisk skada eller
miljöskada.
Överträdelse av villkoren i detta avsnitt kan medföra avstängning av onlinetjänsten. Microsoft stänger av onlinetjänsten endast i den omfattning
som är skäligen nödvändig. Såvida inte Microsoft anser att en omedelbar avstängning krävs ska Microsoft ge skäligt varsel innan onlinetjänsten
stängs av.
Användning av programvara med onlinetjänsten
Kunden kan behöva installera viss Microsoft-programvara för att kunna använda onlinetjänsten. Om så är fallet gäller följande villkor:
Licensvillkor för Microsoft-programvara
Kunden får installera och använda programvaran endast för användning med Onlinetjänsten. De särskilda villkoren för Onlinetjänsten kan
begränsa antalet kopior av programvaran som Kunden får använda eller antalet enheter som Kunden kan använda den på. Kundens rätt att
använda programvaran börjar när Onlinetjänsten är aktiverad och slutar när Kundens rätt att använda Onlinetjänsten upphör. Kunden måste
avinstallera programvaran när Kundens rätt att använda den upphör. Microsoft får göra den obrukbar då.
Validering, automatisk uppdatering och insamling av Programvara
Microsoft får automatiskt kontrollera versionen för varje Microsoft-programvara. Enheter på vilka programvaran är installerad kan komma att
regelbundet tillhandahålla information för att göra det möjligt för Microsoft att kontrollera att programvaran är korrekt licensierad. Denna
information innehåller programvarans version, slutanvändarens användarkonto, information om produkt-ID, ett maskin-ID och enhetens IPadress. Om programvaran inte är korrekt licensierad kommer dess funktionalitet att påverkas. Kunden har endast rätt att erhålla uppdateringar
eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Genom att använda programvaran samtycker Kunden till att
den information som beskrivs i detta avsnitt överförs. Microsoft kan komma att rekommendera eller ladda ned uppdateringar eller
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kompletteringar till denna programvara till Kundens enheter med eller utan föregående meddelande. Vissa Onlinetjänster kan kräva, eller kan
förbättras av, att lokal programvara (t.ex. agenter, enhetshanteringsapplikationer) (”Appar”) installeras. Apparna kan samla in data om
användningen av och prestandan för Appar, vilka kan överföras till Microsoft och användas för de syften som beskrivs i denna OST för Kunddata.
Programvarukomponenter från tredje part
Programvaran kan innehålla programvarukomponenter från tredje part. Om inget annat anges i den programvaran är det Microsoft, inte den
tredje parten, som licensierar dessa komponenter till Kunden enligt Microsofts licensvillkor och meddelanden.
Tekniska begränsningar
Kunden måste följa och får inte kringgå eventuella tekniska begränsningar för onlinetjänsten som tillåter användning endast på vissa sätt. Kunden
får inte ladda ned eller i övrigt ta bort kopior av programvara eller källkod från en onlinetjänst, med undantag för vad som uttryckligen tillåts.
Import-/exporttjänster
Kundens användning av en import-/exporttjänst villkoras av att den efterlever alla instruktioner som tillhandahålls av Microsoft avseende
beredning, behandling och leverans av fysiska medier som innehåller deras data (”lagringsmedier”). Kunden är ensam ansvarig för att säkerställa
att lagringsmedier och data tillhandahålls i enlighet med alla lagar och andra föreskrifter. Microsoft har ingen skyldighet beträffande lagringsmedier
och inget ansvar för förlorade, skadade eller förstörda lagringsmedier. Alla lagringsmedier som skickas till Microsoft ska skickas DAP Microsoft DCS
datacenter (INCOTERMS 2010). Lagringsmedier som skickas till kunden ska skickas DAP kundens kaj (INCOTERMS 2010).
Teckensnitt
När kunden använder en onlinetjänst får kunden använda de teckensnitt som installeras av onlinetjänsten för att visa och skriva ut innehåll.
Kunden får endast bädda in teckensnitt i innehåll på ett sätt som är tillåtet enligt teckensnittens inbäddningsrestriktioner och ladda ned dem
temporärt till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll.
Ändringar och tillgänglighet av onlinetjänster
Microsoft får från tid till annan utföra kommersiellt rimliga ändringar i varje onlinetjänst. Microsoft kan ändra eller säga upp en onlinetjänst i ett
land där Microsoft är underkastade en myndighetsbestämmelse, skyldighet eller annat krav som (1) inte är allmänt tillämpliga på företag som är
verksamma där, (2) utgör svårigheter för Microsoft att fortsätta driva onlinetjänsten utan att ändra den och/eller (3) får Microsoft att tro att dessa
villkor eller onlinetjänsten kan stå i konflikt med sådana krav eller skyldigheter. Om Microsoft säger upp en onlinetjänst av regleringsmässiga skäl
får kunder en kredit för eventuellt belopp som betalats i förväg för perioden efter uppsägning.
Tillgänglighet, funktionalitet och språkversioner för varje Onlinetjänst kan variera från land till land. Om du vill ha information om tillgänglighet
besöker du https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870295.
Efterlevnad av lagar
Microsoft ska följa alla tillämpliga lagar och andra föreskrifter som rör deras tillhandahållande av onlinetjänsterna, inklusive lagar om meddelande
om säkerhetsincident. Microsoft är dock inte skyldiga att följa lagar eller förordningar som är tillämpliga på kunden eller kundens näringsgren som
inte också är allmänt tillämpliga på tjänstleverantörer inom informationsteknik. Microsoft avgör inte huruvida kunddata omfattar information som
lyder under någon särskild lag eller förordning. Alla säkerhetsincidenter regleras av nedanstående villkor för Meddelande om säkerhetsincidenter.
Kunden måste följa alla lagar och andra föreskrifter som är tillämpliga på kundens användning av onlinetjänster, inklusive lagar som rör integritet,
personuppgifter, biometriska uppgifter, dataskydd och konfidentialitet vid kommunikation. Kunden ansvarar för att avgöra om onlinetjänsterna är
lämpliga för lagring och behandling av information underkastat särskild lag eller förordning, och för att använda onlinetjänsterna på ett sätt som
överensstämmer med kundens rättsliga och regleringsmässiga skyldigheter. Kunden är ansvarig för att svara på eventuell begäran från tredje man
angående kundens användning av en onlinetjänst, t.ex. en begäran om att ta bort innehåll enligt USA:s Digital Millennium Copyright Act eller andra
tillämpliga lagar.
Annat
Produkter som inte härrör från Microsoft
Microsoft kan komma att göra Produkter som inte härrör från Microsoft tillgängliga för Kunden genom Kundens användning av Onlinetjänsterna
(t.ex. via en butik eller ett galleri eller som sökresultat) eller en Microsoft-onlinebutik (t.ex. Microsoft Store for Business eller Microsoft Store for
Education). Om Kunden installerar eller använder en Produkt som inte härrör från Microsoft med en Onlinetjänst får Kunden inte göra detta på
ett sätt som skulle underkasta Microsofts immateriella rättigheter eller teknik skyldigheter som går utöver dem som uttryckligen ingår i Kundens
volymlicensieringsavtal. För Kundens bekvämlighet kan Microsoft inkludera debiteringar för vissa Produkter som inte härrör från Microsoft som
en del av Kundens faktura för Onlinetjänsterna. Microsoft tar däremot inget ansvar för Produkter som inte härrör från Microsoft. Kunden är
ensamt ansvarig för eventuell Produkt som inte härrör från Microsoft som Kunden installerar eller använder med en Onlinetjänst eller
införskaffar eller hanterar via en Microsoft-onlinebutik. Kundens användning av en Produkt som inte härrör från Microsoft regleras av licensen,
tjänsten och/eller integritetsvillkor mellan Kunden och utgivaren av Produkten som inte härrör från Microsoft (om tillämpligt).
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Konkurrerande prestandamätning
Om kunden erbjuder en tjänst som konkurrerar med en onlinetjänst samtycker kunden genom att använda onlinetjänsten till att avstå
begränsningar av konkurrerande användning och prestandamätningstestning i villkoren som styr dennas konkurrerande tjänst. Om kunden inte
avser att avstå sådana begränsningar i sina användningsvillkor får kunden inte använda onlinetjänsten.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Dataskyddsvillkor
I detta avsnitt av Villkor för onlinetjänster ingår följande underavsnitt:












Omfattning
Behandling av kunddata, äganderätt
Avslöjande av kunddata
Behandling av personuppgifter, GDPR
Datasäkerhet
Meddelande om säkerhetsincidenter
Dataöverföringar och plats
Lagring och radering av data







Personuppgiftsbiträdes konfidentialitetsåtagande
Meddelande om och kontroll över användning av
underordnade personuppgiftsbiträden
Utbildningsinstitutioner
HIPAA Business Associate
Så här kontaktar du Microsoft
Bilaga A – Centrala onlinetjänster
Bilaga B – Säkerhetsåtgärder

Omfattning
Villkoren i detta avsnitt (Dataskyddsvillkor) är tillämpliga på alla Onlinetjänster utom Bing Maps Enterprise Platform, Bing Maps Mobile Asset
Management Platform, Bing Search Services, GitHub Enterprise, LinkedIn Sales Navigator, Microsoft Azure Stack, Microsoft Genomics och Visual
Studio App Center, vilka regleras av integritets- och säkerhetsvillkoren i tillämpliga Särskilda villkor för Onlinetjänster.
För förhandsversioner kan mindre omfattande eller andra integritets- och säkerhetsåtgärder gälla än de som normalt förekommer i
onlinetjänsterna. Såvida inget annat anges omfattas förhandsversioner inte av SLA för motsvarande onlinetjänst, och kunden ska inte använda
förhandsversioner i behandling av personuppgifter eller andra data som är underkastade rättsliga eller regleringsmässiga krav på efterlevnad.
Följande villkor i detta avsnitt (Dataskyddsvillkor) är inte tillämpliga på förhandsversioner: Behandling av personuppgifter: GDPR, Datasäkerhet och
HIPAA Business Associate.
Bilaga 1 innehåller de villkor som är tillämpliga på professionella tjänster, inklusive integritet och säkerhet för supportdata och personuppgifter i
samband med tillhandahållande av dessa tjänster. Därför är villkoren i detta avsnitt (Dataskyddsvillkor) inte tillämpliga på tillhandahållande av
professionella tjänster, såvida inget annat uttryckligen görs tillämpligt i Bilaga 1.
Behandling av kunddata, äganderätt
Kunddata ska endast användas eller på annat sätt behandlas för att tillhandahålla kunden onlinetjänsterna, inklusive syften som är förenliga med
att tillhandahålla dessa tjänster. Microsoft ska inte använda eller på annat sätt behandla kunddata eller härleda information från dessa i
reklamsyfte eller något annat liknande kommersiellt syfte. Parterna emellan behåller kunden alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till
kunddata. Microsoft förvärvar inga rättigheter till kunddata annat än de rättigheter kunden beviljar Microsoft för att tillhandahålla kunden
onlinetjänsterna. Denna punkt påverkar inte Microsofts rättigheter gällande programvara eller tjänster Microsoft licensierar till kunden.
Avslöjande av kunddata
Microsoft ska inte lämna ut kunddata utanför Microsoft eller dess underställda dotterbolag eller koncernbolag utom (1) enligt kundens anvisningar,
(2) som beskrivs i OST eller (3) som krävs enligt lag.
Microsoft ska inte avslöja kunddata till rättsvårdande myndighet med undantag för när det krävs enligt lag. Om rättsvårdande myndighet skulle
kontakta Microsoft med en begäran om kunddata ska Microsoft försöka hänvisa den rättsvårdande myndigheten till att begära dessa data direkt
från kunden. Om Microsoft är tvunget att avslöja kunddata till rättsvårdande myndighet ska Microsoft omgående meddela kunden och
tillhandahålla en kopia av begäran, om inte Microsoft är förhindrat enligt lag att göra så.
Vid mottagande av tredje mans begäran om kunddata ska Microsoft omgående meddela kunden, såvida inte detta är förbjudet enligt lag. Microsoft
ska avvisa begäran utom då uppfyllelse krävs enligt lag. Om begäran är giltig ska Microsoft försöka hänvisa tredje man direkt till kunden med sin
begäran om data.
Microsoft ska inte tillhandahålla tredje man något av följande: (a) Direkt, indirekt, allmän eller fri tillgång till kunddata. (b)
Plattformskrypteringsnycklar som används för att säkra kunddata eller förmågan att knäcka en sådan kryptering. (c) Tillgång till kunddata om
Microsoft känner till att sådana uppgifter ska användas för andra syften än de som anges i tredje mans begäran.
Till stöd för ovanstående kan Microsoft tillhandahålla tredje man kundens grundläggande kontaktinformation.
Behandling av personuppgifter, GDPR
Personuppgifter som tillhandahålls Microsoft av kunden eller för kundens räkning genom kundens användning av onlinetjänsterna är också
kunddata. Pseudonymiserade identifierare kan också genereras genom kundens användning av onlinetjänsterna, och är också personuppgifter. I
den mån Microsoft är personuppgiftsbiträde eller underordnat personuppgiftsbiträde underkastat GDPR reglerar GDPR-villkoren i Bilaga 4 den
behandlingen, och parterna godkänner också följande villkor i detta underavsnitt (Behandling av personuppgifter, GDPR):
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Roller och ansvar för personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga
Kunden och Microsoft överenskommer att kunden är personuppgiftsansvarig och Microsoft är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter, utom
när (a) kunden agerar personuppgiftsbiträde, då Microsoft är ett underordnat personuppgiftsbiträde, eller (b) om annat anges i de särskilda
villkoren för onlinetjänster. Microsoft ska endast behandla personuppgifter efter dokumenterade instruktioner från kunden. Kunden samtycker
till att dennas volymlicensieringsavtal (inklusive OST) tillsammans med kundens användning och konfigurering av funktioner i onlinetjänsterna är
kundens fullständiga och slutliga dokumenterade instruktioner till Microsoft för behandling av personuppgifter. Eventuella ytterligare eller
alternativa instruktioner måste godkännas i enlighet med processen för ändring av kundens volymlicensieringsavtal. I annat fall där GDPR är
tillämplig och kunden är personuppgiftsbiträde intygar kunden för Microsoft att kundens instruktioner, däribland att ge Microsoft uppdraget som
personuppgiftsbiträde eller underordnat personuppgiftsbiträde, har godkänts av relevant personuppgiftsansvarig.
Detaljer om behandling
Parterna bekräftar och överenskommer att:

Föremålet för behandlingen begränsas till personuppgifter inom ramen för GDPR.

Behandlingens varaktighet är varaktigheten av kundens rätt att använda onlinetjänsten och tills alla personuppgifter har raderats eller
returnerats enligt kundens instruktioner eller villkoren i OST.

Behandlingens art och syfte är att tillhandahålla onlinetjänsterna enligt kundens volymlicensieringsavtal.

Typerna av personuppgifter som behandlas av onlinetjänsten innefattar de som uttryckligen anges i Artikel 4 i GDPR.

Kategorierna av registrerade är kundens representanter och slutanvändare, exempelvis anställda, uppdragstagare, samarbetspartner
och kunder.
Registrerades rättigheter: assistans med begäran
Microsoft ska på ett sätt som är förenligt med onlinetjänstens funktionalitet och Microsofts roll som personuppgiftsbiträde ge kunden tillgång till
registrerades personuppgifter och möjlighet att fullgöra registrerades begäran om att utöva sina rättigheter enligt GDPR. Microsoft ska uppfylla
rimlig begäran från kunden om hjälp med att besvara sådan begäran från registrerad. Om Microsoft får en begäran från kundens registrerade om
att utöva sina rättigheter enligt GDPR, i samband med en onlinetjänst som Microsoft är personuppgiftsbiträde eller underordnat
personuppgiftsbiträde för, ska Microsoft hänvisa den registrerade till att ställa sin begäran direkt till kunden. Kunden ansvarar för att besvara
sådan begäran, i förekommande fall med hjälp av onlinetjänstens funktioner. Microsoft ska uppfylla rimlig begäran från kunden om hjälp med att
besvara sådan begäran från registrerad.
Register över behandling
Microsoft ska föra de register som krävs enligt Artikel 30 (2) i GDPR och, i den mån det är tillämpligt för behandlingen av personuppgifter för
kundens räkning, ge kunden tillgång till dessa på begäran.
Datasäkerhet
Säkerhetsrutiner och säkerhetspolicyer
Microsoft ska införa och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda kunddata och personuppgifter. Dessa
åtgärder ska anges i en Microsoft-säkerhetspolicy. Microsoft ska göra den policyn tillgänglig för kunden, tillsammans med beskrivningar av
införda säkerhetskontroller för onlinetjänsten och annan information som kunden skäligen begär angående Microsofts säkerhetsrutiner och
säkerhetspolicyer.
Dessa åtgärder ska också uppfylla de krav som anges i ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27018. Varje central onlinetjänst uppfyller också de
kontrollstandarder och ramverk som visas i tabellen nedan, och inför och upprätthåller de säkerhetsåtgärder som anges i Tillägg B för skydd av
kunddata.
Onlinetjänst

SSAE 18 SOC 1 Typ II

SSAE 18 SOC 2 Typ II

Office 365-tjänster

Ja

Ja

Microsoft Dynamics 365 Core-tjänster

Ja*

Ja*

Microsoft Azure Core Services

Varierar**

Varierar**

Microsoft Cloud App Security

Ja

Ja

Microsoft Intune Online Services

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Centrala tjänster på Microsofts
affärsprogramplattform
Windows Defender Advanced Threat
Protection-tjänster

*Innefattar inte Microsoft Dynamics 365 for Marketing, Microsoft Social Engagement, Microsoft Dynamics 365 for Talent, Microsoft
Dynamics 365 for Talent: Attract och Microsoft Dynamics 365 for Talent: Onboard och Dynamics 365 AI for Sales.
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**Aktuell omfattning beskrivs i granskningsrapporten och sammanfattas i Microsoft Trust Center.
Microsoft får när som helst lägga till bransch- eller myndighetsstandarder. Microsoft ska inte utesluta ISO 27001, ISO 27002, ISO 27018 eller
standarder eller ramverk i tabellen ovan, såvida de inte längre används inom branschen och har ersatts av nya (om tillämpligt).
Kundens ansvar
Kunden är ensam ansvarig för att göra ett självständigt fastställande av huruvida tekniska och organisatoriska åtgärder för en onlinetjänst
uppfyller kundens krav, däribland eventuella säkerhetsskyldigheter enligt GDPR eller andra tillämpliga lagar och föreskrifter om dataskydd.
Kunden bekräftar och samtycker (med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning,
sammanhang och syften vad gäller dennas personuppgifter samt riskerna för enskilda) till att de säkerhetsrutiner och säkerhetspolicyer som
införs och upprätthålls av Microsoft ger en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken vad gäller deras personuppgifter. Kunden är
ansvarig för att implementera och upprätthålla integritetsskydd och säkerhetsåtgärder för komponenter som kunden tillhandahåller eller råder
över (såsom enheter som är registrerade i Microsoft Intune eller inom en Microsoft Azure-kunds virtuella maskin eller program).
Granskning av efterlevnad
Microsoft ska utföra granskningar av säkerheten för datorerna, datormiljön och de fysiska datacenter som används för att behandla kunddata
och personuppgifter enligt följande:
 Om en standard eller ett ramverk föreskriver granskningar ska en granskning av kontrollstandarden eller ramverket i fråga initieras minst
årligen.
 Varje granskning ska utföras enligt standarder och regler för tillsyns- eller ackrediteringsorganet för tillämpliga kontrollstandarder eller
ramverk.
 Varje granskning ska utföras av kvalificerade, oberoende säkerhetsgranskare från tredje man som Microsoft väljer och bekostar.
Varje granskning ska leda till att en granskningsrapport skapas (Microsofts granskningsrapport) som Microsoft ska göra tillgänglig på
https://servicetrust.microsoft.com/ eller annan plats som Microsoft tillkännager. Microsofts granskningsrapport ska vara Microsofts
konfidentiella information och tydligt visa granskarens väsentliga fynd. Microsoft ska omgående åtgärda problem som tas upp i Microsofts
granskningsrapport enligt granskarens önskemål.
På kundens begäran ska Microsoft tillhandahålla kunden varje Microsoft-granskningsrapport. Microsofts granskningsrapport ska vara
underkastad Microsofts och granskarens sekretess- och distributionsbegränsningar.
Om kunden har avtalat standardavtalsklausuler med Microsoft, eller om GDPR-villkoren gäller, samtycker kunden till att utöva sin rätt till granskning
genom att instruera Microsoft att utföra granskningen enligt beskrivningen i detta avsnitt av OST. Om kunden vill ändra denna instruktion har kunden
rätt att göra det enligt vad som anges i standardavtalsklausulerna och GDPR-villkoren, och sådan ändring ska begäras skriftligen.
Om standardavtalsklausulerna tillämpas är detta avsnitt ett tillägg till klausul 5 paragraf f och klausul 12 paragraf 2 i standardavtalsklausulerna.
Inget i detta avsnitt av OST ändrar standardavtalsklausulerna eller GDPR-villkoren eller påverkar någon tillsynsmyndighets eller registrerads
rättigheter enligt standardavtalsklausulerna eller GDPR. Microsoft Corporation är en avsedd tredjemansförmånstagare i detta avsnitt.
Meddelande om säkerhetsincidenter
Om Microsoft får kännedom om en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller
åtkomst till kunddata eller personuppgifter under Microsofts behandling (vardera en säkerhetsincident), ska Microsoft omgående och utan oskäligt
dröjsmål (1) meddela kunden om säkerhetsincidenten, (2) undersöka säkerhetsincidenten och ge kunden utförlig information om denna, (3) vidta
rimliga åtgärder för att mildra effekterna och minimera eventuell skada till följd av säkerhetsincidenten.
Meddelanden om säkerhetsincidenter ska levereras till en eller flera av kundens administratörer på ett sätt som Microsoft väljer, inklusive via epost. Kunden är ensam ansvarig för att se till att kundens administratörer upprätthåller korrekta kontaktuppgifter på varje tillämplig portal för
onlinetjänster. Kunden är ensam ansvarig för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagar om incidentmeddelande som är tillämpliga på kunden samt
eventuella meddelandeskyldigheter gentemot tredje man avseende eventuell säkerhetsincident.
Microsoft ska göra rimliga insatser för att hjälpa kunden att fullgöra sina skyldigheter enligt Artikel 33 i GDPR eller annan tillämplig lag eller
föreskrift att meddela relevant tillsynsmyndighet och registrerade om sådan säkerhetsincident.
Microsofts skyldighet att rapportera eller svara på en säkerhetsincident i enlighet med detta avsnitt är inte ett erkännande från Microsoft om något
fel eller ansvar beträffande säkerhetsincidenten.
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Kunden måste omgående meddela Microsoft om varje eventuellt missbruk av dennas konton eller autentiseringsuppgifter och varje form av
säkerhetsincident gällande en onlinetjänst.
Dataöverföringar och plats
Dataöverföringar
Med undantag för vad som beskrivs på andra ställen i OST kan kunddata och personuppgifter som Microsoft behandlar för kundens räkning
överföras till, lagras och behandlas i USA eller något annat land där Microsoft eller dess underordnade personuppgiftsbiträden är verksamma.
Kunden uppdrar åt Microsoft att utföra sådan överföring av kunddata och personuppgifter till varje sådant land och att lagra och behandla
kunddata och personuppgifter för att tillhandahålla onlinetjänsterna.
All överföring av kunddata ut ur Europeiska unionen, Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Schweiz som görs med centrala
onlinetjänster regleras av standardavtalsklausulerna i Bilaga 3, såvida inte kunden har valt bort dessa klausuler.
Microsoft ska uppfylla kraven enligt dataskyddslagar i EES och Schweiz avseende insamling, användning, överföring, lagring och annan
behandling av personuppgifter från EES och Schweiz. Alla överföringar av personuppgifter till tredjeland eller internationell organisation ska
underkastas tillämpliga säkerhetsåtgärder enligt beskrivningen i Artikel 46 i GDPR, och sådana överföringar och säkerhetsåtgärder ska
dokumenteras i enlighet med Artikel 30(2) i GDPR.
Microsoft är därutöver certifierat för EU:s–USA:s och Schweiz–USA:s Privacy Shield Framework-standarder och de åtaganden dessa innebär.
Microsoft samtycker till att underrätta kunden i händelse av att man fastställer att man inte längre kan uppfylla sin skyldighet att tillhandahålla
skydd på samma nivå som krävs enligt Privacy Shield-standarderna.
Plats för vilande kunddata
Vad gäller centrala onlinetjänster ska Microsoft lagra vilande kunddata inom vissa större geografiska områden (vardera ett geo-område) enligt
följande:

Office 365-tjänster. Om kunden tillhandahåller sin klientorganisation i Australien, Kanada, EU, Frankrike, Indien, Japan, Storbritannien,
Sydkorea eller USA ska Microsoft lagra följande vilande kunddata endast inom det geografiska området: (1) Exchange Onlinepostlådeinnehåll (e-postinnehåll, kalenderposter och innehållet i e-postbilagor), (2) SharePoint Online-webbplatsinnehåll och filer som
lagras inom den webbplatsen, (3) filer som överförs till OneDrive for Business och (4) projektinnehåll som laddas upp till Project Online.

Microsoft Intune Online Services. Om kunden tillhandahåller ett klientorganisationskonto väljer kunden ett tillgängligt geo-område där
vilande kunddata ska lagras. Microsoft ska inte överföra kunddata utanför kundens valda geo-område med undantag för vad som
anges i avsnittet ”Dataplats” i Microsoft Intune Trust Center.

Kärntjänster i Microsofts affärsprogramsplattform. Om kunden tillhandahåller sin klientorganisation i Australien, Asiatiska
Stillahavsområdet, Indien, Japan, Europeiska unionen, Kanada, Storbritannien eller USA ska Microsoft lagra vilande kunddata endast
inom respektive geo-område, med undantag för vad som anges i dataplatsavsnittet i Microsofts säkerhetscenter för plattformen för
företagsprogram.

Microsoft Azure Core Services. Om kunden konfigurerar en särskild tjänst som ska driftsättas inom ett geo-område ska Microsoft för
den tjänsten lagra vilande kunddata inom det angivna geo-området. Vissa tjänster gör det eventuellt inte möjligt för kunden att
konfigurera driftsättning i ett visst geo-område eller utanför USA, och lagrar eventuellt säkerhetskopior på andra platser enligt vad som
anges i Microsoft Trust Center (som Microsoft kan uppdatera från tid till annan, men Microsoft ska inte lägga till undantag för
befintliga tjänster som är allmänt tillgängliga).

Microsoft Cloud App Security. Om kunden tillhandahåller sin klientorganisation i EU eller USA ska Microsoft endast lagra vilande
kunddata inom det geo-området.

Microsoft Dynamics 365 Core-tjänster. När kunden tillhandahåller en Dynamics 365 Core-tjänst för driftsättning inom ett tillgängligt
geo-område ska Microsoft för den tjänsten lagra vilande kunddata i det angivna geo-området, med undantag för vad som anges i
Microsoft Dynamics 365 Trust Center (som Microsoft eventuellt uppdaterar från tid till annan).

Windows Defender Advanced Threat Protection-tjänster. När Kunden får ett klientorganisationskonto väljer Kunden ett tillgängligt
Geo-område där vilande Kunddata ska lagras. Microsoft överför inte Kunddata utanför Kundens valda Geo-område med undantag för
vad som anges i avsnittet ”Dataplats” i Microsoft Trust Center.
Microsoft har inte kontroll över och begränsar inte de regioner från vilka kunden eller kundens slutanvändare kan få åtkomst till eller flytta
kunddata.
Lagring och radering av data
Kunden har när som helst under sin prenumerations giltighetstid möjlighet att komma åt, extrahera och radera kunddata som har lagrats i vardera
onlinetjänst.
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Med undantag för kostnadsfria utvärderingsversioner och LinkedIn-tjänster ska Microsoft lagra kvarvarande kunddata i onlinetjänster i ett konto
med begränsad funktionalitet i 90 dagar efter att kundens prenumeration har upphört eller sagts upp så att kunden kan hämta sina data. När
denna 90-dagars lagringsperiod upphör inaktiverar Microsoft kundens konto och tar bort kunddata och personuppgifter inom ytterligare 90 dagar,
såvida inte Microsoft enligt tillämplig lag har rätt eller skyldighet att lagra sådana data, eller ges behörighet för det i detta avtal.
Onlinetjänsten stöder eventuellt inte lagring eller hämtning av programvara som tillhandahålls av kunden. Microsoft har inget ansvar för
borttagning av kunddata eller personuppgifter enligt beskrivning i det här avsnittet.
Personuppgiftsbiträdes konfidentialitetsåtagande
Microsoft ska säkerställa att dess personal som deltar i behandlingen av kunddata och personuppgifter (i) endast behandlar sådana data efter
instruktion från kunden, (ii) åläggs att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för sådana data, även efter att deras deltagande har upphört.
Meddelande om och kontroll över användning av underordnade personuppgiftsbiträden
Microsoft har rätt att anlita tredje man för att tillhandahålla vissa begränsade eller tillhörande tjänster för sin räkning. Kunden samtycker till
anlitande av sådan tredje man och Microsofts koncernbolag som personuppgiftsbiträden. Ovanstående godkännanden utgör kundens föregående
skriftliga medgivande till att Microsoft lägger ut behandling av kunddata och personuppgifter på underentreprenad, om sådant medgivande krävs
enligt standardavtalsklausulerna eller GDPR-villkoren.
Microsoft ansvarar för sina underordnade personuppgiftsbiträdens uppfyllelse av Microsofts skyldigheter enligt OST. Microsoft tillgängliggör
information om underordnade personuppgiftsbiträden på en Microsoft-webbplats. När ett underordnat personuppgiftsbiträde anlitas ska
Microsoft säkerställa genom skriftligt avtal att det underordnade personuppgiftsbiträdet får tillgå och använda kunddata eller personuppgifter
endast för att leverera de tjänster Microsoft har anlitat dem för, och att de förbjuds att använda kunddata eller personuppgifter för något annat
syfte. Microsoft ska säkerställa att underordnade personuppgiftsbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem att tillhandahålla minst den
nivå av dataskydd som Microsoft avkrävs enligt OST.
Microsoft får från tid till annan anlita nya underordnade personuppgiftsbiträden. Microsoft ska meddela kunden (genom att uppdatera
webbplatsen och förse kunden med en metod för att ta emot meddelande om uppdateringen) om ett eventuellt nytt underordnat
personuppgiftsbiträde minst 14 dagar innan det underordnade personuppgiftsbiträdet ges åtkomst till kunddata eller personuppgifter. Beträffande
centrala onlinetjänster ska dock Microsoft meddela kunden (genom att uppdatera webbplatsen och förse kunden med en metod för att ta emot
meddelande om uppdateringen) om ett eventuellt nytt underordnat personuppgiftsbiträde minst 6 månader innan det underordnade
personuppgiftsbiträdet ges åtkomst till kunddata.
Om kunden inte godkänner ett nytt underordnat personuppgiftsbiträde får kunden säga upp eventuell prenumeration på den berörda
onlinetjänsten utan påföljd genom att inom den aktuella uppsägningstiden tillhandahålla ett skriftligt uppsägningsmeddelande med en förklaring
om anledningen till att detta inte godkänns. Om den berörda onlinetjänsten är en del av en serie (eller liknande enkelt köp av tjänster) är
uppsägningen är tillämplig på hela serien. Efter uppsägningen ska Microsoft avlägsna betalningsskyldigheter avseende eventuella prenumerationer
på den uppsagda onlinetjänsten från kundens eller dennas återförsäljares efterföljande fakturor.
Utbildningsinstitutioner
Om kunden är en skolförvaltning eller institution som lyder under den amerikanska lagen om familjens rätt till utbildning och integritet (FERPA), 20
U.S.C. § 1232g, godkänner Microsoft att, vad gäller OST, betecknas som ”utbildningsrepresentant” med ”ett rättmätigt utbildningsintresse” i
kunddata, såsom dessa termer har definierats enligt FERPA och bestämmelserna för dess tillämpning, och Microsoft samtycker till att följa
begränsningar och krav som åläggs utbildningsrepresentanter i enlighet med 34 CFR 99.33(a).
Kunden är införstådd med att Microsoft kan ha begränsad eller ingen kontaktinformation till kundens elever och elevernas föräldrar. Följaktligen
ska kunden ansvara för att inhämta eventuellt medgivande från föräldrar för slutanvändares användning av onlinetjänsten som kan krävas enligt
tillämplig lag, och för att förmedla meddelande på uppdrag av Microsoft till studenter (eller, i fråga om studenter under 18 år som inte studerar vid
en eftergymnasial institution, till elevens förälder) om ett domstolsbeslut eller lagligen utfärdat åläggande om utlämnande av kunddata i Microsofts
ägo som kan krävas enligt tillämplig lag.
HIPAA Business Associate
Om Kunden är en ”omfattad enhet” eller en ”affärskontakt” och omfattas av ”skyddad hälsoinformation” i Kunddata såsom dessa termer är
definierade i 45 CFR § 160.103 omfattar utförandet av Kundens volymlicensieringsavtal utförandet av HIPAA Business Associate-avtalet (”BAA”).
Den fullständiga texten för detta, som anger de Onlinetjänster det avser, finns på http://aka.ms/BAA. Kunden kan välja bort BAA genom att skicka
följande information till Microsoft i ett skriftligt meddelande (inom ramen för villkoren för Kundens volymlicensieringsavtal):
 fullständigt juridiskt namn på Kunden och eventuella Koncernbolag som väljer bort;
 om Kunden har flera volymlicensieringsavtal, det volymlicensieringsavtal som ärendet gäller.
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Så här kontaktar du Microsoft
Om Kunden anser att Microsoft inte följer sina åtaganden för integritet eller säkerhet, kan kunden kontakta kundtjänst eller använda Microsofts
webbformulär för integritetsfrågor som finns på http://go.microsoft.com/?linkid=9846224. Microsofts postadress är:
Microsoft Enterprise Service Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA
Microsoft Ireland Operations Limited är Microsofts dataskyddsrepresentant för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.
Representanten för integritetsskydd på Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på följande adress:
Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Innehållsförteckning



Inledning



Allmänna villkor



324

Integritetskydds- och
säkerhetsvillkor



Särskilda villkor för
Onlinetjänsterna



Bilaga

Villkor för onlinetjänster för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, januari 2019)

15

Bilaga A – Centrala onlinetjänster
Villkoret ”Centrala onlinetjänster” gäller endast tjänsterna i tabellen nedan, utom eventuella förhandsversioner.
Onlinetjänster

Microsoft Dynamics 365 Coretjänster

Följande tjänster, som en fristående tjänst eller som ingår i en Dynamics 365-plan eller Dynamics 365-applikation:
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise, Dynamics 365 for Customer Service Professional, Dynamics 365 for Field
Service, Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics 365 for Marketing, Dynamics
365 for Project Service Automation, Dynamics 365 for Retail, Dynamics 365 for Talent, Dynamics 365 for Talent: Attract,
Dynamics 365 for Talent: Onboard, Dynamics 365 for Sales Enterprise, Dynamics 365 for Sales Professional och Microsoft
Social Engagement. Dynamics 365 Core-tjänster innefattar inte (1) Dynamics 365 Services för enheter eller programvara
som stöds, inklusive, men inte begränsat till, Dynamics 365 för appar, surfplattor, telefoner, eller något av följande:
(2) LinkedIn Sales Navigator, (3) andra separata tjänstvarumärken som görs tillgängliga med eller i anslutning till
Dynamics 365 Core-tjänster, med undantag för vad som uttryckligen definieras i licensvillkoren för respektive tjänst.

Office 365-tjänster

Följande tjänster, vardera som fristående tjänst eller som en del av ett abonnemang eller en programsvit under
varumärket Office 365: Efterlevnadshanteraren, Customer Lockbox, Exchange Online Archiving, Exchange Online
Protection, Exchange Online, Microsoft Bookings, Microsoft Forms, Microsoft MyAnalytics, Microsoft Planner, Microsoft
StaffHub, Microsoft Stream, Microsoft Teams, Microsoft To-Do, Office 365 Avancerat skydd, Office 365 Video, Office
Online, OneDrive för företag, Outlook Customer Manager, Project Online (utom Roadmap), SharePoint Online, Skype för
företag Online, Sway, Yammer Enterprise och grupper i Kundens organisation som hanteras via Kaizala Proadminportalen. Office 365-tjänster innefattar inte Office 365 ProPlus, någon del av PSTN-tjänster som används utanför
Microsofts kontroll, någon klientprogramvara eller tjänster under separata varumärken som görs tillgängliga med ett
abonnemang eller en programsvit under varumärket Office 365, t.ex. en Bing-tjänst eller en tjänst som är varumärkt ”för
Office 365”.

Microsoft Azure Core Services

API Management, App Service (API Apps, Logic Apps, Mobile Apps, Web Apps), Application Gateway, Application Insights,
Automation, Azure Active Directory (Free och Basic), Azure Container Service, Azure Cosmos DB (tidigare DocumentDB),
Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, Azure Databricks, Azure DevOps Services, Azure DevTest Labs,
Azure DNS, Azure Information Protection (inklusive Azure Rights Management), Azure Kubernetes Service, Azure Resource
Manager, Backup, Batch, BizTalk Services, Cloud Services, Computer Vision, Content Moderator, Data Catalog, Data
Factory, Data Lake Analytics, Data Lake Store, Event Hubs, Express Route, Face, Functions, HDInsight, Import/Export, IoT
Hub, Key Vault, Load Balancer, Log Analytics (tidigare Operational Insights), Azure Machine Learning Studio, Media
Services, Microsoft Azure Portal, Multi-Factor Authentication, Notification Hubs, Power BI Embedded, QnA Maker, Redis
Cache, Scheduler, Security Center, Service Bus, Service Fabric, Site Recovery, SQL Data Warehouse, SQL Database, SQL
Server Stretch Database, Storage, StorSimple, Stream Analytics, Text Analytics, Traffic Manager, Virtual Machines, Virtual
Machine Scale Sets, Virtual Network, Azure DevOps Services och VPN Gateway

Microsoft Cloud App Security

Molntjänstdelen av Microsoft Cloud App Security.

Microsoft Intune-onlinetjänster

Molntjänstdelen av Microsoft Intune som tilläggsprodukten för Microsoft Intune eller en hanteringstjänst som
tillhandahålls av Microsoft Intune som mobilenhetshantering för Office 365.

Centrala tjänster i Microsofts
affärsprogramplattform

Följande tjänster, vardera som fristående tjänst eller som del av en Office 365- eller Microsoft Dynamics 365-plan eller svit: Microsoft Power BI, Microsoft PowerApps och Microsoft Flow. Kärntjänster i Microsofts Affärsprogramsplattform
omfattar ingen klientprogramvara, inklusive, men inte begränsat till, Power BI Report Server, Power BI, PowerApps eller
Microsoft Flows mobilappar, Power BI Desktop eller PowerApps Studio.

Windows Defender Advanced
Threat Protection-tjänster

Följande molntjänstdel av Windows Defender Advanced Threat Protection: Endpoint Detection & Response, Automatic
Investigation & Remediation, Secure Score.

Bilaga B – Säkerhetsåtgärder
Microsoft har implementerat och ska för kunddata i de centrala onlinetjänsterna upprätthålla följande säkerhetsåtgärder som, tillsammans med
säkerhetsåtaganden i OST (inklusive GDPR-villkoren), är Microsofts enda ansvar vad gäller säkerheten för dessa data.
Domän

Rutiner

Organisation för skydd av
information

Säkerhetsägande. Microsoft har utsett en eller flera säkerhetsansvariga som ansvarar för att samordna och övervaka
reglerna och rutinerna kring säkerhet.
Säkerhetsroller och ansvar. Microsofts personal med åtkomst till Kunddata underkastas sekretesskyldigheter.
Program för riskhantering. Microsoft gjorde en riskbedömning innan Kunddata behandlades eller Onlinetjänsterna
lanserades.
Microsoft sparar sina säkerhetsdokument i enlighet med sina lagringskrav när de inte längre gäller.
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Domän

Rutiner

Tillgångshantering

Förteckning över tillgångar. Microsoft upprätthåller en förteckning över alla medier på vilka Kunddata lagras. Tillgång till
förteckningen över sådana medier är begränsad till Microsofts personal som skriftligen har godkänts att ha sådan tillgång.
Hantering av tillgångar
- Microsoft klassificerar Kunddata för att hjälpa till att identifiera den och för att se till att åtkomsten till den är korrekt
begränsad.
- Microsoft inför begränsningar vad gäller utskrift av Kunddata och har rutiner för att kassera utskrivet material som
innehåller Kunddata.
- Microsofts personal måste få behörighet från Microsoft innan de får lagra Kunddata på bärbara enheter, bereda sig
fjärråtkomst till Kunddata eller behandla Kunddata utanför Microsofts anläggningar.

Personalsäkerhet

Säkerhetsutbildning. Microsoft informerar sin personal om relevanta säkerhetsrutiner och personalens respektive roller.
Microsoft informerar även personalen om möjliga konsekvenser om man bryter mot säkerhetsreglerna och
säkerhetsrutinerna. Microsoft använder endast anonyma data i utbildningen.

Fysisk säkerhet och miljöskydd

Fysisk åtkomst till anläggningar. Microsoft begränsar åtkomsten till anläggningar där informationssystem som behandlar
Kunddata finns till identifierade behöriga personer.
Fysisk åtkomst till komponenter. Microsoft för register över inkommande och utgående media som innehåller Kunddata,
inklusive typen av media, den behöriga sändaren/mottagaren, datum och tid, antalet medier och typerna av Kunddata som
finns däri.
Skydd mot störningar. Microsoft använder en mängd olika branschstandardsystem för att skydda mot förlust av data på
grund av strömförsörjningsproblem eller kommunikationsstörningar.
Kassering av komponenter. Microsoft använder branschstandardprocesser för att radera Kunddata när de inte längre
behövs.

Kommunikations- och
drifthantering

Driftspolicy. Microsoft upprätthåller säkerhetsdokument som beskriver dess säkerhetsåtgärder och relevanta rutiner samt
ansvarsområden för sin personal som har åtkomst till Kunddata.
Processer för dataåterställning
- Microsoft gör flera kopior av Kunddata regelbundet, men i inget fall mer sällan än en gång i veckan (förutom då inga
Kunddata har uppdaterats under den perioden), från vilka Kunddata kan återställas.
- Microsoft lagrar kopior av Kunddata och dataåterställningsrutinerna på ett annat ställe än där den primära
datorutrustningen som behandlar Kunddata finns.
- Microsoft har specifika rutiner som reglerar vem som har åtkomst till kopiorna av Kunddata.
- Microsoft granskar procedurer för dataåterställning minst en gång var sjätte månad, förutom procedurer för
dataåterställning för Azure-myndighetstjänster, som granskas en gång om året.
- Microsoft loggar insatser för dataåterställning, bland annat ansvarig person, beskrivning av återställda data och i
förekommande fall, den person som är ansvarig och vilka data (om några) som måste matas in manuellt i
dataåterställningsprocessen.
Skadlig programvara. Microsoft har antimalware-kontroller som hjälper till att undvika att skadlig programvara får
obehörig åtkomst till Kunddata, inklusive skadlig programvara som kommer från offentliga nätverk.
Data utanför Microsofts gränser
- Microsoft krypterar, eller gör det möjligt för Kunden att kryptera, Kunddata som skickas via offentliga nätverk.
- Microsoft begränsar åtkomst till Kunddata i medier som lämnar Microsofts anläggningar.
Händelseloggning. Microsoft loggar, eller gör det möjligt för Kunden att logga, åtkomst till och användning av
informationssystem som innehåller Kunddata och registrerar åtkomst-ID, tid, beviljad eller avvisad behörighet och relevant
aktivitet.

Åtkomstkontroll

Åtkomstpolicy. Microsoft för register över säkerhetsrättigheter för personer som har åtkomst till Kunddata.
Åtkomstgodkännande
- Microsoft för och uppdaterar ett register över personal som är behöriga att få åtkomst till Microsofts system som
innehåller Kunddata.
- Microsoft inaktiverar behörighetsuppgifter som inte har använts under en period på minst sex månader.
- Microsoft identifierar den personal som får bevilja, ändra eller avbryta behörig åtkomst till data och resurser.
- Microsoft ser till att i de fall där fler än en person har åtkomst till system som innehåller Kunddata har dessa personer
separata ID-nummer/inloggningar.
Minsta behörighet
- Teknisk supportpersonal har endast behörighet att bereda sig åtkomst till Kunddata vid behov.
- Microsoft begränsar åtkomst till Kunddata till endast de personer som behöver sådan åtkomst för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
Integritet och sekretess
- Microsoft ger anvisningar till Microsoft-personal att inaktivera administrativa sessioner när de lämnar lokaler som
Microsoft kontrollerar eller i situationer då datorer lämnas oövervakade.
- Microsoft lagrar lösenord på ett sätt som gör dem obegripliga medan de gäller.
Autentisering
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Rutiner
- Microsoft använder branschstandardrutiner för att identifiera och autentisera användare som försöker bereda sig
åtkomst till informationssystem.
- Om autentiseringsmekanismen baseras på lösenord kräver Microsoft att lösenorden förnyas regelbundet.
- Om autentiseringsmekanismen baseras på lösenord kräver Microsoft att lösenordet är minst åtta tecken långt.
- Microsoft ser till att identifierare som har inaktiverats eller upphört att gälla inte beviljas andra personer.
- Microsoft övervakar, eller gör det möjligt för Kunden att övervaka, upprepade försök att bereda sig åtkomst till
informationssystemet med användning av ett ogiltigt lösenord.
- Microsoft följer branschstandardrutiner för att inaktivera lösenord som har blivit korrupta eller röjda av misstag.
- Microsoft använder branschstandardrutiner för lösenordsskydd, inklusive rutiner avsedda för att upprätthålla
lösenordens sekretess och integritet när de tilldelas och distribueras, och under lagring.
Nätverksutformning. Microsoft har kontroller för att undvika att personer som tror att de har åtkomstbehörigheter som de
inte har blivit tilldelade bereder sig åtkomst till Kunddata som de inte har behörighet till.

Information om hantering av
säkerhetsincidenter

Incidentsvarsprocess
- Microsoft för register över säkerhetsbrott med en beskrivning av brottet, tidsperioden, brottets konsekvenser, namn på
den person som rapporterade och till vem brottet rapporterades samt rutinen för dataåterställning.
- Microsoft ska meddela varje säkerhetsöverträdelse som är en säkerhetsincident (enligt beskrivning i avsnittet
Meddelande om säkerhetsincidenter ovan) utan oskäligt dröjsmål och, under alla omständigheter, inom 72 timmar.
- Microsoft spårar, eller gör det möjligt för Kunden att spåra, avslöjanden av kunddata, inklusive vilka data som har
avslöjats, till vem och vid vilken tidpunkt.
Tjänstövervakning. Microsofts säkerhetspersonal verifierar loggar minst var sjätte månad för att ge förslag på åtgärder för
avhjälpande vid behov.

Hantering av affärskontinuitet

- Microsoft upprätthåller kris- och beredskapsplaner för anläggningar där Microsofts informationssystem som behandlar
Kunddata finns.
- Microsofts redundanslagring och dess rutiner för dataåterställning är utformade för att försöka omskapa Kunddata till
ursprungligt skick eller senast kopierade skick från tiden innan den gick förlorad eller förstördes.
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Särskilda villkor för Onlinetjänsterna
Om en Onlinetjänst inte står med nedan omfattas den inte av särskilda villkor för Onlinetjänsterna.

Microsoft Azure-tjänster
Meddelanden
Meddelanden för Bing Maps, Professionella Tjänster, Azure Media Services H.265/HEV-kodning, Adobe Flash Player, H.264/AVC Visual Standard,
videostandarden VC-1 och MPEG-4 Part 2 Visual Standard och MPEG-2 Video Standard i Bilaga 1 gäller.
Servicenivåavtal
Se http://azure.microsoft.com/support/legal/sla/.
Definitioner
Med ”Azure-myndighetstjänster” avses en eller flera av de tjänster eller funktioner som Microsoft gör tillgängliga för Kunder som Molntjänster för
Myndighetscommunity i de regioner för den amerikanska regeringen som identifieras på http://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services.
”Bing Search Services” avser API:er för Anpassad sökning i Bing, Bing Local Business Search, Entitetssökning, Bildsökning, Nyhetssökning,
Videosökning, Visuell sökning, Webbsökning, Stavningskontroll och Automatiska förslag samt andra API:er som anges på https://aka.ms/r1j7jq.
Med ”Data gällande Bing Search Services” avses Kunddata som tillhandahålls Microsoft av Kunden eller för Kundens räkning, genom användning av
Bing Search Services.
Med ”Kundlösning” avses en tillämpning eller en uppsättning program som tillför primär och viktig funktionalitet för Microsoft Azure-tjänsterna
och som inte i första hand är ett substitut för Microsoft Azure-tjänsterna.
Med ”Microsoft Azure-tjänster” avses en eller flera Microsoft-tjänster och -funktioner som anges på http://azure.microsoft.com/services/, förutom
sådana som licensieras separat. ”Microsoft Azure-tjänster” innefattar alla komponenter med öppen källkod som införlivats i sådana tjänster och
funktioner av Microsoft.
”Microsoft Translator” avser Translator Text API och/eller Translator Speech API som erbjuds av Microsoft som en molnbaserad tjänst för
maskinöversättning.
Begränsningar
Kunden har inte rätt att
 vidaresälja eller vidaredistribuera Microsoft Azure-tjänsterna eller
 tillåta flera användare att direkt eller indirekt bereda sig åtkomst till någon Microsoft Azure Service-funktion som görs tillgänglig på
användarbasis (t.ex. Active Directory Premium). Särskilda vidareöverlåtelsevillkor som är tillämpliga för en Microsoft Azure-tjänstefunktion
kan komma att tillhandahållas i tilläggsdokumentation för den funktionen.
Tillbakadragande av tjänster eller funktioner
Microsoft kommer att förvarna Kunden 12 månader innan Microsoft tar bort någon väsentlig funktion eller funktionalitet eller drar tillbaka någon
tjänst om inte säkerhetsskäl, juridiska skäl eller systemprestanda kräver ett snabbt borttagande. Detta gäller inte för Förhandsversioner.
Datalagring vid upphörande eller uppsägning
Upphörande eller uppsägning av Kundens abonnemang på Onlinetjänsten ändrar inte Kundens skyldighet att betala för värdtjänster för Kunddata
under en eventuell förlängd giltighetstid.
Undantag för värdtjänster
Kunden får skapa och upprätthålla en Kundlösning och, utan hinder av vad som står i Kundens volymlicensavtal som motsäger detta, kombinera
Microsoft Azure Services med Kunddata som ägs eller licensieras av Kunden eller en tredje part, för att skapa en Kundlösning som använder
Microsoft Azure Service och Kunddata tillsammans. Kunden får tillåta tredje part att få tillgång till och använda Microsoft Azure Services i samband
med användningen av denna Kundlösning. Kunden är ansvarig för den användningen och för att se till att dessa villkor och villkoren i Kundens
volymlicensavtal uppfylls vid denna användning.
Användning av programvara i Microsoft Azure
För Microsoft-programvara som är tillgänglig i en Microsoft Azure-tjänst beviljar Microsoft Kunden en begränsad licens för att använda
programvaran endast i Microsoft Azure-tjänsten.
Innehållsförteckning
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Datacentertillgänglighet
Användning av datacenter i vissa regioner kan begränsas till Kunder som finns i eller i närheten av den regionen. Information om
servicetillgänglighet i regionen finns i http://azure.microsoft.com/en-us/regions.
Delning
Microsoft Azure Services kan ge möjlighet att dela en Kundlösning och/eller Kunddata med andra Azure-användare och communities, eller annan
tredje part. Om Kunden väljer att vara delaktig i sådan delning, samtycker Kunden till att ge en licens till alla behöriga användare, inklusive
rättigheterna att använda, modifiera och återpublicera sin Kundlösning och/eller Kunddata, och Kunden tillåter Microsoft att göra dem tillgängliga
för sådana användare på ett sätt och plats som den väljer.
Marketplace
Microsoft Azure gör det möjligt för Kunden att få åtkomst till eller köpa produkter och tjänster som är optimerade för användning med
Azure genom funktioner som Microsoft Azure Marketplace och Virtual Machine Gallery, i enlighet med separata villkor som finns på
http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/store-terms.

Azure Maps
Navigeringsbegränsningar
Du får inte använda Azure Maps för att aktivera stegvis vägbeskrivning i någon applikation.
Databasbegränsningar
Du får inte använda Azure Maps eller någon del av det för att skapa en konkurrerande databas eller tjänst eller en härledd databas som enbart eller
delvis innehåller dina data och/eller data som tillhandahålls eller skapas av någon tredje man.
Du får inte använda data som levereras av Azure Maps i kombination med någon annan databas från tredje man, förutom att du får lägga till data
av en typ som inte redan ingår i Tjänsten (till exempel ditt egenutvecklade innehåll) eller som Microsoft licensierar på annat sätt.
API-resultat
Du får inte cacha eller spara information som levereras av Azure Maps-API:n, inklusive, men inte begränsat till geokoder och omvända geokoder,
kartdatarutor och väginformation (”Resultat”), i syfte att skala ned sådana Resultat så att de kan användas av flera användare.
Det är tillåtet att cacha Resultat på en enhet eller klientwebbläsare om syftet med sådan cachning är att minska väntetider för tjänsten som
används av dig på sådan enhet eller klientwebbläsare. Resultat får inte sparas längre än: det kortaste av (i) giltighetsperioden som står angiven i de
returnerade rubrikerna eller (ii) 30 dagar.
Du får inte visa några Resultat i något innehåll eller någon geografisk kartdatabas från tredje man.
Kartdata
Användning av innehåll som visar upphovsrättsmeddelandet för TomTom måste följa begränsningarna i TomToms villkor för licensiering av produkt
från tredje man och slutanvändaravtal (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/).
Ingen garanti gällande korrekthet
Microsoft och dess leverantörer garanterar inte att kartorna, bilderna, data eller något innehåll som levereras av Azure Maps är korrekt eller
komplett.
Upphovsrätt
Du får inte ta bort, dölja, maskera eller ändra någon logotyp och/eller något upphovsrättsmeddelande som placeras på eller genereras automatiskt
av Azure Maps.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Microsoft Azure Stack
Microsoft Azure Stack är en Microsoft Azure-tjänst.
Microsoft Azure Stack-integritet
Sekretesspolicyn för Enterprise och Developer på https://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/EnterpriseDev gäller för Kundens
användning av Microsoft Azure Stack. Om en Microsoft Cloud-avtalskund använder programvara eller tjänster för Microsoft Azure Stack som en
återförsäljare är värd för är sådan användning underkastad återförsäljarens integritetspraxis, som kan skilja sig från Microsofts.
Användning av Microsoft Azure Stack
Kunden får endast använda Microsoft Azure Stack på den maskinvara som den förinstallerats på. Microsoft Azure Stack innefattar Windows Server,
Windows-programvarukomponenter och SQL Server-teknik, vilka alla omfattas av avsnittet Tekniker som ingår i Produktvillkoren, och får inte
användas utanför Microsoft Azure Stack.
Använda Standardproviderprenumerationen
Prenumerationen som skapas för systemadministratören under distributionen av Azure Stack (standardproviderprenumerationen) får endast
användas för distribution och hantering av Azure Stack-infrastrukturen. Den får inte användas för körning av arbetsbelastning som inte distribuerar
eller hanterar Azure Stack-infrastrukturen (den får t.ex. inte användas för att köra programbelastningar).
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Bing Search Services
Användnings- och visningskrav för Bing Search Services
Kunden måste uppfylla användnings- och visningskraven för Bing Search Services som finns på https://aka.ms/r1j7jq. Kunden får endast använda
resultat som erhålls via Bing Search Services i Internetsökningsupplevelser (enligt definitionen i användnings- och visningskraven) och får inte
cachelagra eller kopiera resultat. Resultaten som Kunden erhåller via Bing Search Services är inte Produkter, Fixar eller Tjänsteleveranser.
Sekretessinformation gällande Bing Search Services
Microsoft Sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 gäller för Kundens användning av Bing Search Services, med
undantag för att detta Bing Search Services-avsnitt av Villkor för Onlinetjänster gäller i den utsträckning det i överensstämmer med Microsofts
Sekretesspolicy.
Användning av Bing Search Services-data
Kunden är ensam ansvarig för innehållet i alla Bing Search Services-data.
Microsoft bearbetar Bing Search Services-data endast i syfte att (i) tillhandahålla Kunden Cognitive Services och (ii) förbättra Microsofts produkter
och tjänster. Microsoft kan, enbart i samband med sådan bearbetning, samla in, lagra, använda, reproducera och skapa härledda arbeten av Bing
Search Services-data och Kunden beviljar Microsoft en begränsad, icke-exklusiv, och global licens som inte kan återkallas för att göra detta. Kunden
ska säkra och upprätthålla alla rättigheter som Microsoft måste ha för att bearbeta Bing Search Services-data enligt beskrivningen i detta stycke
utan att göra intrång i tredje mans rättigheter eller på annat sätt göra Microsoft skyldig någonting till Kunden eller tredje man.
Avsnittet Användning av Bing Search Services-data i Villkor för Onlinetjänster fortsätter gälla efter att Kundens volymlicensieringsavtal har sagts
upp eller upphört. Parterna emellan behåller Kunden alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till Bing Search Services-data. Microsoft
förvärvar inga rättigheter rörande Bing Search Services-data annat än de rättigheter Kunden beviljar Microsoft i avsnittet Användning av Bing
Search Services-data. Denna punkt påverkar inte Microsofts rättigheter gällande programvara eller tjänster Microsoft licensierar till Kunden.
Dataskyddsvillkors tillämplighet på Bing Search Services
Endast följande avsnitt av Dataskyddsvillkoren är tillämpliga på Bing Search Services och: Dataöverföringar, Användning av underleverantörer och
Så här kontaktar du Microsoft. Dessa avsnitt är inte tillämpliga på förhandsversioner av de angivna tjänsterna.
GDPR-villkor gäller inte för Bing Search Services:
GDPR-villkoren gäller inte för Bing Search Services.
Företräde:
Detta Bing Search Services-avsnitt gäller i den mån det strider mot andra delar av OST.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Microsoft Cognitive Services
Begränsning av kundens användning av tjänstens utdata vad gäller Microsoft Translator och Bing Search Services
Kunden får inte använda några data från Bing Search Services eller Microsoft Translator i syfte att utveckla eller erbjuda någon jämförbar tjänst
som baseras på maskininlärning.
Microsoft Translator-attribution
När automatiska översättningar utförda av Microsoft Translator visas måste Kunden i ett rimligt framträdande meddelande informera om att
texten har översatts automatiskt av Microsoft Translator.
Konfigurationer och anpassade modeller för inaktiva Cognitive Services
I syfte att lagra och radera data kan Microsoft efter eget gottfinnande behandla konfiguration eller anpassad modell av Cognitive Services som har
inaktiverats som en Onlinetjänst för vilken Kundens prenumeration har upphört att gälla. En konfiguration eller en anpassad modell är inaktiv om
följande gäller för en period på 90 dagar (1) inga samtal görs till den, (2) den har inte ändrats och har ingen aktuell nyckel tilldelad sig (3) Kunden
har inte loggat in på den.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Microsoft Genomics
Integritet i Microsoft Genomics
Microsofts sekretesspolicy som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 gäller för kundens användning av Microsoft Genomics,
med undantaget att detta avsnitt gällande Microsoft Genomics har företräde i den utsträckning som det står i konflikt med Microsofts
sekretesspolicy.
Licensvillkor för Broad
Microsoft Genomics innefattar åtkomst till Genetic Analysis Toolkit (GATK) från Broad Institute, Inc. (”Broad”). Användning av GATK och all tillhörande
dokumentation som en del av Microsoft Genomics omfattas av Broads slutanvändarlicensavtal för GATK (”Broads slutanvändarlicensavtal”).
Microsoft kan samla in och med Broad dela viss statistisk och teknisk information avseende kundens användning av GATK. Kunden ger Microsoft
tillåtelse att rapportera kundens status som användare av GATK i Microsoft Genomics till Broad.
Ingen medicinsk användning
Microsoft Genomics är inte en medicinteknisk enhet och utdata som genereras av användningen är inte avsedda att vara fakta och ska inte heller
användas i stället för medicinska bedömningar, råd, diagnoser eller behandling av sjukdom eller hälsotillstånd.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Visual Studio App Center
Integritetskydds- och säkerhetsvillkor för Visual Studio App Center Test
Sekretesspolicyn som finns på https://aka.ms/actestprivacypolicy gäller för kundens användning av Visual Studio App Center Test. Kunden får inte
använda Visual Studio App Center Test för lagring eller behandling av personuppgifter. I produktdokumentationen finns mer information.
Användning i utvecklings- och testningssyfte
Kunden får endast bereda sig åtkomst till och använda Visual Studio App Center för att utveckla och testa kundens program. Endast en licensierad
användare får bereda sig åtkomst till en virtuell maskin som tillhandahålls av Visual Studio App Center.
Auktoriserad utvecklare
Kunden utser Microsoft som sin auktoriserade utvecklare avseende Apple-programvara som ingår i Visual Studio App Center. Microsoft ansvarar
för att villkoren för sådan programvara som ingår i Visual Studio App Center uppfylls och kommer inte att röja eventuell konfidentiell information
som tillhör Apple och används som en del av Visual Studio App Center.
Åtkomst till tredje mans databastjänst
Om kunden beviljar Microsoft åtkomst till konton för en databastjänst från tredje man samtycker kunden till att Microsoft får skanna kontona,
inklusive innehållet i kundens offentliga och privata databaser. Microsoft kommer endast att använda sådana data för att tillhandahålla kunden
tjänsten Visual Studio App Center, inklusive syften som är förenliga med tjänsten.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Microsoft Azure-planer
Meddelanden
Bing Maps Notices i Bilaga 1 gäller.
Abonnemangslicensserier
Utöver användarprenumerationslicenser, se Bilaga 2 för andra prenumerationslicenser som uppfyller kraven för Azure Active Directory Premium,
Azure Avancerat skydd för användare, Azure Information Protection och Microsoft Intune.

Azure Active Directory Basic
Kunden får, genom att använda enkel inloggning, i förväg integrera upp till 10 SAAS-program/kundprogram per användarabonnemangslicens. Alla
program från Microsoft samt från tredje man ingår i denna programgräns.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Azure Active Directory Premium
Kunden får, genom att använda enkel inloggning, i förväg integrera SaaS-program/kundprogram. Kunden får inte kopiera eller distribuera någon
datauppsättning (eller del av en datauppsättning) som ingår i Microsoft Identity Manager-programvaran som ingår med en
användarabonnemangslicens (P1 och P2) för Microsoft Azure Active Directory Premium.
Tilldelning för externa användare
För varje användar-SL (eller motsvarande prenumerationslicenspaket) som Kunden tilldelar en användare får Kunden också tillåta upp till fem
ytterligare Externa användare åtkomst till motsvarande Azure Active Directory-servicenivå.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Azure Information Protection Premium
Meddelanden
Bing Maps-meddelanden i Bilaga 1 gäller.
Alla distributionstjänster som tillhandahålls Kunden omfattas av Meddelandet för Professionella Tjänster i Bilaga 1.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Microsoft Dynamics 365-tjänster
Dynamics 365-plan
Dynamics 365 Unified Operations-plan
Dynamics 365 Customer Engagement-plan
Dynamics 365 for Case Management
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise
Dynamics 365 for Customer Service Professional
Dynamics 365 for Field Services
Dynamics 365 Business Central Essentials
Dynamics 365 Business Central Premium
Dynamics 365 Business Central Team Member
Dynamics 365 for Marketing
Dynamics 365 for Operations Activity
Dynamics 365 for Operations-enhet
Dynamics 365 for Operations Orderrader

Dynamics 365 for Project Service Automation
Dynamics 365 for Retail
Dynamics 365 for Sales Enterprise
Dynamics 365 for Sales Professional
Dynamics 365 AI for Sales
Dynamics 365 for Talent
Dynamics 365 for Talent: Attract
Dynamics 365 for Talent: Onboard
Dynamics 365 for Team Members
Dynamics 365 Layout
Dynamics 365 Remote Assist
Microsoft Relationship Sales-lösningen
Microsoft Relationship Sales-lösningen Plus

Meddelanden
Bing Maps och Meddelanden för Professionella Tjänster i Bilaga 1 gäller. Alla onboarding-, migrerings- eller distributionstjänster som tillhandahålls
Kunden omfattas av Meddelandet för Professionella Tjänster i Bilaga 1.
Programsviter med prenumerationslicens
Utöver användar-SL, se Bilaga 2 för andra erbjudanden som uppfyller SL-kraven (prenumerationslicens).
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Externa användare
Externa användare av Dynamics 365-tjänster behöver ingen prenumerationslicens för åtkomst till Onlinetjänsten. Detta undantag gäller inte för
(1) kundens eller kundens koncernbolags leverantörer eller ombud eller (2) externa användare av Dynamics 365-klientprogramvara med andra
Dynamics 365-tjänster än tjänster eller komponenter som ingår i Dynamics 365 Unified Operations-planen, Dynamics 365 for Retail, Dynamics 365
for Talent, Dynamics 365 for Talent: Attract eller Dynamics 365 for Talent: Onboard.
Administrationsportal
Kunder som har Dynamics 365 Unified Operations Plan, Dynamics 365 for Retail eller Dynamics 365 for Talent SLs kan driftsätta och hantera
onlinetjänsten genom Microsoft Dynamics Lifecycle-tjänster (eller dess efterföljare), som är underkastad separata villkor.
Blandad driftsättning av Dynamics 365-tjänster
Kunder får blanda (i) licenser för Dynamics 365 for Sales Professional och Enterprise, (ii) licenser för Dynamics 365 for Customer Service
Professional och Enterprise, (iii) licenser för Dynamics 365 Business Central och Dynamics 365 for Unified Operations-plan om:
 Varje onlinetjänst driftsätts under en separat instans.
 Alla användare som har åtkomst till instansen har licens för det enskilda valet av onlinetjänst.
 Inga användare har direkt eller indirekt åtkomst till instanser som driftsatts med den andra onlinetjänsten.
Dynamics 365 for Marketing
Servicenivåavtal
Det finns inget SLA för Dynamics 365 for Marketing.
Lagar och andra föreskrifter om marknadsföring samt branschstandarder
Microsoft bär inget ansvar för kundens efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter eller branschstandarder som reglerar kundens sändning
av marknadsföringsmeddelanden.
Källkod för Dynamics 365 Unified Operations-plan
Kunden får för internt bruk ändra programkällkoden för Dynamics 365 Finance and Operations och Dynamics 365 for Retail.
Dynamics 365 for Talent, Dynamics 365 for Talent: Attract och Dynamics 365 Talent: Onboard
Användare med åtkomst till onlinetjänsterna som är (1) kandidater i Attract-modulen eller (2) nyanställda i Onboard-modulen behöver ingen SL.
Serveranvändningsrättigheter för Dynamics 365 användar-SL, från SA användar-SL och tillägg för användar-SL
Nedanstående villkor för serveranvändningsrättigheter gäller inte Kunder med licens för Dynamics 365 for Sales Professional, Dynamics 365
Customer Service Professional, Dynamics 365 for Marketing, Dynamics 365 for Talent: Attract, Dynamics 365 for Talent: Onboard eller Kunder med
licens för Dynamics 365-onlinetjänster genom Open License, Open Value och Open Value Subscription.
Dynamics 365 for Operations lokal server
Kunder med aktiva prenumerationer på (1) Dynamics 365-plan eller (2) Dynamics 365 Unified Operations-plan (eller någon separat licensierad
plankomponent) får

installera valfritt antal exemplar av Dynamics 365 for Operations Server-programvaran i ett nätverk eller på delade servrar,

installera och använda Dynamics AX 2012 R3 Server-programvaran i stället för Dynamic 365 for Operations Server,

tillåta åtkomst till serverprogramvaran endast för användare och enheter som tilldelats en kvalificerande SL

ta emot och använda uppdateringar gällande skatter och regelkrav avseende serverprogramvaran

ändra eller skapa härledda verk av plugin-program, körning och andra komponenter som identifieras i tryckt eller onlinebaserad
dokumentation och användning av härledda verk, men endast med serverprogramvaran och endast för Kundens interna ändamål.
Dynamics 365 lokal server
Kunder med aktiva prenumerationer på (1) Dynamics 365-plan eller (2) Dynamics 365 Customer Engagement-plan (eller någon separat
licensierad plankomponent) får

installera valfritt antal exemplar av Dynamics 365-server (lokalt) i ett nätverk eller på delade servrar

installera Dynamics CRM 2016 Server-programvaran i stället för Dynamic 365 lokal server

tillåta åtkomst till serverprogramvaran endast för användare och enheter som har tilldelats en kvalificerande SL

tillåta användare och enheter som tilldelats en av följande CAL att tillgå den version av serverprogramvaran som är aktuell vid
prenumerationens ikraftträdandedatum: Dynamics 365 On-premises for Sales, CAL för kundtjänst- eller teammedlemmar eller Dynamics
CRM CAL. Användare och enheter som tilldelats som CAL med gällande Software Assurance får tillgå nya versioner av
serverprogramvaran.
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Dynamics 365 Business Central lokal
Kunder med aktiva prenumerationer på Dynamics 365 Business Central får

installera valfritt antal exemplar av Dynamics 365 Business Central lokalt i ett nätverk eller på delade servrar,

tillåta åtkomst till serverprogramvaran endast för användare och enheter som har tilldelats en kvalificerande SL

tillåta användare och enheter som tilldelats en av följande CAL att tillgå den version av serverprogramvaran som är aktuell vid
prenumerationens ikraftträdandedatum: CAL för Dynamics 365 Business Central Premium, Essentials eller Team Member. Användare och
enheter som tilldelats CAL med en aktiv underhållsplan får tillgå nya versioner av serverprogramvaran.
Microsoft Relationship Sales-lösningen
Lösningen Microsoft Relationship Sales innefattar Dynamics 365 for Sales Enterprise och LinkedIn Sales Navigator Team eller Enterprise. LinkedIn
Sales Navigator Team/Enterprise får endast användas av licensierade användare av lösningen Microsoft Relationship Sales under prenumerationens
varaktighet.
LinkedIn Sales Navigator
LinkedIn Sales Navigator tillhandahålls av LinkedIn Corporation. Kunden får endast använda tjänsten LinkedIn Sales Navigator för att generera
säljleads. Varje användare av LinkedIn Sales Navigator måste vara LinkedIn-medlem och godkänna att bindas av LinkedIn-användaravtalet som
finns på https://www.linkedin.com/legal/preview/user-agreement. Oavsett vad som står i Kundens volymlicensieringsavtal (inklusive dessa
villkor för Onlinetjänster) gäller integritetspolicyn för LinkedIn som finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy avseende Kundens
användning av tjänsten LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Corporation (som dataimportör) och Kunden (som dataexportör) ska rätta sig efter
tillämpliga standardavtalsvillkor på: https://business.linkedin.com/c/15/10/eu-scc.
Servicenivåavtal
Det finns inget SLA för LinkedIn Sales Navigator Team eller Enterprise.
Microsoft Social Engagement
Servicenivåavtal
Det finns inget SLA för Microsoft Social Engagement.
Socialt innehåll som inhämtats via Dynamics 365 AI for Market Insights
Socialt innehåll är innehåll som tillhandahålls av sociala medier (som Twitter, Facebook och YouTube) och dataindexerings- eller
dataaggregeringstjänster som svar på Kundens sökfrågor utförda i Microsoft Social Engagement. Socialt innehåll är inte Kunddata. Kunddata som
används för konfigurera eller initiera sökfrågor för Kundens räkning delas med tredje man i syfte att samla in socialt innehåll, där detta är
nödvändigt. Kunden har endast rätt att använda Socialt innehåll för sina interna affärssyften. Kunden kan välja att inte använda Socialt innehåll
för att utföra övervakning. Kunder i den offentliga sektorn kan ha begränsad åtkomst till Socialt innehåll. Microsoft förbehåller sig rätten att:
 lagra Socialt Innehåll i en databas blandat med innehåll som sammanställts från andra källor av andra licenstagare,
 tillgå, redigera eller radera socialt innehåll oavsett anledning, instruera Kunden att redigera eller radera socialt innehåll, begränsa
Kundens möjlighet att exportera eller överföra socialt innehåll samt radera eller begränsa vidare åtkomst till socialt innehåll efter att
Onlinetjänsten har sagts upp eller upphört att gälla.
Dynamics 365 for Operations Orderrader
Användare eller enheter behöver ingen SL för att indirekt (inte via klientgränssnitt) utföra de transaktionstyper som anges i licensguiden för
Dynamics 365 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866544&clcid=0x409). Antalet tillåtna transaktioner begränsas till antalet licensierade
orderrader.
Dynamics 365 AI for Sales
Servicenivåavtal
Det finns inget SLA för Dynamics 365 AI for Sales.
Dynamics 365 Layout
Servicenivåavtal
Det finns inget SLA för Dynamics 365 Layout.
Dynamics 365 Remote Assist
Servicenivåavtal
Det finns inget SLA för Dynamics 365 Remote Assist.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Office 365-tjänster
Meddelanden
Bing Maps Notices i Bilaga 1 gäller. Alla onboarding-, migrerings- eller distributionstjänster som tillhandahålls Kunden omfattas av Meddelandet för
Professionella Tjänster i Bilaga 1.
Huvudfunktioner för Office 365-tjänster
Under giltighetstiden för Kundens abonnemang kommer Office 365-tjänsterna väsentligen överensstämma med Core Features-beskrivningen (om
någon) i Office 365:s tjänstespecifika avsnitt nedan, avhängigt restriktioner för Produkter eller externa faktorer (såsom mottagare,
meddelandefrekvens, meddelandestorlek och brevlådans storleksbegränsningar för e-post, standard eller av Kunden vald datalagringspolicy,
sökbegränsningar, lagringsbegränsningar, Kundens eller slutanvändarens konfigurationer samt möteskapacitetsgränser). Microsoft får permanent
ta bort en funktion som anges nedan endast om Microsoft tillhandahåller Kunden med en skälig alternativ funktionalitet.
Administrationsportal
Kunden kommer att kunna lägga till och ta bort slutanvändare och domäner, hantera licenser och skapa grupper via Microsoft Online Services
Portal eller någon ersättande webbplats.
Tjänstkryptering med Kundnyckel
Kunden bär all risk för databorttagning, oåtkomlighet och avbrott i tjänster till följd av att en krypteringsnyckel är otillgänglig, vilket orsakats av
Kunden.
Microsoft Teams
Meddelande: H.264/MPEG-4 AVC-meddelandet i Bilaga 1 gäller alla Office 365-tjänster som innefattar Microsoft Teams.
Yammer
För Office 365-tjänster som innefattar Yammer behövs inga användarabonnemangslicenser för Externa användare som bjudits in till Yammer via
externa nätverksfunktioner.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Ljudtjänster
Skype för företag – Online (plan 2)
Ljudkonferens
Samtalsabonnemang
Offentlig telefon

Communication Credits
Mötesrum
Telefonsystem

Huvudfunktioner för Office 365-tjänster
Skype för företag – Online plan 2 eller dess efterföljande tjänster har följande huvudfunktionsegenskaper:
Snabbmeddelanden
En slutanvändare kommer att kunna överföra ett textmeddelande till andra slutanvändare i realtid över IP-nätverk.
Närvaro
Slutanvändare kommer att kunna ställa in och visa slutanvändarens tillgänglighet och visa en annan slutanvändares tillgänglighet.
Onlinemöten
En slutanvändare kommer att kunna genomföra ett Internetbaserat möte som har ljud- och videokonferensfunktionalitet med andra
slutanvändare.
Meddelanden
Meddelanden för H.264/MPEG-4 AVC och/eller VC-1 i Bilaga 1 gäller.
Externa användare och användare som inte är autentiserade av Skype för företag – Online
Användarprenumerationslicenser krävs inte för Externa Användare och användare som inte är autentiserade av Skype för Business Online-tjänsten.
Offentlig kommunikationsenhet
En offentlig kommunikationsenhet (”CACD”) är en enhet som delas av flera användare som inte loggar in på enheten med sitt Office 365-konto
och som har stöd för samtal, möten och/eller röstkonferenser, Voice over IP och/eller video. Microsofts erbjudanden om Offentliga telefoner
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och Mötesrum är Enhets-SL som endast kan tilldelas en CACD. Varje CACD-licensierad enhet kan tillgås och användas av ett obegränsat antal
användare.
Tjänsterna Samtalsabonnemang och Ljudkonferens (samtals-/konferenstjänster)
Samtals- och konferenstjänster tillhandahålls av det av Microsofts koncernbolag som har behörighet att administrera dem. Prissättning för samtalsoch konferenstjänster kan inkludera tillämpliga skatter och avgifter. Villkoren för samtals- och konferenstjänster kan variera beroende på land. All
information om dessa skatter, avgifter och landsspecifika användningsvillkor finns i användningsvillkoren på webbplatsen för volymlicensiering på
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=690247.
Överskridande av användningsbegränsningarna för det tillämpliga prenumerationsavtalet för samtals- och konferenstjänster som beskrivs
i användningsvillkoren kan leda till att tjänsterna stängs av. Microsoft ska ge skäligt varsel innan samtals- och konferenstjänster sägs upp, och
kunden kan ringa nödsamtal under avstängningsperioden.
Viktig information om räddningstjänst
Kunden måste meddela varje användare av ett samtalsabonnemang att räddningstjänst fungerar annorlunda än med traditionella telefontjänster
på följande sätt: (i) Office 365 kanske inte har information om positionen för den person som ringer räddningstjänst, vilket kan resultera i att
nödsamtalet dirigeras till fel larmcentral för räddningstjänst och/eller att räddningstjänster anvisas till fel plats. (ii) Om användarens enhet inte
har någon laddning, om det är strömavbrott eller om det av något skäl inte går att koppla upp sig mot Internet, kan användaren inte ringa
räddningstjänst via samtalsabonnemangstjänsten. (iii) Även om samtalsabonnemangstjänster kan användas var som helst i världen där det finns
en Internetuppkoppling, bör användare inte ringa räddningstjänst från andra länder än deras hemland eftersom samtalet antagligen inte
kommer att dirigeras till rätt larmcentral i det landet.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Exchange Online
Exchange Online (plan 1 och 2)
Exchange Online K1
Exchange Online Archiving för Exchange Online
Exchange Online Archiving för Exchange Server

Dataförlustskydd
Office 365 Avancerat skydd
Office 365 Threat Intelligence

Huvudfunktioner för Office 365-tjänster – Exchange Online
Exchange Online eller dess efterföljande tjänst har följande huvudfunktion-kapacitet:
E-post
En slutanvändare kommer att kunna skicka e-postmeddelanden, ta emot e-postmeddelanden som härrör från inom och utanför Kundens
organisation samt få åtkomst till slutanvändarens brevlåda.
Mobil åtkomst och webbläsaråtkomst
Genom Microsoft Exchange ActiveSync-protokollet eller ett efterträdande protokoll eller teknologi kommer Exchange Online att göra det möjligt
för en slutanvändare för att skicka och ta emot e-post och uppdatera och visa kalendrar från en mobil enhet som ger ett tillräckligt stöd för ett
sådant protokoll eller teknologi. En slutanvändare kommer att kunna skicka e-postmeddelanden, ta emot e-postmeddelanden som härrör från
inom och utanför Kundens organisation samt få åtkomst till slutanvändarens brevlåda, allt från en kompatibel webbläsare.
Lagringspolicyer
Kunden kommer att kunna upprätta arkiverings- och borttagningsrutiner för e-postmeddelanden.
Återställning av borttagna objekt och postlåda
Kunden kommer att kunna återställa innehållet i en raderad postlåda och en slutanvändare kommer att kunna återställa objekt som har tagits
bort från en av slutanvändarens e-postmappar.
Sökning i flera postlådor
Kunden kommer att kunna söka efter innehåll i flera inkorgar inom organisationen.
Kalender
En slutanvändare kommer att kunna visa en kalender och schemalägga träffar, möten och automatiska svar på inkommande epostmeddelanden.
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Kontakter
Genom ett användargränssnitt som tillhandahålls genom Exchange Online kommer Kunden att kunna skapa och hantera distributionsgrupper
och en katalog för hela organisationen med slutanvändare med e-post, distributionsgrupper och externa kontakter.
Huvudfunktioner för Office 365-tjänster – Exchange Online-arkivering
Exchange Online-arkivering eller dess efterföljande tjänst har följande huvudfunktion-kapacitet:
Datalagring
Kunden kommer att kunna tillåta en slutanvändare att lagra e-postmeddelanden.
Lagringspolicyer
Kunden kommer att kunna skapa arkiverings- och borttagningspolicyer för e-postmeddelanden som skiljer sig från policyer som en slutanvändare
kan använda för slutanvändarens egen postlåda.
Återställning av borttagna objekt och postlåda
Kunden kommer genom supporttjänsterna för Office 365 att kunna återställa en raderad arkivpostlåda och en slutanvändare kommer att kunna
återställa objekt som har tagits bort från en av slutanvändarens e-postmappar i slutanvändarens arkiv.
Sökning i flera postlådor
Kunden kommer att kunna söka efter innehåll i flera inkorgar inom organisationen.
Rättslig spärr
Kunden kommer att kunna placera en ”rättslig spärr” på en slutanvändares primära postlåda och arkivpostlåda för att bevara innehållet i dessa
postlådor.
Arkivering
Arkivering får endast användas för att lagra meddelanden med Exchange Online Plan 1 och 2.
Arkivering för Exchange Server
Användare med licens för Exchange Server 2013 Standard-klientåtkomstlicens får använda de funktioner i Exchange Server 2013 Enterpriseklientåtkomstlicensen som behövs för kompatibel användning av Exchange Online Archiving for Exchange Server.
Smartphones och surfplattor
Varje användare till vilken Kunden tilldelar en användar-SL för Exchange Online får även aktivera programvaran för Microsoft Outlook Mobile för
användning på upp till fem smartphones och fem surfplattor.
Exchange Online Plan 2 från Exchange Hosted Archive Migration
Exchange Online Plan 2 är en Onlinetjänst som efterträder Exchange Hosted Archive. Om Kunden förnyar från Exchange Hosted Archive till
Exchange Online Plan 2 och ännu inte har migrerats till Exchange Online Plan 2, får Kundens licensierade användare fortsätta att använda Exchange
Hosted Archive-tjänsten i enlighet med villkoren i Produktanvändningsrättigheterna från mars 2011, till det tidigare av Kundens migrering till
Exchange Online Plan 2 eller utgången av Kundens Exchange Online Plan 2-användarabonnemangslicenser. Produktanvändningsrättigheterna finns
på http://go.microsoft.com/?linkid=9839206.
Licens för förhindrande av dataförlust för Office 365
Om Kunden är licensierad för förhindrande av dataförlust för Office 365 per enhet är alla användare av den Licensierade enheten licensierade för
Onlinetjänsten.
Servicenivåavtal
Det finns inget SLA för Office 365 Advanced Threat Protection eller Office 365 Threat Intelligence.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Office 365-program
Office 365 Business
Office 365 ProPlus

Visio Online (plan 1 och 2)

Servicenivåavtal
Det finns inget servicenivåavtal för Visio Online.
Installations- och användningsrättigheter
Varje användare som kunden tilldelar en användar-SL måste ha ett arbetsplats- eller skolkonto för att kunna använda programvaran som
tillhandahålls med prenumerationen. Dessa användare:
 får aktivera den programvara som medföljde SL på upp till fem OSE samtidigt för lokal- eller fjärranvändning,
 får också installera och använda programvaran med delad datoraktivering, på en delad enhet, en nätverksserver eller på delade servrar på
Microsoft Azure eller med en kvalificerad värdpartner med flera organisationer i samma installation. En lista över kvalificerade värdpartner
för användargrupper och ytterligare distributionskrav finns på www.office.com/sca. Detta villkor för aktivering av delade datorer gäller inte
för Kunder med licens för Office 365 Business och
 måste ansluta varje enhet på vilken användaren har installerat programvaran till Internet minst en gång var 30:e dag, annars kan
programvarans funktionalitet påverkas.
 får använda tillhandahållna Internetanslutna Onlinetjänster som en del av ProPlus. Användare får dessutom, om det tillåts av Kunden, välja
att använda anslutna tjänster underkastade andra användningsvillkor än dessa OST och för vilka Microsoft är personuppgiftsansvarig, enligt
vad som framgår av produktens dokumentation.
Smartphones och surfplattor
Varje användare till vilken Kunden tilldelar en Användarabonnemangslicens får även aktivera programvaran Microsoft Office Mobile för användning
på upp till fem smartmobiler och fem surfplattor. För användare av Office 365 A1, E1, F1 och Business Essentials och Microsoft 365 E1 och F1 är
denna rättighet att aktivera Microsoft Office Mobile-programvara begränsad till enheter med integrerade skärmar med en storlek på 10,1 tum
diagonalt eller mindre.
Följande villkor gäller endast Office 365 ProPlus
Kommersiell användning av Office Home & Student 2013 RT
Begränsningen av kommersiell användning av Office Home & Student 2013 RT undantas för varje användar-SL för Office 365 ProPlus.
Med undantag för vad som anges i detta avsnitt gäller villkoren som medföljer Office Home & Student 2013 RT-licensen.
Office Online Server
För varje Office 365 ProPlus-abonnemang får Kunden installera ett valfritt antal exemplar av Office Online Server på en Server enbart tillägnad
Kundens användning. Varje Office 365 ProPlus-användare får använda Office Online Server-programvaran. Detta villkor gäller inte för Kunder
som licensierar denna Produkt under Microsoft-onlineprenumerationsavtalet, Microsoft Cloud-avtal eller annat Microsoft-avtal som endast
täcker Onlinetjänster.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Office Online
Huvudfunktioner för Office 365-tjänster
Office Online eller dess efterföljande tjänst har följande huvudfunktion-kapacitet:
En slutanvändare kommer att kunna skapa, visa och redigera dokument i filtyperna Microsoft Word, Excel, PowerPoint och OneNote som stöds av
Office Online eller dess efterföljande tjänst.
Externa Användare
Externa Användare som har bjudits in till webbplatssamlingar via Share-by-Mail-funktionaliteten behöver inga användarabonnemangslicenser för
Office Online.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

OneDrive for Business
Externa Användare
Externa Användare som har bjudits in till webbplatssamlingar via Share-by-Mail-funktionaliteten behöver inga användarabonnemangslicenser för
OneDrive for Business.
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Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Project Online
Project Online Essentials
Project Online Professional

Project Online Premium

Installations- och användningsrättigheter för Project-program
Varje användare som Kunden tilldelar en användarabonnemangslicens för Project Online Professional eller Project Online Premium till måste ha
ett Microsoft-konto för att kunna använda den programvara som tillhandahålls med abonnemanget. Dessa användare:

får aktivera den programvara som medföljde SL på upp till fem OSE samtidigt för lokal- eller fjärranvändning,

får också installera och använda programvaran med delad datoraktivering, på en delad enhet, en nätverksserver eller på delade servrar
på Microsoft Azure eller med en kvalificerad värdpartner med flera organisationer i samma installation. En lista över kvalificerade
värdpartner med flera organisationer i samma installation och ytterligare distributionskrav finns på www.office.com/sca och

måste ansluta varje enhet på vilken användaren har installerat programvaran till Internet minst en gång var 30:e dag, annars kan
programvarans funktionalitet påverkas.
Användning av SharePoint Online
Rätten till SharePoint Online-funktionen som medföljer en användar-SL för Project Online Professional eller Premium är begränsad till lagring och
åtkomst till data till stöd för Project Online.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

SharePoint Online
SharePoint Online (plan 1 och 2)
SharePoint Online K1

Duet Enterprise Online för Microsoft SharePoint och SAP

Huvudfunktioner för Office 365-tjänster
SharePoint Online eller dess efterföljande tjänst har följande huvudfunktion-kapacitet:
Samarbetswebbplatser
En slutanvändare kan skapa en webbläsartillgänglig webbplats via vilken slutanvändaren kommer att kunna ladda upp och dela innehåll och
hantera vem som har behörighet att bereda sig åtkomst till den webbplatsen.
Datalagring
Kunden kommer att kunna ställa in lagringskapacitetsbegränsningar för en webbplats som har skapats av en slutanvändare.
Externa Användare
Externa Användare som har bjudits in till webbplatssamlingar via Share-by-Mail-funktionalitet behöver inga användarprenumerationslicenser för
SharePoint Online K1, Plan 1 och Plan 2.
Storage Add-on-abonnemangslicenser
Office 365 Extra File Storage krävs för varje gigabyte lagringsutrymme utöver lagringsutrymmet som tillhandahålls med
användarabonnemangslicenserna för SharePoint Online Plan 1 och 2.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Microsoft Stream
Meddelanden
Meddelanden för H.264/AVC Visual Standard, VC-1 Video Standard, MPEG-4 Part 2 Visual Standard och MPEG-2 Video Standard i Bilaga 1 gäller.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Andra onlinetjänster
Bing Maps Enterprise Platform och Mobile Asset Management Platform
Serviceabonnemangslicenser
En serviceabonnemangslicens krävs för åtkomst till tjänster via Bing Maps Enterprise Platform eller Mobile Asset Management Platform. Varje
serviceabonnemangslicens måste köpas med minst en av följande kvalificerande tilläggsabonnemangslicenser:
 För Bing Maps Enterprise Platform Service SL antingen:
o Tilläggsabonnemangslicens för Bing Maps Public Website Usage som är tillgänglig för ett specificerat antal fakturerbara transaktioner för
användning på en webbplats som är offentligt tillgänglig utan begränsningar,
o Tilläggsabonnemangslicens för Bing Maps Internal Website Usage som är tillgängligt för ett specificerat antal fakturerbara transaktioner
för användning på en intern webbplats (t.ex. ett intranät) i ett privat nätverk,
o Tilläggsabonnemangslicens för Bing Maps Known User eller
o Tilläggsabonnemangslicens för Bing Maps Light Known User.
 För Mobile Asset Management Platform-serviceabonnemangslicensen, för varje tillgång antingen:
o Tilläggsabonnemangslicens för Mobile Asset Management för Nordamerika (med eller utan routing),
o Tilläggsabonnemangslicens för Mobile Asset Management för Europa (med eller utan routing) eller
o Tilläggsabonnemangslicens för Mobile Asset Management för resten av världen (med eller utan routing),
Kvalificerande tilläggsabonnemangslicenser för Mobile Asset Management Platform Service
För Mobile Asset Management Platform krävs en tilläggsabonnemangslicens för varje spårad Tillgång vars GPS-position eller annan sensorbaserad
position kan övervakas, visas, geokodas omvänt eller användas för att utföra beräkningar med hjälp av Mobile Asset Management Platform.
”Tillgång” definieras som varje fordon, enhet eller annat mobilt föremål. Dessa tilläggsabonnemangslicenser gäller för ett specificerat antal spårade
Tillgångar.
Autentiserade användare
Användare som är autentiserade genom Kundens program som har åtkomst till Bing Maps Enterprise Platform och Mobile Asset Management
Platform måste ha en abonnemangslicens.
Bing Maps APIs
Kunden får använda alla Bing Maps APIs i enlighet med användarvillkoren för Microsoft Bing Maps Platform API och Bing Maps Platform-SDK:er,
inklusive efterträdande villkor därtill, som finns på https://aka.ms/bingmapsplatformapistou och https://aka.ms/bingmapsplatformsdks/.
Integritetsskydd för Bing Maps
Microsofts sekretesspolicy och sekretessvillkor för Microsoft Bing Maps Platform API som finns på:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 gäller Kundens användning av Bing Maps-tjänsterna.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Business Application Platform
Microsoft Flow
Microsoft PowerApps

Microsoft Power BI Pro
Microsoft Power BI Premium

Meddelanden
Meddelanden för Bing Maps, H.264/AVC Visual Standard, VC-1 Video Standard, MPEG-4 Part 2 Visual Standard och MPEG-2 Video Standard i
Bilaga 1 gäller.
Microsoft Power BI
Definitioner
Med ”Kundapp” avses en app eller en uppsättning appar som tillför primär och viktig funktionalitet till inbäddade funktioner och som inte i första
hand är ett substitut för någon del av Microsoft Power BI-tjänsterna.
Med ”Inbäddade funktioner” avses Power BI API:er och inbäddade vyer som används av en app.
Undantag för värdtjänster for Inbäddade funktioner
Kunden får skapa och upprätthålla en Kundapp och, utan hinder av vad som står i Kundens volymlicensavtal som motsäger detta, kombinera
Inbäddade funktioner med Kunddata som ägs eller licensieras av Kunden eller en tredje man, för att skapa en Kundapp som använder Inbäddade
Innehållsförteckning
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funktioner och Kunddata tillsammans. Power BI-innehåll som koms åt av Kundappen eller dess slutanvändare måste lagras i Microsoft Power BI
Premium-kapacitet. Kunden låta tredje man få åtkomst till och använda Inbäddade funktioner i samband med användningen av den Kundappen.
Kunden är ansvarig för den användningen och för att se till att dessa villkor och villkoren i Kundens volymlicensavtal uppfylls vid denna
användning. Kunder får inte använda detta undantag för värdtjänster till att ge åtkomst till innehåll som lagras endast i serverdelskapacitet.
Begränsningar
Kunden har inte rätt att
 återförsälja eller återdistribuera Microsoft Power BI-tjänsterna eller
 tillåta flera användare att bereda sig direkt eller indirekt åtkomst till någon Microsoft Power BI-funktion som görs tillgänglig på per
användare-basis.
Åtkomst utan användar-SL
Användar-SL krävs inte för att visa innehåll i Power BI Premium-kapacitet som delas via för funktioner inbäddade API:er eller inbäddade vyer.
Med Power BI Premium P-serien endast krävs inte användar-SL för att visa innehåll i Power BI Premium-kapacitet som delas via appars eller epostprenumerationers funktioner, eller via Power BI-rapportserver. Om Kunden dock väljer att endast använda Power BI Premiumserverdelskapacitet kräv en användar-SL för Power BI Pro User för att visa innehåll som delas från den kapaciteten.
Publicera på webben
Kunden får använda funktionen Publicera på webben för att dela innehåll endast på en offentligt tillgänglig webbplats. Kunden får inte använda
funktionen för att dela innehåll internt. Microsoft får visa publicerat innehåll genom funktionen Publicera på webben på en offentlig webbplats
eller i ett offentligt galleri.
Microsoft PowerApps
Begränsade enheter
Kunden får inte skapa, ändra eller radera några data från enheter av typen med beteckningen ”begränsad” i produktdokumentationen på
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868812. Kunden har endast skrivskyddad åtkomst till sådana begränsad enheter.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

GitHub Enterprise
GitHub Enterprise tillhandahålls av GitHub, Inc. Genom att använda GitHub Enterprise godkänner Kunden att bindas av GitHubs villkor som finns på
https://aka.ms/github_terms. Oaktat om någonting annat anges i Kundens volymlicensieringsavtal (inklusive dessa onlinetjänstvillkor) gäller
GitHubs sekretesspolicy som finns på https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/ och GitHub-dataskyddstillägget som finns på
https://aka.ms/github_terms Kundens användning av GitHub Enterprise.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Microsoft Cloud App Security
tilldelning för externa användare
Utöver åtkomst för sina licensierade användare får Kunden tillåta åtkomst för externa användare till tjänsten i samband med åtkomst till Kundens
resurser med hjälp av SharePoint Online, OneDrive, Teams och andra tjänster som Microsoft är värd för.
Meddelanden
Meddelanden för Bing Maps och för Professionella Tjänster i Bilaga 1 gäller.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Microsoft Intune
Microsoft Intune (per användare)
Microsoft Intune for Devices
Microsoft Intune for EDU (per användare, per enhet)

Microsoft Intune-tillägg för System Center Configuration Manager och System
Center Endpoint Protection (per användare, per enhet)
(”Microsoft Intune-tillägg”)

Meddelanden
Alla distributionstjänster som tillhandahålls Kunden omfattas av Meddelandet för Professionella Tjänster i Bilaga 1.

Innehållsförteckning
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Hantera Enheter och Applikationer
Varje Användare till vilken Kunden tilldelar en användar-SL får bereda sig åtkomst till och använda Onlinetjänster och tillhörande programvara
(inklusive System Center-programvara) för att hantera applikationer och upp till femton enheter. För hantering av en enhet som fler än en
användare har åtkomst till krävs en användar-SL för varje användare.
Microsoft Intune for Devices
Microsoft Intune for Devices får endast länkas till enheter som inte är knutna till specifika användare. Produktfunktioner med
användarsamhörighet, inklusive, men inte begränsat till villkorsstyrd åtkomst, appskydd och frivillig appinstallation, får inte användas under SL för
Microsoft Intune for Devices. Appar som vanligtvis är mappade till särskilda användare, såsom Outlook och OneDrive, får inte användas under
denna tjänst.
Storage Add-on-abonnemangslicenser
En Storage Add-on-abonnemangslicens krävs för varje gigabyte lagring utöver lagringsutrymmet som tillhandahålls med basabonnemanget.
Windows-programvarukomponenter i System Center-programvara
System Center-programvaran innehåller en eller flera av följande Windows-programvarukomponenter: Microsoft .NET Framework, Microsoft Data
Access Components, PowerShell software och vissa .dlls relaterade till teknologierna Microsoft Build, Windows Identity Foundation, Windows
Library for JavaScript, Debghelp.dll och Web Deploy. Licensvillkoren som reglerar användningen av Windows-programvarukomponenter finns i
avsnittet Windows 8.1 Pro och Enterprise i Produktvillkoren. Produktvillkoren finns på http://go.microsoft.com/?linkid=9839206.
SQL Server-teknologi och Benchmarking
Programvaran som är inkluderad i Onlinetjänsten omfattar SQL Server-komponenter som inte är SQL Server Database-komponenter. Dessa
komponenter licensieras till Kunden enligt villkoren i deras respektive licenser, som finns i installationskatalogen eller det gemensamma
installationsprogrammet för programvaran. Kunden måste erhålla Microsofts föregående skriftliga godkännande för att för en tredje part avslöja
resultaten från ett benchmark-test för dessa komponenter eller den programvara som innefattar dem.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Microsoft Learning
Microsoft Learning E-Reference Library
Alla som har giltig åtkomst till en dator som tillhör Kunden eller till Kundens interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för Kundens
interna, icke-kommersiella bruk. Dokumentation omfattar inte elektroniska böcker.
Microsoft Learning Imagine Academy Service SL
En serviceabonnemangslicens krävs för varje Plats som får åtkomst till eller använder en tjänst eller förmån för Microsoft Imagine Academy. Plats
definieras som en fysisk plats som har personal under samma administratör, till exempel en rektor, inom samma byggnad eller grupp av byggnader
som finns inom samma skolområde.
Riktlinjer för programmet Microsoft Learning Imagine Academy
Riktlinjerna för programmet Imagine Academy som finns på http://www.microsoft.com/itacademy gäller kundens användning av Microsoft
Learning Imagine Academy och dess förmåner.
Programförmåner för Microsoft Learning Imagine Academy som tillhandahålls av tredje man
Programförmån får endast användas av en licensierad institutions lärare, personal och studenter som för närvarande är inskrivna på den
licensierade institutionen.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Minecraft: Utbildningsutgåva
Meddelanden
Bing Maps Notices i Bilaga 1 gäller.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Office 365 Developer
Ingen produktionsanvändning av Office 365 Developer
Varje användare till vilken Kunden tilldelar en användarabonnemangslicens får använda Onlinetjänsten för att utforma, utveckla och testa Kundens
program för att göra dem tillgängliga för Kundens Office 365-Onlinetjänster, driftsättningar på plats eller för Microsoft Office Store. Onlinetjänsten
är inte licensierad för produktionsanvändning.
Office 365 Developer-slutanvändare
Kundens slutanvändare behöver ingen abonnemangslicens för att bereda sig åtkomst till Office 365 Developer för att utföra acceptanstester eller
ge feedback på Kundens program.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Windows desktop-operativsystem
Datalagring
Delen Windows Defender Advanced Threat Protection och Windows Analytics i produkten innehåller inte hämtningsbara kunddata och därmed
gäller inte villkoren för hämtning i OST.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Innehållsförteckning
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Bilaga 1 – Meddelanden
Bing Maps
Onlinetjänsten eller dess inkluderade programvara omfattar användning av Bing Maps. Allt innehåll som tillhandahålls genom Bing Maps, inklusive
geokoder, kan endast användas inom den produkt genom vilken innehållet tillhandahålls. Kundens användning av Bing Maps styrs av
slutanvändarlicensvillkoren för Bing Maps som finns på go.microsoft.com/?linkid=9710837 och Microsofts Sekretesspolicy som finns på
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Professionella Tjänster
Professionella tjänster tillhandahålls underkastat nedanstående villkor för professionella tjänster. Om professionella tjänster ingår i ett separat
avtal gäller dock villkoren i det separata avtalet.
De professionella tjänster som detta meddelande avser är inte onlinetjänster, och resten av villkoren för onlinetjänster samt eventuell
databehandlingsändring eller HIPAA Business-associerat avtal som undertecknats av parterna är inte tillämpliga, såvida de inte uttryckligen görs
tillämpliga av nedanstående villkor för professionella tjänster.
Supportdata
Behandling av supportdata
Supportdata ska endast användas och på annat sätt behandlas för att tillhandahålla kunden teknisk support, inklusive syften som är förenliga
med att tillhandahålla teknisk support. Microsoft ska inte använda eller på annat sätt behandla supportdata eller härleda information från dessa i
reklamsyfte eller något liknande kommersiellt syfte utan kundens tillstånd. Parterna emellan behåller kunden alla rättigheter, äganderätt och
intressen i och till supportdata. Microsoft förvärvar inga rättigheter till supportdata annat än de rättigheter kunden beviljar Microsoft för att
tillhandahålla kunden support. Denna punkt påverkar inte Microsofts rättigheter gällande programvara eller tjänster Microsoft licensierar till
kunden.
Behandling av personuppgifter som ingår i supportdata, GDPR
Personuppgifter som tillhandahålls Microsoft av kunden eller för kundens räkning i samband med tillhandahållande av teknisk support är också
supportdata. I den mån Microsoft är personuppgiftsbiträde eller underordnat personuppgiftsbiträde underkastat GDPR reglerar GDPR-villkoren i
Bilaga 4 den behandlingen, och parterna godkänner också följande villkor i detta underavsnitt (Behandling av personuppgifter som ingår i
supportdata, GDPR):
Roller och ansvar för personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga
Kunden och Microsoft överenskommer att kunden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som ingår i supportdata och att Microsoft
är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter, utom när kunden agerar personuppgiftsbiträde, då Microsoft är ett underordnat
personuppgiftsbiträde. Microsoft och kunden överenskommer dock att Microsoft är personuppgiftsansvarig för affärskontaktuppgifter eller
andra personuppgifter som kan komma att inhämtas samtidigt som supportdata, men som behövs för att upprätthålla affärsrelationen med
kunden. Microsoft ska endast behandla personuppgifter efter dokumenterade instruktioner från kunden. Kunden samtycker till att dennas
volymlicensieringsavtal (inklusive OST) tillsammans med kundens användning av professionella tjänster är kundens fullständiga och slutliga
dokumenterade instruktioner till Microsoft för behandling av personuppgifter. Eventuella ytterligare eller alternativa instruktioner måste
godkännas i enlighet med processen för ändring av kundens volymlicensieringsavtal. I annat fall där GDPR är tillämplig och kunden är
personuppgiftsbiträde intygar kunden för Microsoft att kundens instruktioner, däribland att ge Microsoft uppdraget som
personuppgiftsbiträde eller underordnat personuppgiftsbiträde, har godkänts av relevant personuppgiftsansvarig.
Behandling av personuppgifter som ingår i supportdata
Parterna bekräftar och överenskommer att:

Föremålet för behandlingen begränsas till personuppgifter inom ramen för GDPR.

Behandlingens varaktighet är varaktigheten av kundens rätt till teknisk support och tills alla personuppgifter har raderats eller
returnerats enligt kundens instruktioner eller villkoren i OST.

Behandlingens art och syfte är att tillhandahålla teknisk support enligt kundens volymlicensieringsavtal.

Typerna av personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av teknisk support innefattar de som uttryckligen
anges i Artikel 4 i GDPR.

Kategorierna av registrerade är kundens representanter och slutanvändare, exempelvis anställda, uppdragstagare,
samarbetspartner och kunder.
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Vad gäller begäran från registrerade och register över behandling med anknytning till supportdata, och personuppgifter som ingår däri,
ska Microsoft följa tillämpliga skyldigheter som anges i villkoren ”Registrerades rättigheter: assistans med begäran” och ”Register över
behandling” i avsnittet Dataskyddsvillkor i OST.
Säkerhet för supportdata
Microsoft ska införa och upprätthålla tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda supportdata. Sådana åtgärder ska uppfylla kraven i ISO
27001, ISO 27002, and ISO 27018. Om Microsoft får kännedom om en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust,
ändring, obehörigt avslöjande av eller åtkomst till supportdata under Microsofts behandling ska Microsoft följa de skyldigheter som anges i
villkoret ”Meddelande om säkerhetsincidenter” i avsnittet Dataskyddsvillkor i OST.
Dataplats och dataöverföring
Supportdata som Microsoft behandlar för kundens räkning kan överföras till, lagras och behandlas i USA eller något annat land där Microsoft
eller dess koncernbolag eller underordnade personuppgiftsbiträden är verksamma. Kunden uppdrar åt Microsoft att utföra sådan överföring av
supportdata till varje sådant land och att lagra och bearbeta dessa data för att tillhandahålla teknisk support. Microsoft är certifierat för EU:s–
USA:s och Schweiz–USA:s Privacy Shield Framework-standarder och de åtaganden dessa innebär. Microsoft samtycker till att underrätta kunden i
händelse av att man fastställer att man inte längre kan uppfylla sin skyldighet att tillhandahålla skydd på samma nivå som krävs enligt Privacy
Shield-standarderna.
Andra skyldigheter avseende supportdata
Avslöjande
Microsofts avslöjande av supportdata till tredje man regleras av samma begränsningar och förfaranden som reglerar kunddata som anges
i villkoret ”Avslöjande av kunddata” i avsnittet Dataskyddsvillkor i OST.
Radering eller retur
Microsoft ska radera eller returnera alla exemplar av supportdata och personuppgifter däri efter att affärssyftet som låg till grund för att
supportdata samlades in eller överfördes har uppnåtts, eller tidigare på kundens begäran.
Användande av underordnade personuppgiftsbiträden
Microsofts användande av underordnade personuppgiftsbiträden i samband med tillhandahållande av teknisk support för onlinetjänster
regleras av samma begränsningar och förfaranden som reglerar deras användande av underordnade personuppgiftsbiträden i samband
med de Onlinetjänster som anges i villkoret ”Meddelande om och kontroll över användning av underordnade personuppgiftsbiträden” i
avsnittet Dataskyddsvillkor i OST.
Utbildningsinstitutioner
Microsofts bekräftelser och samtycke till och kundens skyldighet att inhämta förälders samtycke och framföra meddelande enligt vad
som anges i villkoret ”Utbildningsinstitutioner” i avsnittet Dataskyddsvillkor i OST är också tillämpliga beträffande supportdata.
Andra villkor för professionella tjänster
Behandling av personuppgifter
I den mån Microsoft är personuppgiftsbiträde eller underordnat personuppgiftsbiträde för uppgifter som inte ingår i supportdata åtar sig
Microsoft, i anslutning till tillhandahållande av professionella tjänster, åtagandena (a) bestämmelsen Behandling av personuppgifter i OST, och
(b) i GDPR-villkoren i Bilaga 4 gentemot alla kunder från och med 25 maj 2018.
Användande av underordnade personuppgiftsbiträden
Microsoft har rätt att anlita Underordnade personuppgiftsbiträden för att utföra vissa tjänster för sin räkning. För Professionella tjänster utöver
teknisk support för Onlinetjänster samtycker Kunden till att Microsoft anlitar andra Underordnade personuppgiftsbiträden för behandling av
Personuppgifter. Microsoft ska säkerställa att Underordnade personuppgiftsbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem att
tillhandahålla minst den dataskyddsnivå som Microsoft avkrävs enligt denna Bilaga.
En förteckning över Microsofts Underordnade personuppgiftsbiträden kan fås på begäran. Om en sådan förteckning begärs minst 14 dagar innan
ett eventuellt nytt annat personuppgiftsbiträde ges behörighet och åtkomst till Personuppgifter ska Microsoft uppdatera förteckningen och förse
Kunden med ett sätt att meddelas om denna uppdatering.
Om Kunden inte godkänner ett nytt Underordnat personuppgiftsbiträde får Kunden säga upp Avtalet för de berörda Professionella tjänsterna
genom att, inom den aktuella uppsägningstiden, tillhandahålla ett skriftligt uppsägningsmeddelande med en förklaring om anledningen till att
detta inte godkänns.
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Parternas skyldigheter
Microsoft garanterar att alla Professionella Tjänster utförs på ett fackmannamässigt sätt. Om Microsoft underlåter att göra detta och Kunden
meddelar Microsoft inom 90 dagar efter utförandedatumet ska Microsoft, som kundens enda kompensation för överträdelse av garantin för de
Professionella Tjänsterna, antingen utföra de Professionella Tjänsterna på nytt eller återbetala det pris som Kunden har betalat för dem.
Kunden ska utföra sina ansvar och skyldigheter för att underlätta Microsoft utförande av de Professionella Tjänsterna, enligt beskrivningen för
var och en av de Professionella Tjänsterna.
Ansvarsbegränsning
I den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lag, begränsas varje parts totala ansvar för alla krav gällande Professionella Tjänster till det
belopp som Kunden betalade för de Professionella Tjänsterna eller ansvarsbegränsningen för Onlinetjänsterna som medföljer de Professionella
Tjänsterna, beroende på vilket som är högst. Ingendera part ska under några omständigheter ansvara för indirekta, oförutsedda, särskilda
skador som ger rätt till skadestånd utöver den faktiska skadan eller följdskador, inklusive utebliven användning, förlust av intäkter eller
avbrott i verksamhet, hur de än har uppstått eller oavsett ansvarsgrund i samband med de Professionella Tjänsterna. Ingen begränsning eller
friskrivning gäller för ansvar som uppstår på grund av någon parts (1) sekretesskyldigheter eller (2) brott mot den andra partens immateriella
rättigheter.
Fixar
”Korrigeringar” innebär Produktkorrigeringar, modifieringar eller förbättringar eller ur dessa härledda produkter som Microsoft antingen gör
generellt tillgängliga (t.ex. som service pack) eller som Microsoft tillhandahåller Kunden för att lösa ett specifikt problem. Varje Korrigering är
licensierad under samma villkor som Produkten till vilken den hör. Om en Korrigering inte tillhandahålls för en specifik Produkt gäller
användningsvillkoren som Microsoft tillhandahåller med Korrigeringen.
Redan existerande Arbete
Med ”Redan existerande arbete” avses all datorkod eller ej kodbaserat skriftligt material som utvecklats eller på annat sätt förvärvats oberoende
av Kundens volymlicensieringsavtal. Alla rättigheter till Redan existerande arbete ska fortsätta att tillhöra den parten som tillhandahåller det.
Endera parten får använda, reproducera och modifiera den andra partens Redan existerande Arbete endast i den utsträckning som krävs för att
utföra skyldigheter som har att göra med Professionella Tjänster.
Services Deliverables
Med ”Services Deliverables” avses all datorkod eller allt material, med undantag för Produkter eller Korrigeringar, som Microsoft lämnar till
Kunden när Microsofts slutfört de Professionella Tjänsterna. Efter fullgjord betalning för de Professionella Tjänsterna beviljar Microsoft Kunden
en icke-exklusiv, ej överlåtbar, evig licens att reproducera, använda och ändra Services Deliverables endast för Kundens interna affärsändamål,
enligt villkoren i Kundens volymlicensieringsavtal.
Teknik som inte kommer från Microsoft
Kunden är ensamt ansvarig för eventuell programvara eller teknik som inte kommer från Microsoft som Kunden installerar eller använder
tillsammans med Onlinetjänsterna, Korrigeringar eller Services Deliverables.
Rättigheter för Koncernbolag
Kunden får underlicensiera rättigheterna att använda Service Deliverables till sina Koncernbolag, men Kundens Koncernbolag får inte
underlicensiera dessa rättigheter. Kunden ansvarar för att garantera att dess Koncernbolag följer villkoren i det här Meddelandet och Kundens
volymlicensavtal.
Myndighetskunder
Om Kunden är en myndighetsorganisation gäller följande villkor för alla Professionella Tjänster som tillhandahålls Kunden utan kostnad.
Microsoft avstår från alla rättigheter till kompensation från Kunden för de Professionella Tjänsterna. I enlighet med tillämpliga lagar och andra
föreskrifter bekräftar Microsoft och Kunden att de Professionella Tjänsterna endast får användas av och till förmån för Kunden och att de inte
tillhandahålls för privat bruk eller till förmån för någon enskild myndighetsanställd.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Meddelande om Azure Media Services H.265/HEVC-kodning
Kunden måste erhålla dess egna patentlicens(er) från tredje parts H.265/HEVC-patentgrupper eller rättighetsinnehavare innan de använder Azure
Media Services för att koda eller avkoda H.265/HEVC-media.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Meddelande om Adobe Flash Player
Det kan ingå en version av Adobe Flash Player i programvaran. Kunden samtycker till att dennes användning av Adobe Flash Player gäller under
licensvillkoren för Adobe Systems Incorporated på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe och Flash är registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor

Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC, videostandarden VC-1, den visuella
standarden MPEG-4 Part 2 och videostandarden MPEG-2
Denna programvara kan omfatta kompressionsteknologierna H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 och MPEG-2. MPEG LA, L.L.C. kräver följande
meddelande:
DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2 OCH MPEG-2 VISUAL FÖR PERSONLIGT
OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (i) KODA VIDEO ENLIGT OVANSTÅENDE (VIDEOSTANDARDER) OCH/ELLER (ii) AVKODA
AVC-, VC-1-, MPEG 4 PART 2- OCH MPEG-2-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT
BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS
ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE
www.mpegla.com.
För att förtydliga, begränsar detta meddelande inte programvarans användning för normala affärsändamål som är personliga för branschen och
inte inkluderar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje man eller (ii) skapande av innehåll förenligt med VIDEOSTANDARDERNAS
teknologier för distribution till tredje man.
Innehållsförteckning / Allmänna villkor
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Bilaga 2 – Abonnemangslicensserier
Onlinetjänster kan finnas att köpa som serier för Onlinetjänster. Om en cell i tabellerna nedan är skuggad i blått på en Onlinetjänsts rad uppfyller
Suite SL för den kolumn cellen finns i abonnemangslicenskraven för cellens Onlinetjänster. För utbildnings- och myndighetserbjudanden hänvisas till
tabellen för offentliga sektorn nedan.

Onlinetjänst

Office 365
Office 365 Office 365
Enterprise 1, 3 Företag
Företag
Essentials Premium

Enterprise
Mobility +
Säkerhet

F1 E1 E3 E5

E3

E5

Microsoft
365 2

F1

E3

E5

Microsoft 365
Business

Dynamics 365
Enterprise Edition
Cust Uni
Plan
Eng4 Ops4

Exchange Online K1
Exchange Online, tarjous 1
Exchange Online, tarjous 2
SharePoint Online K1
SharePoint Online, tarjous 1
SharePoint Online, tarjous 2
Skype för företag – Online Plan 2
Telefonsystem
Ljudkonferens
Office Online
Office 365 Business
Office 365 ProPlus
Microsoft MyAnalytics
Office 365 Advanced Compliance
Office 365 Cloud App Security
Förebyggande av dataförlust för Office 365
Office 365 Threat Intelligence
Microsoft Power BI Pro
Office 365 Avancerat skydd
Microsoft Intune
Azure Info Protection Premium Plan 1
Azure Info Protection Premium Plan 2
Azure Active Directory Premium Plan 1
Azure Active Directory Premium Plan 2
Azure Avancerat skydd för användare
Microsoft Cloud App Security
Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
Microsoft Dynamics 365 for Field Service
Microsoft Dynamics 365 for Project Service
Automation
Microsoft Dynamics 365 for Retail
Microsoft Dynamics 365 for Sales Enterprise
Microsoft Dynamics 365 for Talent
Microsoft Flow Plan 1
Microsoft PowerApps Plan 1
Microsoft PowerApps Plan 2
Microsoft Stream Plan 1
Microsoft Stream Plan 2

Tilläggsprenumerationslicensserier som innehåller ”utan ProPlus” i titeln omfattar inga rättigheter till Office 365 ProPlus.
Utöver de Onlinetjänster som anges ovan uppfyller Microsoft 365 användarlicenskraven för Windows SA per Användare som beskrivs i Produktvillkoren.
3 Huruvida Skype for Business Online Ljudkonferens ingår i Office 365 Enterprise E5 beror på regional tillgänglighet.
4 Utöver de Onlinetjänster som anges ovan innefattar Dynamics 365 Unified Operations Plan finans- och verksamhetsfunktioner enligt beskrivningen i Bilaga C i
Dynamics 365 Enterprise edition-licensguiden https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/pricing.
5 Office 365-kunder med högst 500 platser onboardas till Microsoft Teams och kommer inte ha tillgång till Skype för företag Online.
1
2
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Offentliga sektorn
Office 365 för myndigheter1,3

Onlinetjänst

F1

E1

E3

E4

Office 365 Education3
E5

A1

A3

Microsoft 365 Education2
A5

A1

A35

A5

Exchange Online K1
Exchange Online, tarjous 1
Exchange Online, tarjous 2
SharePoint Online K1
SharePoint Online, tarjous 1
SharePoint Online, tarjous 2
Skype för företag – Online Plan 2
Telefonsystem
Ljudkonferens
Office Online
Office 365 ProPlus
Microsoft MyAnalytics
Office 365 Advanced Compliance
Office 365 Cloud App Security
Förebyggande av dataförlust för Office 365
Office 365 Threat Intelligence
Microsoft Power BI Pro
Office 365 Avancerat skydd
Microsoft Intune
Azure Info Protection Premium Plan 1
Azure Info Protection Premium Plan 2
Azure Active Directory Premium Plan 1
Azure Active Directory Premium Plan 2
Azure Avancerat skydd för användare
Microsoft Cloud App Security
Microsoft Stream Plan 1
Microsoft Stream Plan 2
Minecraft: Education Edition

Tilläggsprenumerationslicensserier som innehåller ”utan ProPlus” i titeln omfattar inga rättigheter till Office 365 ProPlus.
Utöver de Onlinetjänster som anges ovan uppfyller Microsoft 365 Education användarlicenskraven för Windows SA per Användare som beskrivs i Produktvillkoren.
3 Huruvida Skype for Business Online Ljudkonferens ingår i Office 365 för myndigheter/Education E5/A5 beror på regional tillgänglighet.
4 Inkluderar Microsoft 365 Education A3 med Core CAL.
5 Office 365-kunder med högst 500 platser onboardas till Microsoft Teams och kommer inte ha tillgång till Skype för företag Online.
1
2
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Bilaga 3 – Standardavtalsklausulerna (Processorer)
Kundens verkställande av volymlicensieringsavtalet omfattar verkställande av denna Bilaga 3, vilken är kontrasignerad av Microsoft Corporation.
För att välja bort standardavtalsklausuler måste kunden skicka följande information i ett skriftligt meddelande till Microsoft (enligt villkoren i
kundens volymlicensieringsavtal):
 Kundens fullständiga namn som juridisk person och eventuella koncernbolag som väljer bort.
 Om kunden har flera volymlicensieringsavtal, vilket volymlicensieringsavtal det gäller.
 Ett uttalande om att kunden (eller dess koncernbolag) väljer bort standardavtalsklausulerna.
I länder där det krävs myndighetsgodkännande för användning av standardavtalsklausulerna kan dessa inte åberopas enligt Europeiska
kommissionen 2010/87/EU (från februari 2010) för att legitimera export av data från landet, såvida inte kunden har erhållit erforderligt
myndighetsgodkännande.
Med början den 25 maj 2018 och därefter behandlas referenser till diverse artiklar i direktivet 95/46/EG i nedanstående standardavtalsklausuler
som referenser till relevanta och tillämpliga artiklar i GDPR.
För ändamålen enligt artikel 26(2) i direktiv 95/46/EG för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje länder med otillräckligt
uppgiftsskydd, har Kunden (som uppgiftsutförare) och Microsoft Corporation (som uppgiftsinförare, vars signatur visas nedan), var och en ”part”,
tillsammans ”parterna”, enats om följande avtalsklausuler (”Klausulerna” eller ”Standardavtalsklausulerna”) för att säkerställa ett adekvat skydd för
privatliv och grundläggande rättigheter och friheter för enskilda i samband med överföring från uppgiftsutföraren till uppgiftsinföraren av sådana
personuppgifter som anges i Bilaga 1.
Klausul 1: Definitioner
(a) ”personuppgifter”, ”särskilda kategorier av uppgifter”, ”behandling”, ”registeransvarig”, ”registerförare”, ”registrerad” och ”tillsynsmyndighet”
ska ha samma innebörd som i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter,
(b) med ”uppgiftsutförare” avses den registeransvarige som överför personuppgifterna,
(c) med ”uppgiftsinförare” avses den registerförare som går med på att från uppgiftsutföraren ta emot personuppgifter för vidare behandling i
enlighet med uppgiftsutförarens instruktioner och villkoren i klausulerna, och som inte omfattas av ett system i tredjeland som garanterar ett
adekvat skydd i den mening som avses i artikel 25(1) i direktiv 95/46/EG,
(d) med ”underentreprenör” avses den registerförare som anlitats av uppgiftsinföraren eller av en annan av uppgiftsinförarens underentreprenörer
och som går med på att från uppgiftsinföraren eller en annan av uppgiftsinförarens underentreprenör ta emot personuppgifter i den enda avsikten
att efter överföringen behandla personuppgifter för uppgiftsutförarens räkning i enlighet med uppgiftsutförandens instruktioner, villkoren i
klausulerna samt villkoren i det skriftliga underentreprenörsavtalet,
(e) med ”tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning” sådan lagstiftning som avser att skydda personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras
personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter, och som är tillämplig på registeransvariga i den medlemsstat där
uppgiftsutföraren är etablerad,
(f) med ”tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder” avses åtgärder avsedda att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig utplåning,
oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten åtkomst, i synnerhet när behandlingen inbegriper överföring av uppgifter över ett nät,
och mot varje annan form av olaglig behandling.
Klausul 2: Information om överföringen
Information om överföringen, och i förekommande fall om särskilda kategorier av personuppgifter, anges i bilaga 1, vilket utgör en integrerad del
av Klausulerna.
Klausul 3: Tredjepartsberättigande
1. Den registrerade kan i egenskap av berättigad tredjepart åberopa denna klausul och klausulerna 4(b) till (i), klausul 5(a) till (e) och (g) till (j),
klausul 6(1) och (2), klausul 7, klausul 8(2) och klausulerna 9 till 12 gentemot uppgiftsutföraren.
2. Den registrerade kan gentemot uppgiftsinföraren åberopa denna klausul, klausulerna 5(a) till (e) och (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) och
klausulerna 9 till 12, i sådana fall där uppgiftsutföraren har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening, såvida inte en annan enhet enligt avtal
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eller lag till fullo har övertagit uppgiftsutförarens rättsliga skyldigheter, och som en följd av detta påtar sig uppgiftsutförarens rättigheter och
skyldigheter, i vilket fall den registrerade kan åberopa de ovannämnda klausulerna gentemot denna.
3. Den registrerade kan gentemot underentreprenören åberopa denna klausul, klausulerna 5(a) till (e) och (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) och
klausulerna 9 till 12, i de fall där uppgiftsutföraren har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening eller har hamnat på obestånd, såvida inte
en annan enhet enligt avtal eller lag till fullo har övertagit uppgiftsutförarens rättsliga skyldigheter, och som en följd av detta övertar
uppgiftsutförarens rättigheter och skyldigheter, i vilket fall den registrerade kan åberopa de ovannämnda klausulerna gentemot denna enhet.
Skadeståndsansvaret ska i sådana fall vara begränsat till underentreprenörens egen behandling av uppgifter enligt klausulerna.
4. Parterna har inget att invända mot att en registrerad företräds av sammanslutningar eller andra organ om denne uttryckligen så önskar och i den
mån det är tillåtet enligt nationell rätt.
Klausul 4: Uppgiftsutförarens skyldigheter
Uppgiftsutföraren godtar och garanterar:
(a) att behandlingen, inbegripet själva överföringen, av personuppgifterna har skett och även i fortsättningen kommer att ske i enlighet med
tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning (och i förekommande fall anmäls till behöriga myndigheter i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är
etablerad) och inte strider mot gällande lagar eller andra författningar i den medlemsstaten,
(b) att han instruerat och under behandlingen av personuppgifter kommer att instruera uppgiftsinföraren att behandla de överförda
personuppgifterna endast för uppgiftsutförarens räkning och i enlighet med tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning och klausulerna,
(c) att uppgiftsinföraren kommer att ge tillräckliga garantier vad gäller de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som anges i Bilaga 2
nedan,
(d) att han, mot bakgrund av tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning, har funnit säkerhetsåtgärderna lämpliga för att skydda personuppgifter mot
oavsiktlig eller olaglig utplåning, oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten åtkomst, i synnerhet när behandlingen inbegriper
överföring av uppgifter över ett nät, och mot varje annan form av olaglig behandling, med hänsyn tagen till teknikens ståndpunkt, kostnaden för
vidtagande av åtgärderna och de risker behandlingen innebär och karaktären hos de uppgifter som ska behandlas,
(e) att han kommer att se till att säkerhetsåtgärderna följs,
(f) att, om överföringen avser särskilda kategorier av uppgifter, de registrerade har informerats eller informeras senast när överföringen sker eller
så snart som möjligt därefter om att deras uppgifter kan komma att överföras till ett tredjeland som inte tillhandahåller adekvat skydd i den
mening som avses i direktiv 95/46/EG,
(g) att vidarebefordra anmälningar från uppgiftsinföraren eller eventuella underentreprenörer i enlighet med klausul 5(b) och klausul 8(3) till
tillsynsmyndigheten om uppgiftsutföraren beslutar att fortsätta överföringen eller häva avbrottet,
(h) att på begäran tillhandahålla de registrerade en kopia av klausulerna, med undantag för bilaga 2, och en sammanfattande beskrivning av
säkerhetsåtgärderna, samt en kopia av eventuella underentreprenörsavtal som måste ingås enligt klausulerna, såvida inte klausulerna eller avtalet
innehåller affärsinformation,
(i) att uppgiftsbehandlingen vid en eventuell utläggning på entreprenad utförs i enlighet med klausul 11 av en underentreprenör som
tillhandahåller åtminstone samma skyddsnivå för personuppgifter och den registrerades rättigheter som uppgiftsinföraren ska göra enligt
klausulerna, och
(j) att han kommer att se till att klausul 4(a) till (i) följs.
Klausul 5: Uppgiftsinförarens skyldigheter
Uppgiftsinföraren godtar och garanterar:
(a) att behandla personuppgifter för uppgiftsutförarens räkning och enlighet med dennes instruktioner samt dessa klausuler; om han av något skäl
inte kan fullgöra detta krav går han med på att omedelbart informera uppgiftsutföraren om detta, varvid uppgiftsutföraren har rätt att avbryta
överföringen av uppgifter och/eller häva avtalet,
(b) att han inte har anledning att förmoda att den lagstiftning som är tillämplig på honom hindrar honom från att fullfölja uppdragsutförarens
instruktioner och sina skyldigheter enligt detta avtal; om lagstiftningen ändras på ett sätt som sannolikt har en avsevärt skadlig inverkan på de
garantier som klausulerna innebär, ska han anmäla ändringen till uppgiftsutföraren, varvid uppgiftsutföraren har rätt att avbryta överföringen av
uppgifter och/eller häva avtalet,
(c) att han har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som anges i bilaga 2 innan de överförda personuppgifterna behandlas,
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(d) att utan dröjsmål kommer att underrätta uppgiftsutföraren om:
(i) varje rättsligt bindande begäran från rättsliga myndigheter om utlämnande av personuppgifterna, om inte detta är förbjudet på grund av
exempelvis ett straffrättsligt förbud som syftar till att bevara sekretessen vid brottsutredningar,
(ii) varje oavsiktlig eller otillåten åtkomst, och
(iii) varje förfrågan direkt från de registrerade, utan att svara på dem om han inte givits tillstånd till det,
(e) att utan dröjsmål och korrekt handlägga alla frågor från uppgiftsutföraren om behandling av sådana personuppgifter som överförs och att rätta
sig efter tillsynsmyndighetens rekommendationer med avseende på behandlingen av de uppgifter som överförs,
(f) att på uppgiftsutförarens begäran ställa sin databehandlingsutrustning till förfogande för granskning av den uppgiftsbehandling som dessa
klausuler avser; granskningen ska genomföras av uppgiftsutföraren eller av ett inspektionsorgan med oberoende och sakkunniga ledamöter; de av
tystnadsplikt bundna ledamöterna utses av uppgiftsutföraren, i förekommande fall enligt överenskommelse med tillsynsmyndigheten,
(g) att på begäran förse de registrerade med en kopia av klausulerna eller av eventuella befintliga underentreprenörsavtal, såvida inte klausulerna
eller kontraktet innehåller känslig affärsinformation; i vilket fall uppgiftsinföraren kan ta bort dessa uppgifter; denna skyldighet omfattar dock inte
bilaga 2, som ska ersättas av en sammanfattande beskrivning av säkerhetsåtgärderna i de fall där den registrerade inte kan erhålla en kopia från
uppgiftsutföraren,
(h) att han, om uppgiftsbehandlingen läggs ut på entreprenad, i förväg har underrättat uppgiftsutföraren och utverkat skriftligt förhandstillstånd
från denne,
(i) att den uppgiftsbehandling som utförs av underentreprenören utförs i enlighet med klausul 11, och
(j) att omedelbart översända en kopia av eventuella underentreprenörsavtal som ingåtts enligt klausulerna till uppgiftsutföraren.
Klausul 6: Ansvar
1. Parterna är överens om att en registrerad som lidit skada till följd av att en part eller en parts underentreprenör brutit mot de skyldigheter som
avses i klausul 3 eller klausul 11 har rätt till ersättning från uppgiftsutföraren.
2. Om den registrerade, i situationer där uppgiftsinföraren eller dennes underentreprenör bryter mot någon av sina skyldigheter enligt klausulerna
3 eller 11, inte kan rikta skadeståndsanspråk mot uppgiftsutföraren i enlighet med punkt 1 på grund av att uppgiftsutföraren har upphört att
existera i faktisk eller rättslig mening eller har hamnat på obestånd, ska uppgiftsinföraren godta att den registrerade kan rikta ett
skadeståndsanspråk mot uppgiftsinföraren som om denne var uppgiftsutföraren, såvida inte en annan enhet enligt avtal eller lag till fullo har
övertagit uppgiftsutförarens rättsliga skyldigheter, i vilket fall den registrerade kan göra sina rättigheter gällande gentemot denna enhet.
Uppgiftsinföraren kan inte åberopa att en underentreprenör har brustit i sina skyldigheter för att undvika eget ansvar.
3. Om en registrerad, i situationer där en underentreprenör har brutit mot någon av sina skyldigheter enligt klausulerna 3 eller 11, inte kan rikta ett
skadeståndsanspråk mot uppgiftsutföraren eller uppgiftsinföraren i enlighet med punkt 1 och 2 på grund av att såväl uppgiftsutföraren som
uppgiftsinföraren har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening eller har hamnat på obestånd, ska underentreprenören godta att den
registrerade kan rikta ett skadeståndsanspråk mot underentreprenören, med avseende på dennes egen behandling av personuppgifter i enlighet
med klausulerna, som om denne var uppgiftsutföraren eller uppgiftsinföraren, såvida inte en annan enhet enligt avtal eller lag till fullo har övertagit
uppgiftsutförarens eller uppgiftsinförarens rättsliga skyldigheter, i vilket fall den registrerade kan göra sina rättigheter gällande gentemot denna
enhet. Skadeståndsansvaret ska i sådana fall vara begränsat till underentreprenörens egen behandling av uppgifter enligt klausulerna.
Klausul 7: Medling och forum
1. Uppgiftsinföraren samtycker till att, om den registrerade åberopar tredje parts rättigheter och/eller kräver ersättning för skador i enlighet med
klausulerna, godta den registrerades beslut att:
(a) inleda medling av tredje part eller, i tillämpliga fall, av tillsynsmyndigheten,
(b) hänskjuta tvisten till domstol i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad.
2. Parterna är överens om att den registrerades val inte påverkar dennes materiella eller processuella rätt att söka gottgörelse i enlighet med andra
bestämmelser i nationell eller internationell lagstiftning.
Klausul 8: Samarbetet med tillsynsmyndigheterna
1. Uppgiftsutföraren åtar sig att deponera ett exemplar av detta avtal hos tillsynsmyndigheten, om så föreskrivs i tillämplig
uppgiftsskyddslagstiftning eller om tillsynsmyndigheten begär det.
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2. Parterna är överens om att tillsynsmyndigheten har rätt att genomföra inspektioner hos uppgiftsinföraren och uppgiftsinförarens eventuella
underentreprenörer i samma omfattning och på samma villkor som skulle gälla för en revision hos uppgiftsutföraren enligt tillämplig
uppgiftsskyddslagstiftning.
3. Uppgiftsinföraren ska omedelbart underrätta uppgiftsutföraren om uppgiftsinföraren och dennes eventuella underentreprenörer omfattas av
lagstiftning som förhindrar att de blir föremål för inspektion i enlighet med punkt 2. I sådant fall ska uppgiftsutföraren ha rätt att vidta de åtgärder
som anges i klausul 5 (b).
Klausul 9: Tillämplig lag.
Klausulerna omfattas av lagen i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad.
Klausul 10: Ändring av avtalet
Parterna åtar sig att inte ändra klausulerna. Detta hindrar inte parterna från att om nödvändigt lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, så
länge dessa inte står i strid med någon klausul.
Klausul 11: Utläggning på entreprenad
1. Uppgiftsinföraren får inte utan uppgiftsutförarens föregående samtycke på entreprenad lägga ut någon del av den behandling som
uppgiftsinföraren utför för uppgiftsutförarens räkning i enlighet med klausulerna. Om uppgiftsinföraren, med uppgiftsutförarens samtycke, lägger
över sina skyldigheter enligt dessa klausuler på en underentreprenör, får detta endast ske genom ingående av ett skriftligt avtal med
underentreprenören, varigenom denne åläggs samma skyldigheter som enligt klausulerna åligger uppgiftsinföraren. Om underentreprenören inte
uppfyller sina skyldigheter i fråga om uppgiftsbehandling enligt ett sådant avtal ska uppgiftsinföraren förbli fullt ansvarig gentemot
uppgiftsutföraren för underentreprenörens uppfyllande av sina skyldigheter enligt avtalet.
2. Det på förhand ingångna skriftliga avtalet mellan uppgiftsutföraren och uppgiftsinföraren ska även inbegripa en bestämmelse om berättigad
tredje part i enlighet med klausul 3 i sådana fall där den registrerade inte kan rikta skadeståndsanspråk i enlighet med klausul 6.1 mot
uppgiftsutföraren eller uppgiftsinföraren, eftersom dessa har upphört att existera i faktisk eller rättslig mening eller har hamnat på obestånd, och
ingen annan enhet har till fullo övertagit uppgiftsutförarens eller uppgiftsinförares rättsliga skyldigheter enligt avtal eller lag. Skadeståndsansvaret
ska i sådana fall vara begränsat till underentreprenörens egen behandling av uppgifter enligt klausulerna.
3. Bestämmelserna om uppgiftsskyddsaspekter vid utläggning på entreprenad av det kontrakt som avses i punkt 1 på en underentreprenör ska
omfattas av lagen i den medlemsstat där uppgiftsutföraren är etablerad.
4. Uppgiftsutföraren ska föra en förteckning över entreprenadavtal som ingåtts enligt klausulerna och anmälts av uppgiftsinföraren i enlighet med
klausul 5 (j). Förteckningen ska uppdateras minst en gång om året. Förteckningen ska vara tillgänglig för uppgiftsutförarens dataskyddsmyndighet.
Klausul 12: Skyldigheter efter det att behandlingen av personuppgifter har upphört
1. Parterna är överens om att uppgiftsinföraren och eventuella underentreprenörer efter behandlingens upphörande och beroende på vad
uppgiftsutföraren beslutar antingen ska återlämna alla överförda personuppgifter och kopior av dessa till uppgiftsutföraren, eller förstöra alla
personuppgifter och intyga för uppgiftsutföraren att så skett, såvida inte den på uppgiftsinföraren tillämpliga lagstiftningen helt eller delvis hindrar
honom från att återlämna eller förstöra de överförda personuppgifterna. I så fall ska uppgiftsinföraren garantera att denne kommer att bevara
sekretessen hos de överförda personuppgifterna och inte aktivt behandla de överförda personuppgifterna ytterligare.
2. Uppgiftsinföraren och underentreprenören garanterar att de på uppgiftsutförarens och/eller tillsynsmyndighetens begäran kommer att ställa sin
databehandlingsutrustning till förfogande för en granskning av de åtgärder som anges i punkt 1.
Bilaga 1 till Standardavtalsklausulerna
Dataexportör: Kunden är dataexportören. Dataexportören är en användare av onlinetjänster enligt definitionen i avsnittet ”Dataskyddsvillkor” i
OST.
Uppgiftsinförare: Uppgiftsinföraren är MICROSOFT CORPORATION, en global producent av programvara och tjänster.
Registrerade: Registrerade omfattar uppgiftsutförarens representanter och slutanvändare inklusive anställda, uppdragstagare, samarbetspartner
och uppgiftsutförarens kunder. Registrerade kan även omfatta enskilda personer som försöker kommunicera eller överföra personuppgifter till
användare av tjänster som tillhandahålls av uppgiftsinföraren.
Typ av uppgifter som överförs: Personuppgifterna som överförs omfattar e-post, dokument och andra data i elektronisk form i samband med
Onlinetjänsterna.
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Behandling: De personuppgifter som överförs kommer att behandlas på följande sätt:
a. Giltighetstid för och mål med databehandlingen. Varaktigheten för databehandling ska vara för den giltighetstid som anges i tillämpligt
volymlicensavtal mellan uppgiftsutföraren och Microsoft-enheten till vilken dessa standardavtalsklausuler bifogas (”Microsoft”). Målet med
databehandlingen är att Onlinetjänsterna ska fungera.
b. Omfattning av och syfte med databehandlingen. Omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter beskrivs i avsnittet
”Säkerhetsrutiner och säkerhetspolicyer” i OST. Dataimportören driver ett globalt nätverk av datacenter och hanterings-/
supportanläggningar, och behandlingen kan äga rum i vilken jurisdiktion som helst där dataimportören eller dennas underordnade
personuppgiftsbiträden har sådana anläggningar.
c. Åtkomst till Kunddata. Under den giltighetstid som anges i tillämpligt volymlicensavtal kommer uppgiftsinföraren, efter eget godtycke
och när detta är nödvändigt enligt tillämplig lag, implementera artikel 12(b) i EU:s dataskyddsdirektiv, och antingen: (1) ge uppgiftsutföraren
möjlighet att korrigera, radera eller blockera Kunddata eller (2) göra sådana korrigeringar, raderingar eller blockeringar å dess vägnar.
d. Uppgiftsutförarens instruktioner. För Onlinetjänster agerar uppgiftsinföraren endast enligt uppgiftsutförarens instruktioner som
förmedlas av Microsoft.
e. Radera eller returnera Kunddata. När uppgiftsutförarens användning av Onlinetjänsterna upphör eller sägs upp kan uppgiftsutföraren
extrahera Kunddata och uppgiftsinföraren ska radera Kunddata, allt i enlighet med de Villkor för Onlinetjänster som är tillämpliga för
avtalet.
Underleverantörer: Uppgiftsinföraren får anlita andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster å uppgiftsinförarens vägnar, till exempel
för att tillhandahålla kundsupport. Varje sådan underleverantör har rätt att få åtkomst till Kunddata endast för att leverera tjänsterna som
uppgiftsinföraren har anlitat dem att tillhandahålla och de är förbjudna att använda Kunddata för något annat ändamål.
Bilaga 2 till Standardavtalsklausulerna
Beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som implementeras av uppgiftsinföraren i enlighet med klausul 4(d) och 5(c):
1. Personal. Uppgiftsinförarens personal ska inte behandla Kunddata utan tillstånd. Personalen är skyldig att upprätthålla konfidentialiteten för alla
Kunddata och denna skyldighet fortsätter att gälla även efter att deras åtagande avslutas.
2. Kontakt för dataskydd. Uppgiftsinförarens dataskyddsansvariga kan nås på följande adress:
Microsoft Corporation
Att.: Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, WA 98052 USA
3. Tekniska och organisatoriska åtgärder. Dataimportören har infört och ska upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, interna
kontroller och informationssäkerhetsrutiner som är avsedda att skydda kunddata, enligt definitionen i avsnittet ”Säkerhetsrutiner och
säkerhetspolicyer” i OST, mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller ändring, otillåtet avslöjande eller åtkomst eller otillåten förstörelse enligt följande:
De tekniska och organisatoriska åtgärder, interna kontroller och informationssäkerhetsrutiner som anges i avsnittet ”Säkerhetsrutiner och
säkerhetspolicyer” i OST införlivas härmed i denna Bilaga 2 genom denna referens och är bindande för dataimportören som om de vore angivna i
denna Bilaga 2 i sin helhet.
Microsoft Corporations underskrift finns på nästa sida.
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Undertecknar standardklausulerna, Bilaga 1 och Bilaga 2 å uppgiftsinförarens vägnar:
Rajesh Jha, Corporate Vice President
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052

Innehållsförteckning



Inledning



Allmänna villkor



355

Integritetskydds- och
säkerhetsvillkor



Särskilda villkor för
Onlinetjänsterna



Bilaga

Villkor för onlinetjänster för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, januari 2019)

46

Bilaga 4 – Villkor i EU:s allmänna dataskyddsförordning
Microsoft gör åtagandena i dessa GDPR-villkor gentemot alla kunder från och med den 25 maj 2018. Dessa åtaganden är bindande för Microsoft
vad kunden beträffar, oavsett (1) vilken version av OST som i övrigt är tillämplig på en viss onlinetjänstprenumeration, (2) eventuellt annat avtal
som hänvisar till denna bilaga.
För syftet med dessa GDPR-villkor överenskommer kunden och Microsoft att kunden är personuppgiftsansvarig för kundens personuppgifter och
Microsoft är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter, utom när kunden agerar personuppgiftsbiträde för personuppgifter, då Microsoft är ett
underordnat personuppgiftsbiträde. Dessa GDPR-villkor är tillämpliga på Microsofts behandling av personuppgifter, inom ramen för GDPR, för
kundens räkning. Dessa GDPR-villkor begränsar eller minskar inga dataskyddsåtaganden som Microsoft gör gentemot kunden enligt villkoren för
onlinetjänster eller annat avtal dem mellan. Dessa GDPR-villkor är inte tillämpliga om Microsoft är personuppgiftsansvarig.
Relevanta åtaganden enligt GDPR: Artikel 28, 32 och 33
1. Microsoft får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits från Kunden.
Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska Microsoft informera Kunden om eventuella planer på att anlita nya personuppgiftsbiträden
eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att Kunden har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. (Artikel 28(2))
2. Microsofts databehandling regleras av dessa GDPR-villkor enligt Europeiska unionens (benämns hädanefter unionen) eller medlemsstats lagar
och är bindande för Microsoft gentemot kunden. Föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och syfte, typen av personuppgifter
och kategorier av registrerade, samt kundens skyldigheter och rättigheter anges i kundens licensavtal, inklusive dessa GDPR-villkor. Särskilt gäller
att Microsoft
(a)

endast får behandla Personuppgifter på dokumenterade instruktioner från Kunden, inbegripet när det gäller överföringar av
Personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, såvida inte denna behandling krävs enligt unionsrätten
eller enligt en medlemsstats nationella rätt som Microsoft omfattas av, och i så fall ska Microsoft informera Kunden om det
rättsliga kravet innan uppgifterna behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt
allmänintresse enligt denna rätt

(b)

säkerställer att personer med behörighet att behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas
av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt

(c)

ska vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32 i GDPR

(d)

ska respektera de villkor som avses i punkterna 1 och 3 för anlitandet av ett annat personuppgiftsbiträde

(e)

med tanke på behandlingens art, ska hjälpa Kunden genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är
möjligt, så att Kunden kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet
med kapitel III i GDPR

(f)

ska bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 i GDPR fullgörs, med beaktande
av typen av behandling och den information som Microsoft har att tillgå

(g)

beroende på vad Kunden väljer, ska radera eller återlämna alla Personuppgifter till Kunden efter det att tillhandahållandet av
behandlingstjänster har avslutats, och radera befintliga kopior såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt

(h)

ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs i artikel 28 i GDPR har fullgjorts
samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Kunden eller av en annan revisor som
bemyndigats av Kunden.

Microsoft ska omedelbart informera Kunden om man anser att en instruktion strider mot GDPR eller mot andra av unionens eller
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser. (Artikel 28(3))
3. I de fall där Microsoft anlitar ett annat personuppgiftsbiträde för utförande av specifik behandling på Kundens vägnar ska det andra
personuppgiftsbiträdet, genom ett avtal eller en annan rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt, åläggas samma
skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i dessa GDPR-villkor, och framför allt att ge tillräckliga garantier om att genomföra
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven enligt GDPR. Om det andra
personuppgiftsbiträdet inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska Microsoft vara fullt ansvariga gentemot Kunden för utförandet av
det andra personuppgiftsbiträdets skyldigheter. (Artikel 28(4))
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4. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt
riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska Kunden och Microsoft vidta lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt
(a)

pseudonymisering och kryptering av Personuppgifter

(b)

förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och
-tjänsterna

(c)

förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till Personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident

(d)

ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder
som ska säkerställa behandlingens säkerhet. (Artikel 32(1))

5. Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som behandling medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat
sätt behandlats. (Artikel 32(2))
6. Kunden och Microsoft ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under Kundens eller Microsofts
överinseende, och som får tillgång till Personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från Kunden, om inte unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det. (Artikel 32(4))
7. Microsoft ska utan oskäligt dröjsmål meddela kunden efter att ha fått kännedom om en personuppgiftsincident. (Artikel 33(2)). Sådant
meddelande ska innefatta den information som ett personuppgiftsbiträde måste tillhandahålla en personuppgiftsansvarig enligt Artikel 33(3), i
den mån sådan information är skäligen tillgänglig för Microsoft.
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Gäller till och med: 2022-12-31
Antagen: Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 98

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

Definitioner
IT

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

IT-system

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

IT-plattform

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

Informationssäkerhet

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

Mål
Kommunens användning av IT syftar till att underlätta och utveckla servicen för medborgare och
medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt ska vidare bidra till att kommunens
handläggning hålls enkel, tillgänglig, kostnadseffektiv och säker.
De övergripande mål som policyn för IT- och informationssäkerhet ska bidra till är:
att kommunen kan hålla en hög servicenivå med god tillgänglighet för medborgarna,
att kommunen tillhandahåller användarvänliga IT-tjänster och information som håller en hög
kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och service,
att kommunen använder sina resurser effektivt, och
att kommunen använder IT på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling och resursåtervinning.
För att uppnå målen ska kommunen arbeta med standardisering och samordning av system och resurser.
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Omfattning
Policyn gäller för Karlshamns kommuns IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som ägs, används eller
förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som använder kommunens IT-tjänster.
För delägda bolag inom kommunens koncern är policyn endast styrande om bolaget självt så beslutar.

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

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

Revidering och uppföljning
E-rådet, som består av representanter för olika kommunala förvaltningar med anknytning till IT- och
digitaliseringsfrågor, ansvarar för att årligen se över och vid behov ge förslag till revidering av
kommunens IT-policy. Policyn ska revideras senast år 2022:s utgång.
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Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
Sändlista att använda vid förnyad konkurrensutsättning (FKU)
Klicka här för att skicka e-post till alla ramavtalsleverantörer
Org.nr

Leverantörer

Ordermottagare

556448-0282
556583-4875
556635-9799
556666-1012
556555-9522
556852-9456

Atea Sverige AB
Caperio AB
Crayon AB
Dustin Sverige AB
Insight Technology Solutions AB
SoftwareONE AB

Annelie Färnevik
Jeanette Bergquist
Mikaela Lindberg
Sven-Åke Andersson
Lisa Bauer
Andreea Norin

Den förnyade konkurrensutsättningen skickas även till SKL Kommentus Inköpscentral för kännedom
556819-4798

SKL Kommentus Inköpscentral AB

Rikard Fischbach, avtalsansvarig
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Projekt nr 10344

Ordermottagares telefon

Ordermottagares e-postadress

08-477 47 00
08-562 175 00
08-505 307 50
08-553 44 000
08-522 10 514
08-465 018 80

SKIProgramvaror2016@atea.se
licens@caperio.se
avropa@crayon.se
upphandlinglicens@dustin.se
sklkommentus@insight.com
avropa.se@softwareone.com

för kännedom
08-709 59 51

programvaror2016@sklkommentus.se
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Skakrav
Licenspartner TILL KARLSHAMNS KOMMUN - SKL programvaror som
molntjänst 2016 (UH-2019-10)
Diarie
UH-2019-10
Namn
Licenspartner TILL KARLSHAMNS KOMMUN - SKL
programvaror som molntjänst 2016

Karlshamns kommun
Skakrav

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär.
Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner
till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.

1.0 PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016 AVROP - FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING
1.1 Krav
SKL RAMAVTAL projektnr 10344 "Programvaror som molntjänst 2016" är grund för detta avrop.
Förutsättningarna och villkoren accepteras

1.2 Krav
AVROP - Anbudsgivarens godkännande av villkor och förutsättningar enligt förfrågningsunderlaget.
Se bilaga - LICENSPARTNER TILL KARLSHAMNS KOMMUN - FK - AVROP_JAN 2019

1.3 Krav
KONTRAKTSFÖRSLAG - Anbudsgivarens godkännande.
Förutsättningar och krav enligt dokumentet uppfylls och accepteras.

1.4 Krav
AVTALSFÖRSLAG - DATASKYDD ENLIGT GDPR - PERSONBITRÄDESAVTAL
Förutsättningar och krav enligt dokumentet Personbiträdesavtal uppfylls och accepteras.
Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, har till syfte, att stärka
skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen. Lagen trädde i
kraft den 25 maj 2018.
(notering: bilagt GDPR/PUB-avtal bygger helt på SKL:s framtagna mall för PUB-avtal)

1.5 Krav
E-HANDEL /DIGITALISERAD INKÖPSPROCESS
Upphandlande myndighet, Karlshamns kommuns krav vad gäller e-handel och elektronisk faktura.
Förutsättningar och krav enligt dokumentet uppfylls och accepteras.

1.6 Krav
IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY
Upphandlande myndighet, Karlshamns kommuns krav vad gäller IT och säkerhet finns angivna i separat
policy
36482: 2019-01-28 09:50
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Licenspartner TILL KARLSHAMNS KOMMUN - SKL programvaror som
molntjänst 2016 (UH-2019-10)
Förutsättningar och krav enligt dokumentet uppfylls och accepteras

http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Politik/Kommunens_forfattningssamling/7-Styrdokument/ -

1.7 Krav
ÖVRIG IT-POLICY FÖR SKYDD AV DATA, KOMMUNIKATION OCH ANVÄNDANDE
Förutsättningar och krav enligt underlag på kommunens hemsida, se nedan länk och därunder under
rubriken Styrdokument - Säkerhet, IT och kommunikation, uppfylls och accepteras
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Politik/Kommunens_forfattningssamling/7-Styrdokument/ -

1.8 Krav
PRESENTATION AV ORGANISATION
Anbudsgivaren ska kunna lämna en kortfattad beskrivning av företagets organisation och verksamhet
(exempelvis ägarstruktur, marknadsposition, affärsidé och hur offererade tjänster kommer att levereras).
•Namn på behörig avtalstecknare vid eventuellt avtal
•Titel
•Telefon
•E-post
•Kontaktperson under avtalstiden
•Telefon
•E-post

2.0 KOMPLETTERANDE KRAV
2.1 Krav
LICENSHANTERING OCH SUPPORTAVTAL
I enlighet med Ramavtalet avsnitt 12 (12.6) ska parterna fastställa villkor och förutsättningar i kontrakt efter
förnyad konkurrensutsättning. Anbudsgivaren ska i textsvar här intill beskriva grunderna.

2.2 Krav
ONLINE-TJÄNSTER
Villkor för Online-tjänster enligt Microsoft; daterade 20181201
att, såvida inte ett separat avtal om professionella tjänster föreligger, reglerar dessa villkor för onlinetjänster
tillhandahållandet av professionella tjänster samt behandling av och säkerhet för supportdata och
personuppgifter i samband med dessa.
Förutsättningar enligt dokumentet uppfylls och accepteras. I det fall invändningar föreligger skall detta
framgå i textsvaret till denna punkt.

2.3 Krav
36482: 2019-01-28 09:50
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Licenspartner TILL KARLSHAMNS KOMMUN - SKL programvaror som
molntjänst 2016 (UH-2019-10)
STATISTIK OCH UPPFÖLJNING
Leverantören ska kontinuerligt förse upphandlande myndighet, Karlshamns kommun, med statistik.
Statistiken skall omfatta registrerad data för varje beställning. Statistiken ska vidare innehålla de
beställningar som är gjorda den senaste månaden, samt en sammanställning över det totala antalet
beställningar och licenser under avtalstiden.
Parternas kontaktpersoner kommer överens om detaljerna för uppföljning

2.4 Krav
LSP, Licensing Solutions Partner
Krav på anbudsgivare som levererar Microsoftlicenser.
Förutsättningar och krav är uppfyllda

2.5 Krav
AUKTORISERAD CSP-återförsäljare (molnlösningspartner CSP=Cloud Solution Partner)
Krav på anbudsgivare som levererar Microsoftlicenser.
Förutsättningar och krav är uppfyllda

2.6 Krav
INVENTERING AV LICENSBEHOV - MICROSOFTLICENSER
Anbudsgivaren har den beredskap som upphandlande myndighet behöver hjälp med nämligen, att
säkerställa, att Karlshamns kommun vid var tidpunkt är korrekt licensierad avseende programvarutillverkares
licensmodeller. Anbudsgivaren ombeds ange när och på vilket sätt man kan tillgodogöra kommunens behov
att under pågående avtalsperiod justera licenstyp och antal.

2.7 Krav
INLEDANDE INVENTERING AV LICENSFÖRSÖRJNINGEN
LSP / CSP (se förkortningar i krav 2.4 och 2.5)
Resultatet av en inledande inventeringen ska definiera Upphandlande myndighets licensförsörjning av
Microsoftlicenser vid avtalets ingående.
LSP/CSP-part och Karlshamns kommun dvs avtalsparterna kommer överens om upplägg och leveransdag.

2.8 Krav
LÖPANDE INVENTERING AV LICENSBEHOV - MICROSOFTLICENSER
LSP/CSP-part ska löpande inventera och revidera upphandlande myndighets användning av
Microsoftlicenser.
LSP/CSP-part förväntas systematisera förfarandet på ett resurseffektivt och kostnadseffektivt sätt.

2.9 Krav
REDOVISA LICENSANVÄNDNING
LSP/CSP-part ska regelbundet och med kontinuitet redovisa upphandlande myndighets användning av
licensmodeller (typ och antal allt i enlighet med Microsofts upplägg). LSP/CSP-part sa föreslå förändringar i
syfte att med bibehållen eller ökad tjänstenytta optimera myndighetens sammanlagda licenskostnad
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2.10 Krav
LOKAL IT- och SÄKERHETSPOLICY
LSP/CSP-part skall tillse, att vara upphandlande myndighet behjälplig med att göra användare införstådda i
och följa myndighetens IT- och Säkerhetspolicy.

2.11 Krav
RESURSEFFEKTIVITET
LSP/CSP-part skall säkerställa, att myndigheten vid varje tidpunkt är korrekt licensierad enligt ingångna
avtal och gällande licensregler.

2.12 Krav
VILLKOR OM ANSVAR
LSP/CSP-part skall hålla myndigheten fullt ut skadeslös avseende alla kostnader som drabbar
upphandlande myndighet pga att LSP/CSP-part brustit i åtaganden, se krav 2.11, innefattande exempelvis
tilläggslicensavgift, skadestånd, vite eller annan ersättning som myndigheten är skyldig att utge till
licensgivare på grund av bristen.
I övrigt gäller villkor för ansvar och ansvarsbegränsningar, se avsnitt 9, i enlighet med SKLs Ramavtal,
projektnummer 10344.
LSP/CSP-parts ansvar omfattar inte sådana kostnader som beror på att upphandlande myndighet, trots
LSP/CSP-parts skriftliga uppmaning inte vidtagit de åtgärder som krävts för att uppnå lagenlig användning av
programvara/licensmodell, inte heller för kostnader som beror på att LSP/CSP-part inte fått tillgång till de
utrymmen och den IT-infrastruktur som krävs för att kontrollera licenshanteringen och dess användning.

3.0 KRAV KNUTNA TILL AVROP AV KONSULTTJÄNSTER
3.1 Krav
Leverantören ska tillhandahålla specialistkompetens för alla Microsofts produkter, klienter, servrar och
molntjänster
KOMPETENSNIVÅ 4, 5

3.2 Krav
Konsulter som ska kunna erbjudas avseende;
-rådgivning, kontroll och optimering av kommunens tillgångar och behov av programvarulicenser (SAM)
-installationstjänster - installation av programvara
-konfiguration och anpassning av programvara
-kontinuerliga uppgraderingar och uppdateringar för köpt programvara
-support
-rådgivning avseende processer, arbetssätt och styrning inom licensområdet
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KOMPETENSNIVÅ 3, 4, 5
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Diarie
UH-2019-10
Namn
Licenspartner TILL KARLSHAMNS KOMMUN - SKL
programvaror som molntjänst 2016

Karlshamns kommun
Utvärdering
Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
Helt anbud

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.
Utvärderingsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du
finner till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.

Att lämna anbud
När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort.
Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger antal.
Pris anges endast med siffror utan mellanslag eller valuta.
Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Ert anbud resulterar i ett
jämförelsetal. Hur mycket jämförelsetalet påverkas vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering
i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal är bäst.

1.0 PRIS BASERAT PÅ PÅSLAG
1.0.1 Krav på bilaga
Vid inlämning ska [ PRISBILAGA PÅSLAG ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

PRISbilagan skall innehålla anbudsgivarens påslag på olika Microsoftlicenser samt ge förslag på
licensmodeller baserat på nedan angivet behov, ett specifikt upplägg för Karlshamns kommun.

Vänligen se SKL:s prisbilaga, bilaga 2

Karlshamns kommun ställer krav på en inledande licensinventering i syfte att kunna fastställa behovet efter
ingånget avtal. Antalet licenser och typen av licenser skall kunna justeras beroende på nuvarande status,
framtida utveckling och kommunens totala behov.
Karlshamns kommun beräknas ha behov av licensiering för
c:a 3000 användare
c:a 600 PC datorer
c:a 330 tunna klienter
SE ÄVEN KRAV 2.6 - 2.8

1.0.2 Krav på bilaga
Vid inlämning ska [ OPTION SAM Licenshantering pris ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

OPTION Licenshantering SAM - Software Asset Management
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Anbudsgivaren skall i separat bilaga ange följande:
- Pris för tjänsten licenshantering lämnas separat vid förnyad konkurrensutsättning.
- Pris för programvara för licenshantering lämnas separat vid förnyad konkurrensutsättning.
Anbudsgivaren ombeds lämna en beskrivning/kommentar
Notera att SAM licenshantering utgör en option. Ett ev införskaffande måste diskuteras. Någon volym utlovas
ej.

1.0.3 Bedömning
Anbudsgivare utvärderas baserat på presenterade licensmodeller enligt bilagt dokument;
utgå från SKL:s mall Bilaga 2.
Anbudsgivaren ombeds att kommentera föreslagna licensmodeller i textsvaret till denna bedömningspunkt
samt utnyttja kommentars/förklaringsfält i SKL:s mall, bilaga 2.
Utvärderingen baseras i denna bedömning utifrån en skala 0 - 2 poäng
LICENSLÖSNINGEN HAR EJ OPTIMERATS = 0 poäng. Jämförelsetal belastar utvärderingen med 50 000
Anbudsgivarens föreslagna licensmodeller motsvarar inte den resurseffektivitet och optimering som
Karlshamns kommun eftersträvar
LICENSLÖSNINGEN ÄR BRA OPTIMERAD = 1 poäng. Jämförelsetal belastar utvärderingen med 25 000
Anbudsgivarens föreslagna licensmodeller motsvarar bara till en viss del den resurseffektivitet och
optimering som Karlshamns kommun eftersträvar
MYCKET BRA OPTIMERAD LICENSLÖSNING = 2 poäng - Jämförelsetal belastar inte alls utvärderingen
Anbudsgivarens föreslagna licensmodeller motsvarar mycket väl den resurseffektivitet och optimering som
Karlshamns kommun eftersträvar
Definition
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt påslag med 50 000,00.
Poäng

Beskrivning

Påslag

0

LICENSLÖSNINGEN HAR EJ
OPTIMERATS

50 000,00

1

LICENSLÖSNINGEN ÄR BRA 25 000,00
OPTIMERAD

2

MYCKET BRA OPTIMERAD
LICENSLÖSNING

0,00

1.1 Prisfråga
PRISPÅSLAG - ANBUDSPÅSLAG FÖR UTVÄRDERING
Anbudsgivare utvärderas baserat på angivet prispåslag enligt bilagt dokument. Utgå från SKL:s mall, Bilaga
2 och fliken för procentuellt påslag. Anbudsgivaren fyller i sina uppgifter, hämtar värdet "anbudspåslag för
utvärdering" i bilagan och följer därefter nedan instruktioner.
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OBS! I denna utvärderingsmodell utgår vi från att x,x% påslag multipliceras med 1000 000 (se således 1000
000 som ett bastal, ett fiktivt värde som är lika för alla anbudsgivare att utgå ifrån).
Anbudsgivaren ombeds att här i fältet med rubriken "Ange pris/st" föra in anbudets procentuella påslag på
inköpspriset multiplicerat med ett bastal.
Anbudsgivaren skall multiplicera sitt procentuella påslag xx,xx% med bastalet 1000 000.
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

2.0 PRISSÄTTNING AV TJÄNSTER - INSTALLATIONSTJÄNSTER
Karlshamns kommun förbehåller sig rätten att inte utlova några volymer utan avropa aktuell konsulttjänst vid
eventuellt behov.

2.1 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 1
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

2.2 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 2
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

2.3 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 3
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

2.4 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 4
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

2.5 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 5
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

3.0 PRISSÄTTNING AV TJÄNSTER - ANPASSNINGS- OCH
KONFIGURATIONSTJÄNSTER
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Karlshamns kommun förbehåller sig rätten att inte utlova några volymer utan avropa aktuell konsulttjänst vid
eventuellt behov.

3.1 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 1
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

3.2 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 2
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

3.3 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 3
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

3.4 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 4
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

3.5 Prisfråga
KOMPETENSNIVÅ 5
Omfattning
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post.

4.0 UTVÄRDERINGSKRITERIER - KVALITET
UPPHANDLANDE MYNMDIGHET kommer här nedan att bedöma anbudsgivarens svar knutet till typ av
Incident. Upplägget utgör grund för en kvalitetsbedömning avseende Leverantörens beredskap och möjlighet
att avhjälpa olika incidentnivåer och fel som uppstår inom ramen för Karlshamns kommuns licensförsörjning
av Microsoftlicenser.
Leverantören ska kunna avhjälpa Incidenter och därvid uppfylla svarstider inom skälig tidsram, se nedan
definitioner
Svarstid avser tiden från det att Kunden informerar Leverantören om en Incident eller Leverantörens
övervakningssystem upptäcker eller borde ha upptäckt en Incident till dess att Leverantören har påbörjat
diagnostisering och arbetet med att åtgärda Incidenten samt att Leverantörens helpdesk har registrerat
ärendet och återkopplat till Kunden med åtgärdsplan i fråga om Incidenten.
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Åtgärdstid avser tiden från att Kunden har informerat Leverantören om en Incident eller Leverantörens
övervakningssystem upptäcker, eller borde ha upptäckt, en Incident till dess Incidenten har åtgärdats och
Systemet uppfyller funktionskraven.
Kategori 1 – Kritisk
Allvarliga Incidenter som har mycket stor påverkan på verksamheten och användarnas möjlighet att använda
berörda tjänster. En väsentlig del av, eller alla användare berörs.
Kategori 2 – Hög
Allvarliga Incidenter som har påverkan på vissa användares möjlighet att använda berörda tjänster.
Incidenten berör en mindre del av användarna eller ett verksamhetsområde.
Kategori 3 – Medium
Incidenter som har påverkan på enskilda användare. Funktioner som användaren behöver för att utföra sina
arbetsuppgifter kan inte användas men följden är inte verksamhetskritisk.
Kategori 4 – Låg
Incidenter som påverkar ett fåtal användare men verksamheten kan fortgå som vanligt.
Bedömning av beskrivningarna görs av en grupp bestående av personer från upphandlande myndighets ITavdelning

4.0.1 Bedömning
Nivå 1- Kritisk
Svarstiden för en kategori 1 Incident. Inställelsetid för en kategori 1 Incident.
Anbudsgivaren besvarar hur man avser förhålla sig gentemot kund vid en incident motsvarande nivå 1. I
svaret skall även ingå möjlig tid för inställelse (dvs fysiskt kunna infinna sig på plats i Karlshamns kommun).
Upphandlande myndighet bedömer anbudsgivarens svar
Godkänd/mindre bra
Svaret innehåller brister om hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
Bra
Svaret beskriver till viss del hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
Mycket bra
Svaret beskriver mycket utförligt hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller tydligt svar
avseende svarstid och inställelsetid.
Definition
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt påslag med 50 000,00.
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Poäng

Beskrivning

Påslag

0

GODKÄND/MINDRE BRA

50 000,00

1

BRA

25 000,00

2

MYCKET BRA

0,00

4.0.2 Bedömning
Nivå 2 - Hög
Svarstiden för en kategori 2 Incident. Inställelsetid för en kategori 2 Incident.
Anbudsgivaren besvarar hur man avser förhålla sig gentemot kund vid en incident motsvarande nivå 2. I
svaret skall även ingå möjlig tid för inställelse (dvs fysiskt kunna infinna sig på plats i Karlshamns kommun).
Upphandlande myndighet bedömer anbudsgivarens svar
Godkänd/mindre bra
Svaret innehåller brister om hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
Bra
Svaret beskriver till viss del hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
Mycket bra
Svaret beskriver mycket utförligt hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller tydligt svar
avseende svarstid och inställelsetid.
Definition
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt påslag med 50 000,00.
Poäng

Beskrivning

Påslag

0

GODKÄND/MINDRE BRA

50 000,00

1

BRA

25 000,00

2

MYCKET BRA

0,00

4.0.3 Bedömning
Nivå 3 - Medel
Svarstiden för en kategori 3 Incident. Inställelsetid för en kategori 3 Incident.
Anbudsgivaren besvarar hur man avser förhålla sig gentemot kund vid en incident motsvarande nivå 3. I
svaret skall även ingå möjlig tid för inställelse (dvs fysiskt kunna infinna sig på plats i Karlshamns kommun).
Upphandlande myndighet bedömer anbudsgivarens svar
Godkänd/mindre bra
Svaret innehåller brister om hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
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Bra
Svaret beskriver till viss del hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
Mycket bra
Svaret beskriver mycket utförligt hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller tydligt svar
avseende svarstid och inställelsetid.
Definition
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt påslag med 25 000,00.
Poäng

Beskrivning

Påslag

0

GODKÄND/MINDRE BRA

25 000,00

1

BRA

12 500,00

2

MYCKET BRA

0,00

4.0.4 Bedömning
Nivå 4 - Låg
Svarstiden för en kategori 4 Incident. Inställelsetid för en kategori 4 Incident.
Anbudsgivaren besvarar hur man avser förhålla sig gentemot kund vid en incident motsvarande nivå 4. I
svaret skall även ingå möjlig tid för inställelse (dvs fysiskt kunna infinna sig på plats i Karlshamns kommun).
Upphandlande myndighet bedömer anbudsgivarens svar
Godkänd/mindre bra
Svaret innehåller brister om hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
Bra
Svaret beskriver till viss del hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller inga eller mycket
bristfälliga svar avseende svarstid och inställelsetid.
Mycket bra
Svaret beskriver mycket utförligt hur man hanterar denna typ av incident. Textsvaret innehåller tydligt svar
avseende svarstid och inställelsetid.
Definition
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt påslag med 25 000,00.
Poäng

Beskrivning

Påslag

0

GODKÄND/MINDRE BRA

25 000,00

1

BRA

12 500,00

2

MYCKET BRA

0,00
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Nämnd
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Sida 1(2)
Dnr: 2019/565

Datum
2019-02-05

§

Utvecklingsåtgärder inom häst- och hundsport
Förslag till beslut
att inrätta ett investeringsprojekt för utvecklingsåtgärder inom häst- och hundsport
omfattande 1,5 miljoner kronor för 2019
att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för projekt under sju miljoner kronor
att projektledare utses av Samhällsbyggnadsförvaltningen
att projektet rapporteras löpande i kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanfattning
Under de senaste åren har Karlshamns kommun förvärvat markområden norr om
Asarum med syfte att på sikt utveckla möjligheterna för föreningar som ägnar sig åt
häst- och hundsport att bedriva sin verksamhet.
Det finns också en tydlig ambition att på sikt utveckla området mellan Karlshamns tätort
och Asarum vilket är uttalat i gällande översiktsplan samt nu är möjliggjort genom inköp
av mark i området.
Inom området travbanan planeras investeringar kopplade till hundsport och en
diskussion förs med berörda angående framtiden för ridhuset på Janneberg.
De insatser, processer och investeringar som behöver ske med anledning av detta
beräknas pågå under flera år och har tidigare hanterats var för sig. För att använda
kommunens projektresurser på ett rationellt sätt bör ett gemensamt investeringsprojekt
inrättas där kostnaderna förs och vars omfattning kan hanteras genom politiska beslut
efterhand som relevanta underlag tagits fram. I ett första läge bör investeringar under
2019 kunna hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för objekt under sju mkr.
Förändringar kan sedan ske i takt med processen och efter politiska beslut.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Daniel Wäpplings tjänsteskrivelse, 2019-01-31
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen

Daniel Wäppling

Karlshamns kommun ∙ ∙ Karlshamns kommun
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2019-01-22

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/217

Datum
2019-02-05

§

Val av arbetsutskott inom kommunstyrelsen
Förslag till beslut
att välja följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
ARBETSUTSKOTTET INOM KOMMUNSTYRELSEN för åren 2019-2022:
7 ledamöter

7 personliga ersättare

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska det inom kommunstyrelsen finnas ett
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Beslutet skickas till
Envar vald
Hemsidan
Lönehandläggare Cecilia Thomasson

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Dnr: 2019/414

Datum
2019-02-05

§

Val av arvodeskommitté
Förslag till beslut
att välja följande ledamöter till ARVODESKOMMITTÈ för åren 2019-2022:
3 Ledamöter

Sammanfattning
Arvodeskommittén är ett beredande organ som lämnar förslag om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda.
Beslutet skickas till
Arvodeskommittén
Envar vald
Matrikeln

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-21

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2018/4457

Datum
2019-02-05

§

Val av representanter i samordningsförbundet FINSAM
Förslag till beslut
Att utse NN med NN som ersättare till kommunens representant i FINSAM för mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning
Enligt det av kommunfullmäktige antagna beslutet om finansiell samverkan med
försäkringskassa, arbetsförmedlingsnämnd, landsting och kommuner i Blekinge har
kommunstyrelsen att utse en representant för perioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet FINSAM
Envar vald
Matrikeln

Aili Martinsson
Administratör

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-22

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/416

Datum
2019-02-05

§

Val av ordförande och vice ordförande i brottsförebyggande rådet
Förslag till beslut
att utse
som ordförande och
som vice ordförande i
brottsförebyggande rådet, BRÅ i Karlshamn för å ren 2019-2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2002-11-19 § 271 förslag till ny organisation för BRÅ i
Karlshamn. Enligt denna ska ordinarie representanter i rådet utses av nämnder,
förvaltningar, myndigheter m fl. Kommunstyrelsen ska utse ordförande och vice
ordförande.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Brottsförebyggande rådet
Envar vald
matrikeln

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/377

Datum
2019-02-05

§

Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse Bengt Månsson, med Roger Gummesson som ersättare, till revisor i Stiftelsen
Elektronikcentrum för åren 2019 och 2020.
Sammanfattning
Enligt stadgarna för Stiftelsen Elektronikcentrum skall stiftelsens förvaltning och
räkenskaper årligen granskas av auktoriserad revisor som skall utses av Karlshamns
kommun för två räkenskapsår i sänder.
Hittills har Bengt Månsson, KPMG varit revisor med Roger Gummesson, KPMG som
ersättare.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stiftelsen Elektronikcentrum 2019-01-17
Beslutet skickas till
Stiftelsen Elektronikcentrum
Bengt Månsson
Roger Gummesson
Matrikeln

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum

Enligt stadgarna ftir Stiftelsen Elektronikcentrum skall stiftelsens ftirvaltning
och räkenskaper årligen granskas av auktoriserad revisor som skall utses av
Karlshamns kommun ftjr två räkenskapsår i sänder.

Hittills har Bengt Månsson, KPMG varit revisor med Roger Gummesson,
KPMG som ersättare.

Vi ber härmed kommunen att utse revisor ftir år 2019-2020.
Med vänlig hälsning

Bengt Olofsson, sekreterare.
Byavägen 9
376 35 SVÄNGSTA

381

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/455

Datum
2019-02-05

§

Utseende av representant i Mörrumsåns Vattenråd
Förslag till beslut
att utse
till styrelserepresentant med
Mörrumsåns Vattenråd för tiden 2019-2022.

som ersättare i

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Mörrumsåns Vattenråd
Envar vald
Matrikeln

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/456

Datum
2019-02-05

§

Utseende av representant i Miens Vattenråd
Förslag till beslut
att utse
som representant med
Vattenråd för tiden 2019-2022.

som ersättare i Miens

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2017-01-31, § 10 ska kommunstyrelsen utse en
representant i vattenråden.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Miens Vattenråd
Envar vald
Matrikeln
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-22

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/436

Datum
2019-02-05

§

Val av styrelse för Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder
Förslag till beslut
att välja följande ledamöter och ersättare samt ordförande i STIFTELSEN FÖR OSCAR
LUNDGRENS VÄGGAFONDER för åren 2019-2022:
5 ledamöter

5 personliga ersättare

Sammanfattning
Enligt 5 § stadgar för Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder ska stiftelsens
angelägenheter handhas av en styrelse om fem ledamöter och fem ersättare, som utses
av drätselkammaren för en tid av fyra år.
Nuvarande fondstyrelse är vald till 2018 års utgång.
Beslutet skickas till
Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder
Envar vald
Matrikeln

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/459

Datum
2019-02-05

§

Nominering av representant till styrelsen för SydostLeader
Förslag till beslut
att nominera
2019-2022.

som representant i styrelsen för Sydostleader för tiden

Sammanfattning
Karlshamns kommun ska nominera representant till styrelsen för Sydostleader.
Beslutet skickas till
SydostLeader
Envar vald
Matrikeln

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/460

Datum
2019-02-05

§

Samverkansgruppen Blekinge Väst
Förslag till beslut
att utse
och
med
som ersättare i Samverkansgruppen Blekinge Väst för tiden 2019-2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska utse två representanter i Samverkansgruppen Blekinge Väst.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/462

Datum
2019-02-05

§

Val av ledamot i styrgruppen för Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Förslag till beslut
att utse NN som ledamot i styrgruppen för Blekinge Arkipelag för mandatperioden 20192022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot i styrgruppen för Biosfärområde Blekinge
Arkipelag.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-23

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/463

Datum
2019-02-05

§

Val av representant i projektet Sydostlänken
Förslag till beslut
att utse NN att ingå i projektet Sydostlänken under mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska utse representant i projektet Sydostlänken.
Beslutsunderlag
Att inte
Beslutet skickas till
Projekt Sydostlänken
Envar vald
Matrikeln

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-25

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/482

Datum
2019-02-05

§

Val av styrelserepresentant i EC-stiftelsen
Förslag till beslut
att utse nn med nn som ersättare till representant i EC-stiftelsen för mandatperioden
2019-2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska utse representant i EC-stiftelsen.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
EC-stiftelsen
Envar vald
Matrikeln

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-25

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/483

Datum
2019-02-05

§

Val av ledamot i Göte Borgströms stiftelse för fiske och vattenvård
Förslag till beslut
att utse nn som ledamot och nn med nn som ersättare t o m 2020 års utgång.
Sammanfattning
Enligt stadgarna för Göte Borgströms stiftelse för fiske och vattenvård äger Karlshamns
kommun rätt att utse ordinarie ledamot och ersättare i stiftelsens styrelse för en tid av
två år.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Göte Borgströms stiftelse för fiske och vattenvård
Envar vald
Matrikeln

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-25

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/484

Datum
2019-02-05

§

Val av ledamöter i kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF)
Förslag till beslut
att utse kommunstyrelsens presidium
Sammanfattning
Enligt reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) ska förutom
representanter från föreningen ”Handikappföreningarna i Karlshamn” rådet bestå av
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens första och andra vice ordförande
samt två ledamöter som utses på förslag av oppositionspartierna.
Reglementet är under revidering.
Beslutet skickas till
Kommunala rådet för funktionsnedsatta
Envar utsedd
Matrikeln
Registrator Gunilla Appelqvist

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-25

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/485

Datum
2019-02-05

§

Val av ledamöter i kommunalt ungdomsråd
Förslag till beslut
att utse kommunstyrelsens presidium som ledamöter i kommunala ungdomsrådet
(KUR) för mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 § 124 att inrätta ett kommunalt ungdomsråd.
Reglerna för ungdomsrådet är under revidering.
Beslutet skickas till
Kommunala ungdomsrådet
Envar vald
Matrikeln

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-25

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/486

Datum
2019-02-05

§

Val av representant i Nätverket Östersjöfiske
Förslag till beslut
att utse nn till representant i Nätverket Östersjöfiske.
Sammanfattning

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-22

Karlshamns
kommun
Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(2)
Dnr: 2019/437

Datum
2019-02-05

§

Handlingar för kännedom februari 2019
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunstyrelsens kännedom under tiden 24 november 2018 – 25
januari 2019 redovisas:
Beslutsunderlag
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2018/775

50/18

2018/2141
2016/3397

51/18
52/18

2017/3891

53/18

2018/3953

54/18

2018/775

55/18

2018/2888

56/18

2016/3005
2018/898
2018/775

57/18
1/19
2/19

2018/2315
2018/3578

3/19
4/19

2018/3154
2019/478

5/19
6/19

2018-11-27 Kallelse till bolagsstämma i Stadsvapnet i
Karlshamn AB
2019-01-02 Rapport över tertial 2 i bolagskoncernen
2018-12-07 FN § 112/2018 Handlingar inom fritidsnämndens ansvarsområde som kräver
underskrift
2018-12-07 FN § 121/2018 Föreningar som nattvandrar
2018
2018-12-12 Kompletterande inträdesordning i vissa
nämnder
2018-11-27 SV § 72/2018 Kallelse till bolagsstämma i
Stadsvapnet i Karlshamn AB
2018-12-18 TN § 257/2018 Parkeringssituationen i Matviks
Hamn
2018-12-18 TN § 259/2018 Klagomål Vettekullavägen
2019-01-02 Protokoll VMAB styrelsemöte 2018-12-13
2019-01-02 Kallelse till bolagsstämma i Kreativum i
Blekinge AB
2018-12-18 Delårsrapport Region Blekinge
2018-12-18 BN § 210/2018 Planbesked för del av Frostenstorp 4:1 m fl (Strömma)
2018-12-13 BN § 209/2018 Planbesked för Stilleryd 2:49
2019-01-25 Inspektionsrapport kommunens Överförmyndarverksamhet

Beslutet skickas till

Rosita Wendell

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Nämndsekreterare
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Sida 2(2)
Dnr: 2019/437

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-22

Nämnd
Kommunstyrelsen

Sida 1(1)
Dnr: 2019/434

Datum
2019-02-05

§

Redovisning av delegationsbeslut februari 2019
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen av
KS (ordförandebeslut) 2019-01-03. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för
att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 24 november 2018 – 25 januari 2019.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell
Nämndsekreterare

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

ePhorte ®

Urval:

Nämndärendetyp: DKS - Delegationsbeslut kommunstyrelsen, Registreringsdatum: 2018-11-24 - 2019-01-25, Status: R,F,E,J,A

Rapport genererad:

2019-01-28

Nämnd

Ärendenr

§

Typ

Datum

Ärende

Status Handläggare

DKS D 2014/2519

35/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Boddestorp 4:1 - ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

36/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Boddestorp 1:15 - ***** ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

37/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Tränsum 2:9 - ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

38/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Tränsum 6:13 - ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

39/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Siggarp 2:32 - ***** ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

40/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Tränsum 11:1 - ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

41/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Boddestorp 1:32 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

42/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Boddestorp 1:4 - ***** ***** ***** ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

43/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Boddestorp 1:16 - ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

44/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Matvik 1:2 - ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

45/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Boddestorp 6:5 - ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

49/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Boddestorp 6:17 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

53/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Fastigheten Tränsum 4:2 - ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

54/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Fastigheten Boddestorp 6:18 - ***** ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2014/2519

55/15

DKS 2018-12-10 Delegationsbeslut - Fastigheten Boddestorp 1:29 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

J

Peter Hammarström

DKS D 2013/1842

42/17

DKS 2018-12-14 Delegationsbeslut Markupplåtelseavtal 50 kv Servitut markförläggning Jössa

J

Susanne Norlindh

DKS B

2017/4046

25/18

DKS 2018-12-17 Underskrivet delegationsbeslut

J

Cecilia Bernhardsson

DKS A

2018/3847

72/18

DKS 2018-12-17 Ordförandebeslut Förskott av investeringsbidrag till Folkets Hus Karlshamn

J

Rosita Wendell

DKS E

2018/3727

92/18

DKS 2018-11-27 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS E

2018/3728

93/18

DKS 2018-11-27 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS E

2018/4116

94/18

DKS 2018-11-27 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS D 2018/4096

33/18

DKS 2018-12-19 godkännande arrendeöverlåtelse hembud

J

Susanne Norlindh

DKS D 2018/4120

34/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut - nyttjanderättsavtal Karlshamns brukshundsklubb Tostarp 3:2 (travbanan)

J

Susanne Norlindh

DKS E

2018/130

95/18

DKS 2018-11-27 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av personalutvecklare vid personalavdelningen,
kommunledningsförvaltningen

J

Jonas Jönsson

DKS E

2017/2203

96/18

DKS 2018-11-29 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom förvaltningen
för arbete och välfärd

J

Jonas Jönsson

Sida: 1 av
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3

Nämnd

Ärendenr

§

Typ

DKS B

Datum

Ärende

Status Handläggare

2018/2812

26/18

DKS 2018-12-04 Delegationsbeslut 30/2018 Kommunal borgen för nyupplåning

J

Mats Sellfrid

DKS A

2018/4133

73/18

DKS 2018-12-06 Rättegångsfullmakt

J

Rosita Wendell

DKS A

2018/4128

74/18

DKS 2018-12-06 Ordförandebeslut Hittaut Karlshamn 2019-2020 - Ansökan om LONA-bidrag

J

Rosita Wendell

DKS B

2018/4158

27/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut avseende trasigt farthinder

J

Annabel Cifuentes

DKS A

2018/2710

75/18

DKS 2018-12-10 Ordförandebeslut angående finansiering av IOP-avtal med Åryds Hembygdsförening

J

Erik Bergman

DKS A

2018/3816

76/18

DKS 2018-12-11 Björn Tenland Nurhadi./.Karlshamns kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
(Mål nr 4960-18)

J

Rosita Wendell

DKS E

2018/130

97/18

DKS 2018-12-17 E 17 - Förändring av sysselsättningsgrad för anställd inom ekonomiavdelningen,
kommunledningsförvaltningen

J

Mats Sellfrid

DKS D 2018/3594

35/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut - Markupplåtelseavtal och ersättningserbjudande från E.ON - Horsaryd S:1

J

Susanne Norlindh

DKS D 2018/4287

36/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut - servitutsupplåtelse för Eon inom fastigheten Åryd 1:105 samt godkännande av
intrångsersättning

J

Susanne Norlindh

DKS D 2016/3079

37/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut-intrångsersättning f¨ån Eon för servitut inom Hästaryd 1:2 och Hästaryd S:6

J

Susanne Norlindh

DKS E

2018/475

98/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut E Personalfrågor, november 2018, förvaltningen för arbete och välfärd

J

Rosita Wendell

DKS E

2018/475

99/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut E Personalfrågor, omsorgsförvaltningen, november 2018

J

Rosita Wendell

DKS E

2018/4157

100/18

DKS 2018-12-17 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom förvaltningen för arbete och välfärd

J

Thomas Svensson

DKS A

2018/3823

77/18

DKS 2018-12-20 Ordförandebeslut Kenneth Hake./.Karlshamns kommun angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen (Mål nr 4960-18)

J

Rosita Wendell

DKS A

2018/3952

78/18

DKS 2018-12-21 Ordförandebeslut - Tecknande av hyresavtal för nya lokaler för hemtjänsten i centrala Karlshamn

J

Erik Bergman

DKS E

2018/4492

101/18

DKS 2018-12-27 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS E

2018/4494

102/18

DKS 2018-12-27 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS E

2018/4495

103/18

DKS 2018-12-27 Delegationsbeslut E 24 - Skriftlig varning till anställd inom omsorgsförvaltningen

J

Torill Skaar Magnusson

DKS E

2019/34

1/19

DKS 2019-01-02 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom
utbildningsförvaltningen

J

Jonas Jönsson

DKS A

2019/30

1/19

DKS 2019-01-03 Undertecknande och kontrasignering av kommunstyrelsens handlingar

J

Erik Bergman

DKS A

2018/4419

2/19

DKS 2019-01-03 Ordförandebeslut - Kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av förändringar i

J

Erik Bergman

DKS A

2017/1429

3/19

DKS 2019-01-04 Överklagan av dom i mål 1824-18 - Ordförandebeslut

J

Erik Bergman

DKS A

2018/471

4/19

DKS 2019-01-10 Delegationsbeslut om revidering av attestförteckning för kommunstyrelsen

J

Erik Bergman

DKS A

2015/4959

5/19

DKS 2019-01-10 Ordförandebeslut - Yttrande avseende granskning av detaljplan för del av fastigheten Rävabygget
4:1

J

Rosita Wendell

DKS A

2017/1429

6/19

DKS 2019-01-14 Komplettering av överklagan i mål 1824-18

J

Erik Bergman

DKS E

2019/259

2/19

DKS 2019-01-14 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av nämndssekreterare, kanslienheten,
kommunledningsförvaltningen

J

Daniel Wäppling
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DKS D 2019/129

1/19

DKS 2019-01-14 Delegationsbeslut, torgplats 15, Karlshamn 2:1, Stortorget

J

Martin Einarsson

DKS D 2019/301

2/19

DKS 2019-01-15 Delegationsbeslut - tecknande av nyttjanderättsavtal för Blekinge travsällskap inom Tostarp 3:2

F

Susanne Norlindh

DKS D 2019/302

3/19

DKS 2019-01-15 Delegationsbeslut - hembud och arrendeöverlåtelse Asarum 40:1 Mejerivägen 110

F

Susanne Norlindh

DKS D 2019/305

4/19

DKS 2019-01-23 Långeboda 1:33 (f.d Ringamåla skola) Hyreskontrakt för lokal - Svenska kyrkan, Asarums pastorat

J

Magnus Persson

DKS D 2019/306

5/19

DKS 2019-01-23 Öjavad 2:187 Hyreskontrakt för lager och förråd

J

Magnus Persson

DKS A

2018/4335

7/19

DKS 2019-01-15 Ordförandebeslut - Yttrande avseende ändring av detaljplan för fastigheten Nyponblomman 8

E

Liselott Skough

DKS D 2018/4420

6/19

DKS 2019-01-17 Delegationsbeslut - servitut till förmån för Eon inom Asarum S:2 och intrångsersättning

F

Susanne Norlindh

DKS A

2019/398

8/19

DKS 2019-01-21 Ordförandebeslut - Lönepolitiskt ställningstagande

J

Rosita Wendell

DKS E

2016/4427

3/19

DKS 2019-01-24 Delegationsbeslut E 22 - Besluta om att avsluta anställning genom överenskommelse om särskild
ålderspension, avgångsvederlag med mera

J

Jonas Jönsson

DKS H 2019/453

1/19

DKS 2019-01-25 Rivningslov för byggnader på fastigheten Stilleryd 5:7

J

Daniel Wäppling

DKS H 2019/476

2/19

DKS 2019-01-25 Utvändig ändring Hällaryd 1:56

J

Daniel Wäppling
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