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Årsredovisningens struktur
Karlshamns kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfull-
mäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, 
kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar 
även en populärversion av årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kom-
munstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året. Därefter delas årsredovis-
ningen in i följande delar:

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i års-
redovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar 
av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras.

Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer. Här finns även beskrivning 
av kommunens befolkningsstruktur och befolkningsutveckling. Därefter följer en upp-
följning av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål som brutits ned till 15 verksam-
hetsmål. I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån 
perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, 
investeringsredovisning, avstämning av de finansiella målen samt en framtidsbedöm-
ning. Förvaltningsberättelsen avslutas med personalberättelsen samt personalnyckel-
talen.

Nämndsredovisning
Kommunens 13 nämnder beskriver kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, ekonomiskt utfall samt förväntad utveckling i 
framtiden. För detta avsnitt svarar de olika nämnderna.

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

Våra räkenskaper
”Våra räkenskaper” inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns 
benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, kassa-
flödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis 
återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens 
olika delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen.
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2015 blev ett utmaningarnas år. Under årets första må-
nader visade den ekonomiska prognosen ett underskott 
på ca 45 miljoner kr för kommunen. Det prognostiserade 
underskottet berodde på ökat behov inom BUS-nämndens 
och omsorgsnämndens verksamheter. Under våren arbe-
tades det därför fram nya budgetar för samtliga nämnder 
och kommunstyrelsen. BUS-nämnden och omsorgs-
nämnden tillfördes ytterligare ekonomiska resurser för 
att delvis täcka de prognostiserade underskotten. Övriga 
nämnder och kommunstyrelsen fick minskade resurser.

Senare under året ökade antalet ensamkommande 
flyktingar till Sverige och Karlshamn. Samtliga verksamhe-
ter har gjort stora insatser för att hjälpa till att ge ett bra 
mottagande och skapa bra förutsättningar för de människ-
or som flytt kriget. Trots de ökade behoven under senare 
delen av 2015 klarade verksamheterna sig bra både vad 
gäller kvalité och ekonomi. 2015 års ekonomiska resultat, 
med ett överskott på ca 2 miljoner kronor, är mycket bra 
utifrån hur prognosen för 2015 såg ut.

För Karlshamn är utvecklingen av näringslivet ytterst 
viktigt. Därför bedriver kommunen ett omfattande arbete 
för att stärka servicen och därmed bidra till en positiv 
utveckling. I Stilleryds hamnområde öppnar vi upp delar av 
området för etablering av mindre företag. Bredbandsut-
byggnaden i hela kommunen och planeringsarbetet för yt-
terligare byggnation på Östra Piren skapar förutsättningar 
för företagsetableringar och nya jobb.

Under 2015 intensifierades arbetet för att öka bo-
stadsbyggandet. Förberedelser har gjorts för att starta 
Stationsstaden, marklägenheter i Hällaryd och Asarum 
samt särskilda boenden i Mörrum. I Asarum pågår arbetet 
med ombyggnad och renovering av Östralycke särskilda 
boende i Karlshamnsbostäders regi. 

Arbetet med utveckling av e-hälsa och e-tjänster har 
fortgått under året med bland annat utbyte från analoga 
till digitala trygghetslarm. Mycket återstår dock i den 
digitala utvecklingen. Tillsammans med användarna ska vi 
fortsätta detta arbete och hitta områden där kvalitén för 
användaren ökar. 

Inom kulturnämndens område har införande av 
RFID-teknik ökat möjligheten att hålla bibliotek öppna 
under nya förutsättningar och med större tillgänglighet. 
Kulturnämnden erbjuder även andra digitala tjänster med 
tillgång till över 5 000 tidningar i digitalt format från värl-
dens alla hörn och ett stort urval av e-böcker. 

2015 tvingades satsningen ”en elev en dator” i skolår 
1-6 bromsas eftersom bredbandsutbyggnaden och nätver-
ken i skolorna inte var utbyggda eller anpassade för att klara 
kapacitetsbehovet som skulle uppstå när alla elever får 
egen personlig dator. Nu, när nätverken är utbyggda, kom-
mer samtliga elever i skolår 1-6 att få sin personliga dator.

I den kommunala verksamheten är dialogen med 
användarna av kommunala tjänster viktig likväl som att 
ha en bra dialog med alla kommunmedborgare. Vi vill öka 
möjligheten att påverka kommunen och de kommunala 
besluten. Därför har vi fortsatt arbetet med utveckling av 
pensionärsrådet samt förberett för inrättande av råd för 
ungdomar och för funktionsnedsatta. 

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens be-
hov, utan att äventyra kommande generationers möjlighe-
ter att tillgodose sina behov. Klimatförändringar påverkar 
kommunens förutsättningar inom en rad områden. Vi 
förberedde under 2015 nya upphandlingskriterier för att 
kräva bättre djurhållning, ökade krav på miljöhänsyn och på 
sociala aspekter i kommunens upphandlingar. Erforderliga 
beslut kommer att tas under 2016.

Det är mycket på gång. Vi vill mycket och vi behöver 
förändra och utveckla våra verksamheter samtidigt som vi 
vet att de närmaste åren blir ekonomiskt tuffa. Det är ingen 
brist på utmaningar de kommande åren. För att ändå kunna 
satsa för framtiden krävs att vi lever upp till fullmäktige-
målet ”en effektiv och innovativ organisation i framkant”. 
Det gäller att förvalta och fördela våra resurser väl så att de 
kommer till bästa nytta för våra kommuninvånare.

Jag vill här rikta ett stort tack till alla inom kommunens 
verksamheter som bidragit till de goda verksamhets- 
resultaten och för fin service till våra medborgare, föreningar, 
organisationer och företag. Nu tar vi nya friska tag för att 
möta utmaningarna och tillsammans skapa det attraktiva 
och framtida Karlshamn. 

Kommunalförbund, delägda bolag
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(kommunen + de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 6 mnkr 2015.
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JANUARI
•  Bodestorpsskolans klass 5A som tar sig till Blekinge-

final i Vi i femman och hamnar på andra plats efter 
klass 5A från Musikugglan i Karlskrona.

• Stormen Egon drar fram över Götaland. I Blekinge 
skadar den ungefär 80 000 kubikmeter skog. 

• Karlshamns kommun presenterar ett 50-tal nyut-
vecklade e-tjänster som nu finns på karlshamn.se. 
E-tjänsterna innebär större tillgänglighet och frihet för 
medborgare, företagare och föreningar som när som 
helst under dygnet kan utföra sina kommunärenden.

• Karlshamns kommun är Blekinges första offentliga 
organisation som uppfyller E-delegationens rekom-
mendationer för att öppna upp och samla data. 

FEBRUARI
• Framtidsmässan besöks av mellan 2 000 och 3 000 

personer. Syftet med den årliga mässan på Piren är att 
presentera utbildnings- och yrkesmöjligheter i framfö-
rallt närområdet.

• Bygget av den nya motionsslingan i skogen bakom 
Stenbackanavet i Asarum påbörjas. Den så kallade 
Stenbackaslingan kommer bestå av två belysta spår, 
varav ett är tillgänglighetsanpassat.  

MARS
• De tre kultur- och musikklasserna i årskurs nio på 

Österslättsskolan spelar musikalen “Break Free” på 
Stadsteatern i Karlshamn. 

Det hände 2015

• En 50-årig epok är över då diabasbrottet i Stärnö 
stängs.  

• Österslättsskolan tilldelas, som första skola, Emerich 
Roths jubileumspris för skolans engagemang att hålla 
minnet av Förintelsen levande. Emerich Roth, som 
överlevt nazismen i fem olika koncentrationsläger. 
Priset delas ut personligen av Emerich Roth vid en 
ceremoni på skolan i januari 2016.

• Vid den årliga Kan-galan, Karlshamns näringslivsgala, 
utses Jörgen Ohlsson och Fredrik Due från Vagnsteknik 
i Karlshamn AB till Årets företagare och Frida Åkesdot-
ter från Fridas Design blir Årets nyföretagare. 

 

Det hände 2015

Östersjöfestivalen besöks bland annat av The Hooters. 

APRIL
• 1 500 havsöringssmolt (unge av laxfisk som är utvand-

ringsfärdig) från Mörrums Kronolaxfiskes odling släpps 
ut vid Jannebergsbron i Mieån. Havsöringen, som först 
vandrar ut till havs för att växa till sig, återvänder till 
Mieån för att leka efter cirka tre år.

• Ringamåla vattenverk invigs efter omfattande renove-
ring. 

• Demensenheterna Korallen och Opalen vid Östralycke 
servicehus, utses till Årets arbetsplats i Karlshamns 
kommun 2014. Enheterna har arbetat framgångsrikt 
med att bland annat minska medicinanvändningen 
och verkat för att öka de hälsofrämjande aktiviteterna 
för de boende. 

• Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun, 
väljs in som ledamot i Sveriges akademi för arkitektur 
som är ett forum för ideellt arbete i professionsområ-
dets yrkesfrågor. 

• Navigatorcentrum inviger sina nya lokaler på NetPort 
Science Park på Östra Piren. Projektet jobbar för att 
minska ungdomsarbetslösheten i Blekinge.  

MAJ
• Ire natur- och kulturskola läggs tillfälligt i malpåse av 

besparingsskäl vilket väcker starka protester. Grisen 
Gullan får en egen proteströrelse. 

• Ombyggnationen av Mieåparken fortsätter. 

• Kommunen installerar Långasjöns första tillgänglig-
hetssanpassade badramp. Rampen gör det nu möjligt 
för alla att bada vid Långasjöns badplats.  

• Tolv nya boulebanor invigs vid Vägga idrottsplats i 
Karlshamn. 

• Ännu en av Karlshamns skolor, Bodestorpsskolan, har 
fått Grön Flagg för sitt hållbarhetsarbete och miljötänk. 

I Karlshamns kommun ligger Sveriges bästa äldreboenden!  
Persgården i Mörrum koras till bästa äldreboendet i hela landet.

Stadsbiblioteket inviger sina nya lokaler i Citygallerian.

Simtränare Torbjörn Olsson utnämns till 2015 års  
ungdomsledare i Karlshamn.  

Demensenheterna Korallen och Opalen utses till Årets  
arbetsplats i Karlshamns kommun. 

Navigatorcentrums nya lokaler på Östra piren avtäcker  
en ny väggmålning. Konstnären är Johanna Gustafsson.
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Tre klasser från Karlshamn är med i Vi i femman 2015.  
Bodestorpsskolan tävlar med två klasser, representerade av  
Dante Thiel och Elin Dahl (från vänster i bild) från 5A och  
Anton Hansson och Ella Kennedy från 5B. 



Det hände 2015

AUGUSTI
• Stadsbiblioteket stänger sin verksamhet på Ågatan och 

gör plats åt Försäkringskassan.  

• Per Ahlkvist och Martin Löfgren, lärare på Norrevång- 
skolan i Mörrum, nomineras till Guldäpplet. 

• Karlshamns kommun och Karlskrona kommun samar-
betar för att HBTQ-personer ska få ett bättre bemö-
tande i kontakt med kommunala verksamheter som 
skola och omsorg. 

• För sjunde året i rad bjuder Omsorgsnämnden in till 
sommarvistelse för äldre på Sörgården. 

• Analogt byts till digitalt. För att säkerställa att använ-
darna av kommunens trygghetslarm ska ha en fortsatt 
säker uppkoppling börjar omsorgsförvaltningen byta 
ut samtliga analoga larm mot digitala.

SEPTEMBER
• Kung Carl XVI Gustaf kommer till Mörrum. Han med-

verkar på ”Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige”, 
Sveaskogs seminarium om fiskepolitik och landsbygds-
utveckling.

• Kommunen miljöarbete är omfattande. Under en 
lokal kampanj bjuder personal från olika verksamheter 
medborgare på både provåk av elcyklar och elbilar och 
information om miljövänliga alternativa fordon.

• Äldredagen erbjuder Karlshamns äldre medborgare 
värdefull information om service och tjänster, föreläs-
ningar och underhållning i Bellevueparken.

Det hände 2015

Karlshamn vill att HBTQ-personer ska få ett bättre bemötande i kontakt med kommunala verksamheter som skola och omsorg. Elevhälsan  
och äldreomsorgen är först ut att utbildas av RFSL. 

Blekinges första hästmässa arrangeras i Karlshamn och invigs  
med hästkortege genom staden. 

• Konsument Karlshamns inviger sina nya lokaler på 
Regeringsgatan 45 (hörnhuset Regeringsgatan/ 
Ronnebygatan).

• Migrationsverket godkänner Bert Karlssons ansökan 
om att göra Guö värdshus till ett asylboende. 

• För att sprida information om alkohol och förhindra 
minderåriga att dricka inleder Karlshamns kommun 
ett samarbete med Mörrum hockey.

• Smakfestivalen äger rum på travbanan Arena  
Albertsswill i Asarum. 

• Svenska Migrationscentret har etablerat verksamhet 
på ett tiotal orter i Sverige och nu är det Svängstas  
tur. I gamla Haldafabriken skapas ett tjugotal nya  
jobb för kommuninvånare som står längst från arbets-
marknaden. 

JUNI
• Blekinges första hästmässa invigs i Karlshamn och in-

leds med en hästkortege från torget i Karlshamn med 
landshövding och kommunalråd i droska, eskorterade 
av ridande poliser. Som landets näst hästtätaste län 
sett till invånarantalet ska näringen utvecklas och 
blomstra med fler entreprenörer i branschen.

• Sommarlovet inleds med rapparen Albin som drag-
plåster på Karlshamns traditionella drogfria skolavslut-
ningskonsert i Bellevueparken. 

• Koloniföreningen Sommarstaden firar 100 år med bub-
bel, musik och tal. 

• Elever från Östersjögymnasiet får i uppdrag att hjälpa 
till med blommorna till bröllopet mellan prins Carl-
Philip och Sofia Hellqvist. 

JULI
• Östersjöfestivalen rivstartas med Sven-Ingvars,  

The Hooters och John De Sohn som satte Stortorget i 
gungning. 

• Sveriges största skateboardcamp hålls i Karlshamn. 
Ridestore Skate Camp äger rum vid skateparken vid 
Österslättskolan under festivalveckan och har deltaga-
re från hela Sverige. Samma vecka hålls Östersjö Open, 
en skatetävling för alla åldrar. 

Kung Carl XVI Gustaf besöker Mörrumsån för seminariet Laxfiskets 
potential för tillväxt i Sverige och passar på att prova fiskelyckan.

Karlshamns kommun arbetar aktivt för en bättre miljö. 52 procent av kommunens personbilar går på förnybart bränsle, det vill säga på el, 
 gas eller etanol.

Sveriges största skateboardcamp hålls i Karlshamn under festival-
veckan. Samma vecka arrangeras skatetävlingen Östersjö Open. 
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Det hände 2015

• Karlshamn är bäst på att motverka boendesegrega-
tion. Det visar ny forskning. Här har segregationen 
minskat mest av alla Sveriges 93 arbetsmarknadsre-
gioner. 

• Kallbadhuset är färdigbyggt vid stranden utanför  
Väggabadet och invigs och öppnas av föreningen 
Kallbadhusets vänner. 

• Två delfiner dyker upp i Hällaryds skärgård i slutet av 
november. Det tros vara samma delfinpar som tidigare 
visat upp sig i Kalmar hamn och då döptes till Delfie 
och Selfie.

• Stormen Gorm drabbar Blekinge.  

• Lilla Kulturdagen äger rum i Lokstallarna familjedagen 
bjuder bland annat på teater med Teatersmedjans 
barngrupper, ficklampslabyrint, pyssel, verkstäder, 
sagor och musik.  

DECEMBER
• Entreprenörerna och vännerna Örjan Johansson och 

Kjell Grubin köper Tjärö av Althins. 

• Två veckor innan julafton blir torget redo för Karlsham-
narnas kärlek. En vacker mistel i plåt hängs upp under 
en fyra meter hög och granrisdekorerad båge. Denna 
juliga kärlekssymbol är skapad av Kaj Sjöberg som är 
maskinreparatör inom Karlshamns kommun.

• 182 nya svenska medborgare har bosatt sig i Karls-
hamn sedan 2014. Det är värt att fira tycker kommun-
fullmäktige i Karlshamn, som arrangerar en mottag-
ningsceremoni som förhoppningsvis blir startskottet 
på en uppskattad årlig tradition.  

• Simtränare Torbjörn Olsson utnämns till 2015 års ung-
domsledare i Karlshamn.

• Årets Alice Tegnér-stipendium går till Johan ”Shell-
back” Schuster, världskänd låtskrivare och producent 
från Asarum. Pristagaren skänker stipendiesumman på 
25 000 kronor till Karlshamns kommunala musikskola. 
Han vill på det sättet hedra sitt ursprung och ge något 
tillbaka till musikstaden som har fostrat honom, som 
han själv uttrycker det i en videohälsning.

• Norrevångskolan i Mörrum är en av sex svenska skolor 
som valts ut av Skolverket och DIU (Dator i utbildning) 
att medverka i en dansk förstudie om hur långt de 
olika nordiska ländernas skolor kommit när det gäller 
att använda digital teknik i undervisningen och lyfta 
fram innovativa exempel. 

• Elever som går den digitala profilen på Norrevång- 
skolan i Mörrum får uppdrag av kommunens stadsmiljö- 
kontor att rita framtidens bebyggelse på hamnpiren.

OKTOBER
• Den 1 oktober inviger stadsbibliotekets sina nya loka-

ler i Citygallerian. 

• Karlshamns bjuder på Kulturnatten, den 24:e i ord-
ningen. Det blev precis som utlovat, en kulturnatt  
à la Karlshamn. 

•  Gatu- och Parkenheten anordnar familjedag i Stärnö-
Boöns naturreservat. Det blir promenad längs den nya 
barnvagnsvänliga slingan, upptäktsfärd bland insekter 
och träd, skattjakt och utforskning av Uggleeken

• Stenbackanavet i Asarum har fått kvitto på att de är 
en av landets bästa skolrestauranger sedan de kommit 
med i den prestigefyllda guiden White guide junior.  

NOVEMBER
• I Karlshamns kommun ligger Sveriges bästa äldreboen-

den! Det visar en snittsammanställning av Socialstyrel-
sens senaste rapport av äldrevården runt om i landet. 
I topp tre på listan med bäst snittpoäng av alla landets 
äldreboenden hamnar Persgårdens äldreboende i 
Mörrum på en guldplats tätt följt av Mariegården och 
Perennagården i Karlshamns kommun som får dela på 
silverplatsen. Även Ekegården i Mörrum och Eklunden 
i Hällaryd hamnar högt på listan – på åttonde respek-
tive elfte plats.

• En japansk delegation på 30 personer från stiftelsen 
Foundation for Senior Citizens’ Housing guidas runt på 
Gustavsborgs äldreboende och informeras om hur den 
svenska äldreomsorgen fungerar och då med särskild 
utgångspunkt från det arbetssätt som tillämpas och 
bedrivs i Karlshamns kommun.  

 Kallbadhuset invigs i november. 

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Samhällsekonomisk  
utveckling och situation
Den svenska ekonomin växer för närvarande i snabb takt. 
Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig 
konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxt-
talen. Den starka tillväxten för med sig att sysselsättning-
en och skatteunderlaget växer snabbt. I reala termer växer 
skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket är den 
största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas 
kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla. 
För de offentliga finanserna blir bedömningen därmed 
underskott dessa år. Utvecklingen är oroande.

Kommunsektorns utveckling  
och Karlshamns situation
Det ekonomiska läget i kommunsektorn blir allt mer 
besvärligt. Trots att utvecklingen av intäkter är relativt po-
sitiv så räcker inte intäkterna för att klara kostnadstrycket. 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör bedömningen 
att det för att bryta utvecklingen krävs nya åtgärder från 
såväl kommunerna som staten eller skattehöjningar på 
cirka två kronor fram till 2019 (för att klara ett resultat på 
en procent av skatter och bidrag fram till 2019 jämfört 
med dagens nivå). För kommunsektorn är det viktigaste 
bidraget ökning av skatteunderlaget. Men det krävs dess-
utom åtgärder som stärker intäkterna. Utgångspunkten 
är att staten höjer statsbidragen med två procent per år 
i fasta priser från och med 2017. Men det kommer ändå 
att behövas skattehöjningar för att få ihop ekonomin i 

kommunerna. För att klara de kommunala åtagandena 
framöver krävs nya sätt, med långsiktiga och stabila 
planeringsförutsättningar, samt att de generella stats-
bidragen inte urholkas. Ny teknik med digitala lösningar 
inom exempelvis vården nämns som ett sätt att möta 
framtidens utmaningar.

Den främsta anledningen till det höga kostnadstrycket 
är befolkningsförändringar. Fler barn och äldre driver 
upp kostnaderna inom skola, äldreomsorg och sjukvård 
tillsammans med en ökad efterfrågan på välfärd. En stor 
invandring påverkar också kommunernas verksamheter. 
En relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder, 
vilket på sikt kommer att möjliggöra en positiv inverkan 
på långsiktig finansiering av välfärden om etableringen 
på arbetsmarknaden lyckas. På kort sikt är det troligt att 
nyanlända kommer att ha svårt med att försörja sig och 
betala skatt i samma utsträckning som övrig befolkning. 
Källa: SKL, Ekonomirapporten, april 2016. 

Mottagande av flyktingar och ensamkommande barn och 
ungdomar kommer enligt Migrationsverkets prognoser 
för 2016 att överstiga mottagandet 2015, vilket innebär 
ett fortsatt högt tryck på verksamheten. Ytterligare  
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FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

I förhållande till 2014 ökar åldersgrupperna 0-15 år, 25-64 år och 
65-w år. Utfallet visar en minskning av gymnasieungdomar 16-18 
år och av gruppen 19-24 år. 

Förändring i befolkning  
2015 jämfört med 2014
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Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,2 år jämfört med 
Blekinge 43,2 år och 41,2 år för riket totalt. Om tio år beräknas 
medelåldern i Karlshamn ha sjunkit till 43,7 år och ökat i riket till 
41,5 år.

platser för ensamkommande krävs under 2016.
Även förändringar inom det allmänna pensionssyste-

met påverkar skatteunderlaget som minskar samtidigt 
som kommunsektorns pensionskostnader ökar de närmas-
te åren. Antalet kommunala pensionärer ökar samtidigt 
som intjänandekostnaderna för de anställda ökar.  
Källa: SKL: Makronytt 1/2015, cirkulär 15:23, Ekonomi- 
rapporten oktober 2015.

Befolkningsstruktur  
och befolkningsutveckling
Karlshamns kommuns befolkning har under 2015 ökat 
med 248 invånare till 31 846 personer. Sveriges befolk-
ning ökade med 103 662 invånare och uppgick vid årets 
slut till 9 851 017 personer. För riket är 2015 års ökning 
den hittills högst uppmätta ökningen mellan två år.

Ökningen under 2015 beror främst på invandringsöver-
skottet, 355 personer. Födelsenettot, det vill säga skillna-
den mellan antalet födda och antalet döda blev -52 per-
soner vilket motsvarar prognosen för 2015. 367 personer 
dog under året jämfört med prognostiserade 378. Antalet 
levande födda är 315 istället för beräknade 326 personer. 

Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2015 blev 300. 

  2012 2013 2014 2015 Förändring % 
     2014–2015

Blekinge      

Karlshamn 31 132 31 272 31 598 31 846 248 0,8

Karlskrona 63 691 63 912 64 348 65 380 1 032 1,6 

Olofström 12 896 12 902 13 031 13 170 139 1,1 

Ronneby 27 788 27 871 28 221 28 697 476 1,7

Sölvesborg 16 808 16 800 16 959 17 160 201 1,2

Kommuner i närområdet          

Bromölla  12 250 12 336 12 400 12 513 113 0,9

Osby 12 637 12 713 12 828 12 954 126 1,0

Östra Göinge 13 620 13 687 13 864 14 102 238 1,7

Älmhult 15 724 15 759 15 908 16 168 260 1,6

Tingsryd 12 141 12 156 12 198 12 260 62 0,5

Emmaboda 8 991 8 964 9 009 9 090 81 0,9

Torsås 6 858 6 879 6 925 6 943 18 0,3

                         

Befolkningsutveckling 2012–2015

Flyttningsnettot är inflyttade minus utflyttade och är lägre 
2015 jämfört med 2014. Invandringsöverskottet (som 
ingår i flyttningsnettot) är 355 (2014 = 311) vilket är högre 
än de senaste åren. Däremot visar flyttningarna inom 
Sverige ett underskott med -55 personer jämfört med +64 
personer under 2014. 

Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans 
befolkningsförändringen.

Befolkningsprognosen för 2015 förutspådde att antalet 
invånare skulle vara 31 780 vid årsskiftet. Det faktiska re-
sultatet är 31 846 personer vilket är 66 fler invånare den 31 
december 2015 än vad befolkningsprognosen beräknat. 

Andelen personer med utländsk bakgrund var 2015 
i Karlshamn 14,4 procent jämfört med 22,2 procent för 
riket. (2014: 13,6 respektive 21,5 procent). Sett till total-
befolkningen var Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i 
landet (oförändrat sedan 2012).

Av utrikes födda som bodde i Karlshamn den 31 decem-
ber 2015 kom 12 procent från de övriga nordiska länderna, 
23 procent från EU-länder framför allt Polen och Tyskland, 
16 procent från övriga europeiska länder utanför EU, 5 
procent från Afrika och 41 procent från Asien där personer 
från Syrien är den största gruppen.

Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,7 
procent kvinnor och 50,3 procent män. För Blekinge är 
siffrorna 49,1 procent kvinnor och 50,9 procent män. För 
första gången i den svenska befolkningsstatistikens histo-
ria blev antalet män i Sverige fler än antalet kvinnor, 49,9 
procent respektive 50,1 procent.

Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än 
riket som helhet (24,6 procent mot 19,8 procent), medan 
andelen barn och ungdomar är något lägre samt förvärvs-
arbetande åldrar är betydligt lägre.

Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 
0,84 2015 till 0,92 2025.

I riket beräknas försörjningsbördan öka från 0,74  
till 0,81.

Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått 
som visar på relationen mellan antalet personer som be-
höver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till 
deras försörjning. Uttrycket kan sägas beskriva hur många 
extra personer en person i yrkesverksam ålder måste för-
sörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp 
i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar 
(0-19 år) och den från äldre (65+).
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FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

Kommunfullmäktiges mål 2015

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 78 om kommunkoncernens inriktnings-  
och verksamhetsmål för 2015. KF antog samtidigt kommunens nya system för styrning,  
uppföljning och kvalitet, Kompass Karlshamn. 

Inriktningsmål:
Ett rikt liv för alla i 
ett samhälle med 
öppenhet och fram-
tidstro

Inriktningsmål:
Delaktighet, dialog 
och nyskapande 
präglar Karlshamn

Inriktningsmål:
Kultur som lyfter 
människor och miljö 
samt inspirerar till 
möten och upple-
velser

Inriktningsmål:
Med ny teknik ska-
pas utveckling och 
tillväxt

Inriktningsmål:
En effektiv och inno-
vativ organisation i 
framkant

Kommuninvånarna 
får god omsorg, 
stöd och vård

En ändamålsenlig 
infrastruktur bidrar 
till ett växande 
näringsliv och en 
attraktiv och hållbar 
livsmiljö

Barn och unga 
berikas genom 
kultur-, idrotts- och 
naturupplevelser

Kommuninvånarna 
ges möjlighet till 
kommunikation 
och självständighet 
med hjälp av digital 
teknik

Kommunkoncernen 
är en modern och 
attraktiv arbetsgi-
vare med professio-
nella och engage-
rade medarbetare

Barn och unga lär 
sig och utvecklas så 
långt som möjligt

Kommuninvånarna 
och företagen är 
delaktiga i och har 
inflytande över en 
god kommunal 
service

Kommuninvånarna 
och besökare tar 
del av ett rikt och 
spännande utbud av 
kultur- och natur-
upplevelser

Ökad tillväxt och 
sysselsättning 
inom logistik och 
transport, digitala 
medier samt energi

Kommunkoncer-
nen omprövar och 
utvecklar kontinu-
erligt verksamheten 
utifrån uppdraget 
och omvärldsbevak-
ning

Det finns levande, 
spännande och ena-
målsenliga boende-
miljöer för alla

Kommuninvånarna 
ges, utifrån sina 
förutsättningar, 
lika möjligheter och 
rättigheter att vara 
delaktiga i sam- 
hället

Kommunkoncernen 
är långsiktigt hållbar 
ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt

Kommuninvånarna 
har eller uppnår 
egenförsörjning

Kommuninvånarna 
känner sig trygga

Vision: En plats för liv och lust

V
er

ks
am

h
et

sm
ål

Uppföljning av  
Kommunfullmäktiges  
inriktningsmål

Sammantagen bedömning  
av kommunfullmäktiges  
inriktningsmål 
Under 2015 har det skett en positiv utveckling vad gäller 
arbetet med kommunfullmäktiges inriktnings- och verk-
samhetsmål. Detta är första året då det har varit möjligt 
att följa upp kommunens resultat i förhållande till de som 
kommunen är till för ex medborgare, brukare eller elever. 
Under året har det varit en tydlig fokusering på Kommun-
fullmäktiges mål och de mål och åtaganden som nämnder 
och verksamheter har fastställt i verksamhetsplanerna för 
året. Alla nämnder och verksamheter har aktivt arbetat 
för att nå en bra måluppfyllelse.

Under 2015 görs bedömningen att måluppfyllelsen vi-
sar på ett varierande resultat där vissa indikatorer har varit 
svåra att mäta eller inte har varit möjliga att mäta. Det har 
också funnits indikatorer som inte har åsatts någon mål-
nivå. Inför 2016 har en utveckling skett och erfarenheterna 
från 2015 års bokslut tas nu med i budgetarbetet för 2017.

Sammantaget kan sägas att kommunens resultat för 
2015 ligger på en bra nivå men att det finns utvecklings-
områden som vidare kommer att analyseras framöver.

INRIKTNINGSMÅL: Ett rikt liv för alla i ett 
samhälle med öppenhet och framtidstro
I maj 2015 antog kommunfullmäktige översiktsplan 
2030 för planering av det framtida Karlshamn. Arbete har 
påbörjats för att ta fram en strategi för mark och boende 
med förslag på tydlig prioritering utifrån antagen över-
siktsplan.

Exploateringsprocessen är framtagen och ska nu im-
plementeras i organisationen. Ett strategi- och beredande- 
råd ska inrättas för strategisk och långsiktig samplanering 
kring kommunens exploateringar och lokalbehov.

Utveckling pågår av moderna boendealternativ för 
äldre. Den första etappen på Östralycke med 22 nya lägen-
heter stod klar i december 2015 och projektering av 20 nya 
lägenheter på Ekegården är igång.

Bedömning av indikationer Antal Andel Måluppfyllelse- 
grad

Kommentar

Indikatorn är uppfylld 12 23,6 100–132% Bra måluppfyllelse

Indikatorn är delvis uppfylld 4 7,8 96–99% Måluppfyllelsen ligger mycket nära 
helt uppfylld

Indikatorn har ej uppfyllts 15 29,4 0–93% 6 av indikatorerna har en målupp-
fyllelsegrad mellan 83 – 93 %

Indikatorn har ej kunnat  
bedömas eftersom resultat  
eller målnivå saknas

20 39,2 Flera av indikatorerna har bra resultat 
men det finns ingen målnivå att 
relatera till. Flera av indikatorerna 
visar ett bra resultat i förhållande till 
snittet i riket för KKiK-måtten.

Totalt 51 100,0
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INRIKTNINGSMÅL: Delaktighet, dialog  
och nyskapande präglar Karlshamn
Utveckling av e-tjänster pågår och under året har ca 50 
tjänster utvecklats vilka återfinns på kommunens webb-
plats.

För att möta medborgare med behov av omsorgsför-
valtningens tjänster har en gemensam ingång/mottagning 
byggts upp för att förenkla mötet för medborgaren och 
öka tillgängligheten.

Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och 
arbetet med att hitta en ny reservvattentäkt har fortlöpt 
enligt plan.

Nybyggnation av Stenbackanavet har avslutats under 
året.

INRIKTNINGSMÅL: Kultur som lyfter  
människor och miljö samt inspirerar till  
möten och upplevelser
Östersjöfestivalen erbjuder olika upplevelser inom kultur, 
mat och musik för karlshamnsmedborgarna och besökare.

Upprustning av lägenheterna på Tärnö har skett inför 
säsongen 2015 vilket bidragit till ökad beläggning.

Flytten av Stadsbiblioteket till Citygallerian har innebu-
rit en bemannad barnavdelning och en särskild biblioteks-
tjänst inriktad mot barnbibliotek.

En fortsatt utveckling av Lokstallarna pågår till en att-
raktiv kulturarena tillgänglig för fler målgrupper.

Kartor över gångvägar på Stärnö naturreservat har 
tagits fram och är godkända av Länsstyrelsen

INRIKTNINGSMÅL: Med ny teknik skapas 
utveckling och tillväxt
En plan för framtida etableringar inom Logistik Karlshamn 
(Stilleryd) är framtagen.

Arbete pågår för att använda välfärdsteknik inom 
omsorgen som alternativ för större självständighet för 
medborgare och brukare.

INRIKTNINGSMÅL: En effektiv och innovativ 
organisation i framkant
Under 2015 har den fortsatta implementeringen av 
Kompass Karlshamn pågått i hela organisationen. Chefer 
på olika nivåer lyfter fram en ökad delaktighet genom 
verksamhetsplanering och resultatrapportering.

I maj 2015 antog kommunfullmäktige  
översiktsplanen Karlshamn 2030. 

Uppföljning av  
Kommunfullmäktiges  
indikatorer 

Målet är uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt

Målet kan inte bedömas eftersom resultat eller målnivå saknas 

För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem:

Resultat 
2014

Målnivå 
2015

Resultat 
2015

Värde- 
ring

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sitt särskilda boende (Index 
Brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”)

87 88 81

Andel brukare som är ganska/mkt nöjda med sin hemtjänst (Index Brukar- 
undersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”)

91 92 91

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende (index, KKIK) 88 90 94

Andel brukare som är nöjda med första mottagandet  
(egen undersökning)

– – –  

Verksamhetsmål 1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas så långt som möjligt

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (KKIK, 
Skolverket, Öppna jämförelser)

88,4 % 89 % 83 %

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen inom  
4 år (KKIK, Skolverket, Öppna jämförelser)

82 % 83 % 80 %

Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller stu-
derar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (SCB och Skolverket, Öppna 
jämförelser)

59,8 % 65 % 69 %

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola (egen undersökning) – – 93 %

Inriktningsmål 1:  

Ett rikt liv för alla i ett samhälle med öppenhet och framtidstro

Karlshamn 2030
Översiktsplan för Karlshamns kommun

Utvecklingsstrategier
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Resultat 
2014

Målnivå 
2015

Resultat 
2015

Värde- 
ring

Verksamhetsmål 1:3 Det finns levande, spännande och ändamålsenliga boendemiljöer för alla

Förmåga att tillgodose behov av mark och tomter för bostadsändamål
Kommentar: Översyn av indikatorn behöver göras då den inte går att mäta. 
Indikatorn finns kvar även för 2016

– 90 % –

Antal antagna detaljplaner, st – 5 st 1 detalj-
plan, 1 
översikts-
plan har 
antagits

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats att bo och leva på Index 66 Index 65 Index 66  

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna har eller uppnår egenförsörjning

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) i  
förhållande till befolkningen i kommunen

3,5 3,0 4,0

Verksamhetsmål 1:5 Kommuninvånarna känner sig trygga

Andel av medborgarna som känner sig trygga i kommunen (KKIK-index) Index 62 60 Index 62

Andel föräldrar som uppger att de känner sig trygga när barnen är i  
förskolan (egen undersökning)

– – 97 %

Andel elever som uppger att de känner sig trygga i skolan  
(Öppna jämförelser. Mäts i årskurs 3, 5 och 8). Målnivå 2015 sätts i nivå 
med utfall i riket.

– 93 % 96 %

Resultat 
2014

Målnivå 
2015

Resultat 
2015

Värde- 
ring

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv  
och en attraktiv och hållbar livsmiljö

Nöjd medborgarindex – Gator och vägar (SCBs medborgarundersökning 
som genomförs vartannat år) Kommentar: Ny medborgarenkät genomförs 
våren 2016

– 61 –

Kommunens effektivitet i hantering och återvinning av hushållsavfall? 
(Index KKIK, Avfall Sverige)

53 % 65 % 54 %

Kommunens förmåga att tillgodose behov av mark vid nyetableringar  
och expansion av befintliga verksamheter. (egen undersökning) 
Kommentar: Översyn av indikatorn behöver göras då den inte går att mäta. 

Indikatorn finns kvar även för 2016

– 90 % –  

Kommunens möjlighet att möta platsbehov av förskola, skola och särskilt 

boende (egen undersökning) 

Verksamhetsmål 2:2 Kommuninvånarna och företagen är delaktiga i och har inflytande  
över en god kommunal service

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får 
svar inom två arbetsdagar? (KKIK)

89 % 85 % 83 %

Företagens sammanfattande omdöme om kommunens service för företa-
gen (Index KKIK, Insikt)

– Index 75 Index 67

Kommunens förmåga att involvera medborgarna att delta i kommunens 
utveckling (Index KKIK)

59 % 65 % 59 %

Kvalitén i kommunens webbinformation till medborgarna (Index KKIK) 77 % 80 % 79 %

Verksamhetsmål 2:3 Kommuninvånarna ges, utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter  
och rättigheter att vara delaktiga i samhället

Arbetslöshet bland ungdomar. Långsiktigt mål är att halvera ungdoms- 
arbetslösheten från år 2013 (28,7 %) till år 2017 (14,4 %). Delmål 23% år 2015

25,4 % 23,0 % 22,8 %

Inriktningsmål 2:  

Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn

Förskola, plats på önskat datum: 76 %.
Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat 
datum: 15 dagar.
Väntetid särskilt boende: 56 dagar från ansökan till 
erbjudande om plats
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Resultat 
2014

Målnivå 
2015

Resultat 
2015

Värde- 
ring

Verksamhetsmål 3:1 Barn och unga berikas genom kultur- idrotts- och naturupplevelser

Andel av barn och ungdomar som under skoltid tar del av de  
kulturaktiviteter som kulturenheten erbjuder. (egen undersökning)
Kommentar: Varje elev i åk F-9 får en musik- och en scenkonstupplevelse per 
läsår. Förskolans 3-5 åringar får 3-4 musik- och scenkonstföreställningar per 
läsår.

– –

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna och besökare tar del av ett rikt och spännande utbud av kultur-  
och naturupplevelser

Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB) Kommentar: Ny medborgarenkät 
genomförs våren 2016

– 75

Antal gästnätter i gästhamnarna 6.482 st + 5 % -5,2 %

Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Karlshamn inkl 
gästhamnarna (SCB), st Kommentar: Återrapporteras till KF efter att resultaten 
inkommit i april 2016

166.489 st + 5 % Resultat i 
april -16

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr) Kommentar: Återrapporteras till KF 
efter att resultaten inkommit i april 2016

540.306 
tkr

+ 5 % Resultat i 
april -16

Inriktningsmål 3:  

Kultur som lyfter människor och miljö samt inspirerar till  
möten och upplevelser

Förskola: 2,8 föreställn per barn
Grundskola (F-9): 2,5 föreställn per elev
Totalt: 2,5 föreställn per elev

Resultat 
2014

Målnivå 
2015

Resultat 
2015

Värde- 
ring

Verksamhetsmål 4:1 Kommuninvånarna ges möjlighet till kommunikation och självständighet med hjälp av 
digital teknik

Antal bostäder med tillgång till minst 100 Mb/s som tillkommer – 450 st 2324 
anslutna 
bostäder 
15-12-31

Andel företag och hushåll som har tillgång till minst 100 Mb/s bredband. 
Långsiktigt mål är att år 2020 ska 90 % ha tillgång (Egen undersökning)

– – 28 anslut-
na företag 
15-12-31

Allmänna, ej sekretessbelagda eller PUL-skyddade handlingar som finns 
tillgängliga via kommunens webbplats

– 100 % 0 %  

Verksamhetsmål 4:2 Ökad tillväxt och sysselsättning inom transport och logistik, digitala medier samt energi

Sysselsättning inom branscherna logistik, transport, digitala medier samt 
energi

– – –

Antal nya arbetstillfällen inom branscherna logistik, transport, digitala 
medier samt energi

– 35 nya 
arbetstillf

40 nya 
arbetstillf

Inriktningsmål 4:  

Med ny teknik skapas utveckling och tillväxt

Resultat 
2014

Målnivå 
2015

Resultat 
2015

Värde- 
ring

Verksamhetsmål 5:1 Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och 
engagerade medarbetare

Sjukfrånvaro dagar/anställd 24,0  
dagar

Samma 
nivå som 
2013

24,2 dagar

Andel chefer som stannar minst fyra år i samma enhet. Kommentar:  
Omsorgsförvaltningen, 30%, Utbildningsförvaltningen, 46%, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, 38%, Kommunledningsförvaltningen, 45%

– – Kommu-
nen totalt 
= 38 %

Inriktningsmål 5:  

En effektiv och innovativ organisation i framkant
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Resultat 
2014

Målnivå 
2015

Resultat 
2015

Värde- 
ring

Verksamhetsmål 5:2 Kommunkoncernen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån  
uppdraget och omvärldsbevakning

Andel resultatdialoger enligt Kompass Karlshamn som resulterar i konkreta 
förändrings- och förbättringsarbeten 

– 85 % Har ej kun-
nat mätas

Verksamhetsmål 5:3 Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt

Soliditet minst 60 % på en femårsperiod (ansvarig nämnd = KS) 68 % 60 % 2015 =  
65 % 

5 år =     
68 %

Koncernsoliditet minst 25 % på en femårsperiod (ansvarig nämnd = KS) 32 % 25 % 33 %

Överskottsgrad genomsnitt 2 % på en femårsperiod (ansvarig nämnd = KS) 
2015 = +0,1 % Genomsnitt fem senaste åren = +1,6 %

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

Nämndernas prognossäkerhet (årsresultat i förhållande mot maj månads 
prognos) Prognos maj -3,5 mnkr, utfall dec +1,3 mnkr, skillnad 4,8 mnkr Se 

även kommentar under avstämning av finansiella mål

– 100 % Skillnad 
4,8 mnkr

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal Kommentar: Mätning har under året 
skett av organisationens leverantörstrohet, dvs i vilken utsträckning köp sker 
från en leverantör med vilken avtal finns. Det innebär att av samtliga inköp av 
varor och tjänster, entreprenader undantagna, som finansierats via driftsbud-
get, har avtalsleverantör nyttjats i 65 % av köpen.

– 80 % 65 %

Inköp av varor och tjänster som sammantaget överstiger gränsen för 
direktupphandlingar ska konkurrensutsättas.

– 100 % Inte  
uppnåtts

Energianvändning i kommunala verksamheter – – –

Kallelser till förtroendevalda skickas digitalt – 100 % 100 %

Andelen av kommunkoncernens bilar som är miljöbilar av totala antalet 
bilar (KKIK) 

45 % 50 % 45 %

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv. – Minskn 
med 10%

–

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, olja) – Minskn 
med 10%

Ej uppnått

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 22 % 25 % 27%

Andel av chefspositioner som innehas av kvinnor/män Kvinnor 
69 %  
Män 31%

Andel av chefspositioner som innehas av utrikesfödda – – –
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Kommunens   
Kvalitet i Korthet 
Resultatsammanställning 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, består av ett antal viktiga områden  
för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. 
Under 2015 har 240 kommuner deltagit i KKiK. Resultaten ger möjligheter  
till jämförelser över tid och med andra kommuner.

De 25% som placerat sig högst

De 50% som placerat sig i mitten

De 25% som placerat sig lägst

1. Tillgänglighet
Att snabbt och utan besvär få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post eller telefon i rimlig tid, 
eller hur många timmar simhallen och biblioteket har öppet är indikatorer på hur bra, eller mindre bra, den kommunala 
servicen är. Samma gäller för hur länge man får vänta på en plats inom förskola eller till ett äldreboende.

Tillgänglighetsundersökningen utförs av ett externt företag 
som under en period skickar e-post till kommunens centrala 
e-postadresser och ringer samtal till handläggare via kom-
munens växel. De gör också en bedömning över hur trevligt 
bemötande man får. Karlshamns kommun jobbar ständigt 
med arbetsformer och rutiner för hur telefon och e-post ska 
hanteras för att förbättra tillgängligheten.

83 procent (89 procent) av mailen som kommer till Karls-
hamns kommun besvarades inom två arbetsdagar jämfört 
med 84 procent i snitt för alla kommuner. 80 procent av mai-
len besvarades inom ett dygn. Bäst resultat i Karlshamn har 
Kultur och fritid med 100 procent svar inom två dygn. 

Andelen lyckade kontaktförsök (inom 60 sekunder) med en 
handläggare via telefon är 42 procent (56 procent) vilket är en 
försämring mot förra året. Om tiden utökas till 120 sekunder 
är andelen lyckade kontaktförsök 44 procent. Bäst resultat i 
Karlshamn har Kultur och fritid med 75 procent och Förskole-
verksamheten med 67 procent.

Bemötandet från personalen i samtal som besvarats via 
telefon är 98 procent (70 procent) vilket är en klar förbättring 
mot föregående år och även ligger en bra bit över medelvärdet 
bland övriga kommuner. Flera av kommunens verksamheter 
ligger på 100 procent av gott bemötande av personalen.

Medel
2015

Sammanställning av KKiK-mått 2015  Antal Antal %

Mått där resultatet är bättre än föregående år 12 30,8 %

Mått där resultatet är lika med föregående år 7 18,0 %

Mått där Karlshamn ligger över snittet i riket 26 66,7 %

Mått där Karlshamn har ett grönt resultat 8 20,5 %

Mått där Karlshamn har ett gult resultat 28 71,8 %

Mått där Karlshamn har ett rött resultat 3 7,7 %

Totalt antal mått  39 

Mått 1 - 3 - Att få svar på en enkel fråga  2012 2013 2014 2015

Hur många får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar? 81% 83%  89% 83% 84%

Hur många får ett direkt svar på en enkel fråga via telefon?  33% 37% 56% 42% 46%

Hur många uppfattar att de får ett gott bemötande när de ställt en  83% 90% 70% 98% 94% 
enkel fråga via telefon?

   



FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

Karlshamn ligger över medel för riket, 55 timmar mot 50 timmar. Detta är en minskning jämfört med förra året.

Andelen som får plats på förskolan den dag man önskat är högre än i riket. Andelen har minskat sedan 2014, främst på grund 
av en snabb ökning i efterfrågan på förskoleplatser. Karlshamns kommun har i några kommundelar brist på förskoleplatser i 
barnets närområde.

Antal dagar är på samma nivå 2015 som 2014. Även antalet personer som tackar nej till erbjuden plats är på samma nivå som 
2014 och det är väntetiden i dessa fall som påverkar resultatet med lång väntetid. Andelen ytterfall dvs de som väntat mer än  
90 dagar, har ökat 2015 men ligger fortfarande under snittet för riket.

Karlshamns resultat 2015 innebär en minskning från föregående år. Den nya mottagningsenheten är den största anledningen till 
det förbättrade resultatet.

2. Trygghet

2015 års resultat visar att antalet personer som en brukare möter i sitt hem under en 14-dagars period har minskat. Även andelen 
brukare som möter fler än 20 vårdare under 14 dagar har minskat från föregående år.

Medel
2015

Medel
2015

Medel
2015

Medel
2014

Mått 5 - 6 - Hur länge måste man vänta?  2012 2013 2014 2015

Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds plats den dag de önskade? 89% 86% 85% 76% 65%

Hur många dagar i snitt var väntetiden för de som inte fick plats i förskolan  18 9 10 15 23 
på det datum de önskade?

   

Mått 7 - Hur länge måste man vänta?  2012 2013 2014 2015

Hur många dagar i snitt var väntetiden för att få en plats på ett  61 59 56 56 57 
äldreboende från ansökan till erbjudande om en plats?  

Mått 8 - Hur länge måste man vänta?  2012 2013 2014 2015

Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att få ekonomiskt  5 16 13 8 16 
bistånd (försörjningsstöd) vid nybesök?

   

Mått 9 - 10 - Trygghet   2011 2012 2013 2014

Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen?  57* 57* 62* 62* 60* 

Hur många vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 13 15 16 14 15

*) index

   

Mått 4 - Hur länge är det öppet?   2013 2014 2015

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och   47  63  55 50
återvinningsstationen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?

Medel
2015

3. Din delaktighet och kommunens information

Informationen till medborgarna har med åren fått en 
allt större betydelse inom den offentliga sektorn och allt fler 
söker informationen via internet. Medborgarna förväntar 
sig hitta information och svar på sina frågor på kommunens 
webbplats. Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har sedan 
2009 granskat kommunernas webbplatser och konstaterar att 
kommunerna har gjort stora förbättringar av informationen 
på sina webbplatser. 

Undersökningen visar att Karlshamns kommuns webb-
plats ger svar på 79 procent (77 procent) av de 200 frågorna 
där svar ska hittas inom två minuters sökning. Genomsnittet 
bland medverkande kommuner är 80 procent. En motsvarande 
undersökning har genomförts för webbinformation för före-
tagare. Där är Karlshamns resultat 88 procent (88 procent). 
Snittet i riket är 80 procent.

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och 
dialog med medborgarna. Kommunen har genomfört en självgranskning utifrån ett antal aktiviteter för medborgarkontakter. 
Karlshamns resultat ligger på samma nivå som förra året men över medelvärdet för andra kommuner.

Medel
2015Mått 12-13 - Din delaktighet och kommunens information 2012 2013 2014 2015

Valdeltagande i senaste kommunvalet   inget val inget val 83,6 inget val

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?  74 % 78% 77% 79% 80%

   

Medel
2015Mått 14 - 15 - Din delaktighet och kommunens information 2012 2013 2014 2015

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 46% 40% 59% 59% 55% 

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 40* 40* 43* 43* 40*

*) index

   

I resultatsammanställningen redovisas två mått på antalet 
barn per personal i kommunens förskolor. Detta avser alla 
förskolor i kommunen oavsett regi.

Måtten tar inte hänsyn till personalens kompetens. Karls-
hamns kommun har en jämförelsevis hög andel anställda med 

pedagogisk högskoleexamen i förskolan (65 procent 2014 i 
jämförelse med 49 procent i samtliga kommuner). Personalens 
kompetens är en viktig kvalitetsfaktor i arbetet med barns 
lärande och utveckling enligt förskolans läroplan.

Medel
2015Mått 11 - Trygghet   2012 2013 2014 2015

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad bemanning 5,4 5,6 5,4 5,4 5,4 

Hur många närvarande barn per personal är det i kommunens förskolor? 4,6 4,3 4,2 4,1 4,3
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FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

4. Din kommuns effektivitet

Karlshamns kommun har en lägre kostnad per inskrivet barn i förskolan än i riket. Jämförelsen tar inte hänsyn till kvalitet eller 
servicenivå i verksamheten. Karlshamns kommun har en högre andel anställda i förskolan med pedagogisk högskoleexamen än i 
riket i stort. Karlshamn har under den aktuella perioden erbjudit dygnet runt-verksamhet vid behov för barn upp till 13 år.

1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal 
brukare i särskilt boende förändrats vilket för Karlshamns del 
inneburit att antalet brukare har minskat mot tidigare.

Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2014. Karls-
hamn har även detta år låga resultat gällande frågor som rör 
internetuppkoppling och vilken tillgång de boende har till TV-
kanaler i den egna lägenheten och i gemensamhetsutrymmen. 

Kostnaden per plats i särskilt boende är något högre i Karls-
hamn i förhållande till andra kommuner. Dock ligger Karls-
hamns resultat 2015 närmare medel än tidigare år.
Resultatet avseende andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sitt särskilda boende har blivit sämre 2015, liksom 
medel i riket.

Medel
2015

Medel
2015

Mått 16 - 22 - Kostnadseffektivitet - barn och unga  2012 2013 2014 2015

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan - i tusen kronor? 125 127 125 127 131

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? 78% 95% 94% 93% 93%

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 68% 72% 67% 71% 70%

Behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, andel av folkbokförda elever. 84,1% 87,0% 87,5% 83,3% 85,2%

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andel positiva.  76,1%    82,0% 75,0%

Kostnad per betygspoäng (grundskolan)        324 kr  335 kr  347 kr 351 kr 375 kr

Andelen elever (folkbokförda) som fullföljer gymnasieutbildning i kommunen 84% 82% 81,9% 79,9% 78,6%

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram - i tusen kronor 17 20 21 24 26

Mått 23 - 25 - Kostnadseffektivitet - Särskilt boende  2012 2013 2014 2015

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen  96% 78% 69% 69%  66% 
- sammanvägt resultat bestående av olika faktorer? 

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende - i tusen kronor?1 624 683 723 814 808

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 85% 85% 87% 81% 83% 

1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal 
brukare i hemtjänst förändrats vilket för Karlshamns del inne-
burit att antalet brukare har minskat.

Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2014. Karls-
hamn har även detta år låga siffror på enskilda frågor. Exem-
pelvis erbjuds inte hemtjänsttagaren möjlighet att följa med 
vid dagligvaruinköp utan man erbjuds internethandling med 
hemkörning. Hemtjänsten har inte heller särskilt råd och stöd 
för syn- och hörselskadade.

Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten är i Karlshamn högre i 
förhållande till övriga rapporterade kommuner. Ytterfallen har 
behov av ett större antal timmar 2015 än 2014, det vill säga 
de personer som bedöms som ytterfall har större behov av 
hemtjänstinsatser.

91 procent av brukarna är ganska/mycket nöjda med 
hemtjänst vilket är lika med medelvärdet i de rapporterande 
kommunerna.

Serviceutbudet har förbättrats något. Karlshamn har dock låga resultat på frågan kring möjlighet för brukaren att ha  
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten.  

Resultatet för 2015 ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Under 2015 har många resurser behövts till antalet ensam-
kommande barn. Evidensbaserad praktik tillämpas för att säkra kvalitet och syftar till att undvika återkommande ärenden.

Medel
2015

Medel
2015Mått 29 - Kostnadseffektivitet - Grupp och serviceboende inom LSS 2012 2013 2014 2015

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende finansierat av kommunen 89% 89% 88% 94% 82% 
- sammanvägt resultat av olika faktorer?

   

Medel
2015Mått 30 - Socialtjänstens ungdomsarbete  2012 2013 2014 2015

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning   63% 64%  67%  78%  

Mått 26 - 28 - Kostnadseffektivitet - Hemtjänst  2012 2013 2014 2015

Vilket serviceutbud finns inom hemtjänsten finansierat av kommunen  73% 73% 76% 73% 65%  
- sammanvägt resultat bestående av olika faktorer? 

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen - i tusen kronor?1 121 208 297 302 264

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 91% 90% 91% 91% 91%  
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Avstämning av finansiella mål  
Kommunen når målet för en ekonomi i balans 2015. Resul-
tatet är +2,0 mnkr vilket fördelar sig på nämnderna med 
+10,3 mnkr och på finansförvaltningen med -5,5 mnkr. 
Årets balanskravsresultat är +1,5 mnkr. 

I 2015 års resultat ingår jämförelsestörande poster med 
+20,6 mnkr kronor. Dessa är AFA-medel 13,5 mnkr, utbe-
talning av eget kapital från Cura till ägarkommunerna  
3,0 mnkr samt prestationsersättning från Socialstyrelsen  
4,1 mnkr. Exkluderas dessa poster är årets resultat  
18,6 mnkr. Årsresultatet i procent av skatter och bidrag i 
genomsnitt de senaste 5 åren uppgår till 1,6 procent. Kom-
munen har 2015 erhållit 37,3 mnkr i tillfälligt statsbidrag 
för mottagande av flyktingar. Hela beloppet förs över till 
2016 då verksamheterna klarat av att hantera flyktingmot-
tagandet inom ramarna 2015.

Följande av kommunfullmäktige tre 
beslutade finansiella mål gäller för 
2015: 

Mål överskottsgrad  
Det finansiella målet för kommunen är en överskottsgrad 
på 2 procent i genomsnitt under en femårsperiod. Över-
skottsgraden visar resultatet i förhållande till skatte- och 
bidragsintäkter. Den genomsnittliga överskottsgraden 
under femårsperioden 2011-2015 är 1,6 procent (2,5 pro-
cent 2014) vilket innebär att målet ej nås 2015. För 2015 är 
överskottsgraden 0,1 procent (-0,9 procent 2014).

Mål soliditet  
Det finansiella målet för kommunen är en soliditet på 60 
procent i genomsnitt under en femårsperiod. För kom-
munkoncernen är soliditetsmålet 25 procent. Soliditeten 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansie-
rats med egna medel och är därmed motsatsen till kom-

munens skuldsättningsgrad. Den genomsnittliga solidite-
ten under femårsperioden 2011-2015 är 68 procent vilket 
är oförändrat jämfört med 2014. Kommunen når detta mål 
2015. För 2015 är soliditeten 65 procent (66 procent 2014). 
Kommunens soliditet exklusive VA är 70 procent. Kom-
munens soliditet inklusive pensioner är 23 procent. 2015 
är soliditeten för kommunkoncernen 31,3 procent vilket 
innebär att soliditeten ligger över det satta målet.

Soliditeten sjunker från 66 till 65 procent, vilket blir 68 pro-
cent i genomsnitt de senaste 5 åren, men är fortfarande 
på en jämförelsevis hög nivå. Investeringsnivån på 102 
mnkr är lägre än budgeterad nivå, 120 mnkr, under 2015.  
Nyupplåning har skett med 25 mnkr. 

Mål nämndernas prognossäkerhet  
Det finansiella målet är en prognossäkerhet på 100 procent 
av årsresultatet i förhållande till maj månads prognos. En 
god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att 
kunna nå god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen 
i maj var -3,5 mnkr, utfallet i december var +1,3 mnkr för 
nämnderna. Avvikelse +4,8 mnkr. På helårsnivå är nämn-
dernas prognossäkerhet 99,4 procent. Budget -1 675 tkr, 
utfall -1 665 tkr, en positiv avvikelse på 10,3 mnkr. Beak-
tas även finansförvaltningen och VA verksamheten blir 
prognossäkerheten på helårsnivå 99,7 procent. Finansför-
valtningen har en negativ budgetavvikelse på -5,5 mnkr 
till följd av att skatte- och bidragsintäkter blev lägre än 
budgeterat. VA- verksamheten har en positiv budgetav-
vikelse med 0,7 mnkr, budgeterat resultat var noll kronor. 
Även om målet på 100 procents prognossäkerhet inte nås 
så är avvikelsen utfall mot budget mycket liten.
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5. Din kommun som Samhällsutvecklare

Andelen förvärvsarbetande i Karlshamn har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren. Snittet för Sveriges alla  
kommuner ligger dock högre.
Karlshamn har en relativt låg andel av befolkningen som får försörjningsstöd jämfört med övriga kommuner.
Antal nya företag som startats har ökat under 2015 och kommunen ligger över medel.
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen ligger något lägre än föregående  
mätning men över den genomsnittliga nivån.

Sjukpenningtalet ökar i hela Sverige och det har varit en konstant ökning de senaste åren. Jämfört med Karlshamns resultat 2011 
på 6,6 procent motsvarar ökningen 3,8 procentenheter fram till 2015.

Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete för att 
minska användningen av de ändliga resurserna och öka åter-
vinningsgraden. Karlshamn placerar sig som nummer 19 bland 
de 240 deltagande kommunerna. I Blekinge är Sölvesborg bäst, 
nr 4 och Olofström placerar sig som nummer 15.

Andelen miljöbilar i förhållande till totala antalet bilar har 
legat konstant de senaste åren och ligger över snittet i riket.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel var under 2015 27 

procent, vilket är en ökning mot tidigare och över medelvärdet 
på 25 procent.

Senaste medborgarundersökningen visar att kommunin-
vånarna anser att kommunen är en god plats att leva och bo 
i. Index på 66 härrör sig från medborgarundersökningen som 
gjordes 2014. Nästa medborgarundersökning sker under våren 
2016.

Medel
2015

Ingen 
mätn.

Medel
2015

Mått 31 - 34 - Arbetstillfälle och företagande  2012 2013 2014 2015

Andelen förvärvsarbetande i kommunen  76,6% 76,2% 76,0% 76,6% 78,5%

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?     3,2% 3,1% 3,5% 4,2%

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 5,5 4,4 3,8 5,4 4,9

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?  73*   67* 68*

*) index

Mått 35 - Folkhälsa   2012 2013 2014 2015

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?  8,1% 8,6% 9,6% 10,4% 10,5%

   

Medel
2015Mått 36 - 39 - Miljö   2012 2013 2014 2015

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 49% 58% 53% 54% 39%

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala bilar? 44%   45% 45% 33%

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?   18% 16% 22% 27% 25%

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?  63* 63* 66* 66* 60*

*) index 
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Resultat
   2011 2012 2013 2014 2015

Skatteintäkter, utjämningsbidrag m m (mnkr)  1 432 1 475 1 540 1 586 1 641

Balansomslutning (mnkr)   1 463 1 560 1 689 1 686 1 719

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)   1 398 1 429 1 495 1 602 1 638

Nettokostandsandel % (inkl finansnetto)   97 97 97 101 100

Årets resultat (mnkr)   37 44 48 -14 2

Investeringsvolym exklusive VA (mnkr)   158 144 253 54 84

Självfinans.grad av investeringar inkl VA (%)   64 78 51 99 86

Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt 
RK-modellen. Målsättningen är att analysera fyra viktiga 
perspektiv. Detta för att kunna identifiera ekonomiska 
problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har 
en god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen 
grundar sig på redovisningsåren 2011-2015.

Fyra perspektiv
Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor 
bygger på fyra perspektiv: det ekonomiska resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den ekonomiska utvecklingen.

Resultat
I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. 
En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna översti-
ger intäkterna eller att rörelseriktning mot obalans sker, 
är en varningssignal. Under detta perspektiv analyseras 
också investeringar och deras utveckling.

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att det finns balans mellan intäkter och kost-
nader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera 
hur stor andel verksamhetens nettokostnader tar i anspråk 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens 
nettokostnadsandel har fram till 2004 legat kring hundra 
procent vilket innebär att kommunens resultat balanserat 
på gränsen för vad balanskravet medger. Mellan 2014 och 
2015 har verksamhetens nettokostnader ökat med 2,2 
procent. Ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag 
har mellan 2014 och 2015 ökat med 3,5 procent. 2015 års 

resultat på +2 mnkr utgör +0,1 procent av erhållna skat-
teintäkter och utjämningsbidrag.

2015 ingår jämförelsestörande poster på +21 mnkr 
i kommunens resultat. Exkluderas dessa poster är årets 
resultat -19 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 102 mnkr (inklusive VA) 
och 84 mnkr (exklusive VA). Budgeterad investeringsnivå 
var 120 mnkr. Nyupplåning har skett med 25 mnkr under 
2015. Kommunen har amorterat 0,5 mnkr. 

Balanskravet
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en 
resultatutjämningsreserv för att utjämna intäkter över 
tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt 
beslutet är det möjligt att avsätta den del av årets resultat 
som överstiger en procent av skatteintäkter, utjämnings-
bidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det 
även möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv avsätt-
ning. Den samlade avsättningen år 2010-2014 uppgår till 
120,5 mnkr efter att 13,9 mnkr använts ur reserven för att 
täcka 2014 års underskott. Kommunen har därmed inget 
åtagande om återställande av underskott.

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till  
1,5 mnkr. En procent av årets skatteintäkter, utjämnings- 
bidrag och kommunal fastighetsavgift (1 641 mnkr) upp-
går till 16,4 mnkr. 

I tabellen visas prognosen för balanskravsavstämning-
en år 2015 samt budget 2016. Beräkning har även gjorts av 
resultatutjämningsreserven (RUR) för åren 2010-2012.

Kapacitet
   2011 2012 2013 2014  2015
Soliditet %   71 69 67 66 65

Soliditet % genomsnitt senaste 5 åren   65 66 67 68 68

Skuldsättningsgrad %   29 31 33 34 35

Skattesats (primärkommunal i kr)   21,89 21,89 22,21* 22,21 22,21

Balanskravet (mnkr)        Budget

   2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skatter, utjämningsbidrag, och kommunal  
fastighetsavgift   1 432 1 475 1 540 1 586 1 641  1 716

1% av skatter och utjämningsbidrag    14,3 14,8 15,4 15,9 16,4  17,2

Årets resultat        37 43,6 47,7 -13,9 2,0  8,2

Tillfälligt statsbidrag flyktingar         37,3

Förbrukat statsbidrag flyktingar          -37,3

Realisationsvinster   -1,2 -0,2 0 -3,0 -0,5  -31,0

Realisationsförluster   0 0 0 2,7 0,7  0

VA   1,1 -0,1 0,1 0,3 -0,7  0

Krav på återställande av tidigare resultat   0 0 0 0 0  0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar    36,9 43,3 47,8 -13,9 1,5  -22,8

Medel till resultatutjämningsreserv   -22,6 -28,6 -32,4 0 0  0

Medel från resultatutjämningsreserv   0 0 0 13,9 0  0

Årets balanskravsresultat    14,3 14,8 15,4 0,0 1,5  -22,8

Ackumulerad reserv    73,5 102,0 134,4 120,5 120,5  120,5

Kommun Kommunal skattesats år 2015

Karlskrona 22,10
Ronneby 22,36
Karlshamn 22,21
Olofström 22,16
Sölvesborg 22,27

Kapacitet 
Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsik-
tig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell 
motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare 
kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför kom-
mande lågkonjunkturer.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med egna medel. Solidite-
ten uppgick till 65 procent för 2015 vilket är en minskning 
från föregående år med 1 procentenhet. Skuldsättnings-
graden är ett mått på hur stor andel av kommunens till-
gångar som är belånade. Skuldsättningsgraden ökar med  
1 procentenhet och uppgår till 35 procent för 2015.  

Skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor, för 
2015 och är oförändrad för 2016. Genomsnittet i länet är         
22,22 kronor och genomsnittet för jämförbara kommuner 
är 21,40. Kommunens skattesats jämfört med övriga kom-
muner i Blekinge för år 2015 framgår av följande tabell: 

*) skatteväxling 32 öre, kommunen tog över hemsjukvården från landstinget

Finansiell analys  
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Risk
   2011 2012 2013 2014 2015

Kassalikviditet (%)   78 33 26 30 39 

Finansiella nettotillgångar (mnkr)   20 -14 -142 -138  -114

Låneskuld (mnkr) *   197 150 218 218 243

Genomsnittlig låneränta (%)   3,29 3,22 2,51 2,68 2,07

Pensionsåtagande (mnkr)   755 750 791 750 722

Borgensåtagande (mnkr)   1 199 1 402 1 349 1 437 1 500
* Nästa års amortering, kortfristig del ingår 2011-2014. Slutamorterat 2015.

Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr)
      2014 2015

Avsättning pensioner      6 440 8 947

Ansvarsförbindelse pensionsåtagande      749 982 722 366

Totala pensionsförpliktelser      756 422 731 313

Finansiella placeringar, marknadsvärde      0 0

Återlånade medel      756 422 731 313

Risk
Med det tredje perspektivet risk avses hur kommunen är 
exponerad ekonomiskt. En god ekonomisk hushållning 
innefattar att kommunen i ett såväl kort som medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 
möta ekonomiska problem. Här diskuteras också borgens-
åtagande och kommunens samlade pensionsskuld.

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betal-
ningsberedskap är kassalikviditet. Kassalikviditeten har 
ökat jämfört med 2014 och uppgår till 39 procent. Trots 
en likviditet under hundra procent bedöms den finansiella 
beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. Förklaring-
en till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga 
skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att 
omsättas under det närmaste året. 2011 löste Stadsvap-
net AB lånet på 239 mnkr till kommunen, vilket förklarar 
den höga kassalikviditeten 2011. Om man bortser från 
semesterlöneskulden uppgår kassalikviditeten till cirka 54 
procent. Semesterlöneskulden har minskat med ca 2 mnkr, 
från 80,3 mnkr 2014 till 78,6 mnkr 2015.

De finansiella nettotillgångarna har förbättrats något, 
-114 mnkr 2015 vilket ska jämföras med -138 mnkr år 2014. 
Korta och långa fordringar är i princip oförändrade, korta 

skulder har minskat, långa skulder har ökat. Av låneskul-
den på 243 mnkr utgör 129 mnkr VAs andel och 114 mnkr 
kommunens del. Den genomsnittliga låneräntan den 31 
december 2015 uppgår till 2,07 procent.

Kommunens borgensåtagande har ökat med 63 mnkr 
jämfört med 2014 och uppgår till 1 500 mnkr. Borgensåta-
gandena är till största delen (1 447 mnkr eller 96 procent) 
hänförbara till kommunens helägda bolag. Borgensavgif-
ten för de kommunala bolagen är 0,3 procent på borgens-
beloppet vid årsskiftet.

Pensionshantering
De totala pensionsförpliktelserna har minskat med cirka 
25 mnkr sedan 2014. Avsättning pensioner ökar med 
cirka 2,5 mnkr till 8,9 mnkr medan ansvarsförbindelsen 
pensioner minskar med cirka 28 mnkr från 750 till 722 
mnkr. Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av an-
svarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr inklusive särskild 
löneskatt. 

Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pen-
sionsförsäkring (se not 17 och 20). 

Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning 
för samtliga anställda.

Kontroll
   2011 2012 2013 2014 2015

Budgetavvikelse (mnkr)   22,9 10,7 25,3 -5,5 4,8

Årsresultat i % av skatter + bidrag (exklusive. VA)  2,7 3,0 3,1 -0,9 0,1

Årsresultat i % av skatter + bidrag (exklusive VA)  3,2 3,3 3,3 2,5 1,6
genomsnitt senaste 5 åren

Driftredovisning

Nämnd/mnkr   Nettoutfall 2015  Avvikelse 2015       Nettoutfall 2014

Kommunstyrelse  -142 0,5 -117

Nämnd barn, ungdom, skola  -526 0,2 -500

Gymnasienämnd  -155 0,1 -135

Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning   -37

Kulturnämnd  -25 0,0 -25

Teknisk nämnd  -73 2,5 -85

Teknisk nämnd VA inkl finans  0 0,7 0

Byggnadsnämnd  -6 0,7 -6

Fritidsnämnd  -51 0,9 -48

Omsorgsnämnd  -587  3,5 -560

Socialnämnd  -91 1,3 -93

Övriga nämnder   -11 -0,2 -11

S:a nämndernas nettokostnader  -1 665 10,3 -1 618

Finansförvaltning  1 667 -5,5 1 604

Summa totalt/årsresultat  2 4,8 -14

I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och budgetavvikelse för år 2015 samt nettokostnads- 
utfall för år 2014.

Kontroll
Med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis 
hur upprättade ekonomiska målsättningar och planer 
följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättning-
ar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk 
och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på 
förmågan att hantera problematiska situationer.

Driftredovisning
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har 
delats och ingår 2015 i kommunstyrelsen (arbetsmarknad) 

respektive gymnasienämnden (vuxenutbildning). 
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott 

i förhållande till budget på +2 mnkr, vilket fördelar sig med 

+10,3 mnkr för nämnderna och -5,5 mnkr för finansförvalt-

ningen. 

Förklaring till avvikelser framgår av respektive nämnds 

resultatrapport. 

Finansförvaltningens negativa avvikelse på -5,5 mnkr 

beror huvudsakligen på att skatte- och bidragsintäkter 

blev lägre än budgeterat. 
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Tekniska nämnden 

1153 Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet)
Byggnation av Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet) 
som påbörjades våren 2012 togs i bruk till läsåret 2014/15 
och idrottshallen stod klar januari 2015. Ekonomiskt har 

projektet hållit sig inom tilldelad ram. Budgeterade bygg-
utgifter var -185,7 mnkr och projektet har lämnat ifrån sig 
7,6 mnkr i samband med överskottsreglering. Projektet är 
slutredovisat med ett plusresultat på ytterligare 0,6 mnkr. 
Komponentavskrivning tillämpad.

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse, mnkr   Budget       Utfall  Budget- 
   2015  2015  avvikelse
       2015 

Kommunstyrelse   5  -7  -12

BUS nämnd   -10  -9  1

Gymnasienämnd   -7  -6  1

Kulturnämnd   -2  -2  0

Teknisk nämnd   -44  -38  6

Teknisk nämnd VA   -26  -18  8

Byggnadsnämnd   0  0  0

Fritidsnämnd   -24  -19  5

Omsorgsnämnd   -11  -3  8

Socialnämnd   -1  0  1

Summa   -120  -102  18

Investeringsredovisning
Årets nettoinvesteringar blev 102 mnkr inklusive VA (84 mnkr exklusive VA), vilket är 18 mnkr lägre än den  
budgeterade nivån på 120 mnkr. 

Kortfattade kommentarer om de största investeringsprojekten

Tekniska nämnden
 Projektets  Utfall tom Utfall Budget Avvikelse
Investeringsprojekt > 5 mnkr          totalbudget 2014 2015 2015 2015

1153 Stenbackanavet -185,7 -171,6 -5,9 -6,5 0,6

1160 Möllegårdens sk, paviljong -7,0 -0,3 -6,1 -6,7 0,6

1322 Norra infarten, cirkulation -11,2 -3,5 -6,5 -7,7 1,2

2603 Labbsalar Vägga Gymnasieskola -8,7 -4,8 -5,4 -3,9 -1,5

1160 Möllegårdens skola, paviljong
Byggnation av paviljong på Möllegårdens skola höst-
terminen 2015 på grund av att elevunderlaget i Svängsta 
ökat. Slutbesiktning och invigning i januari 2016. Kompo-
nentavskrivning tillämpad.

1322 Norra infarten, cirkulation
Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot Ström-
marondellen planerades vara klar vid årsskiftet 2015/16. 
Budgeterade utgifter var -5,7 mnkr och totala utgifter för 
projektet beräknas uppgå till -11,2 mnkr. Budgeten utöka-
des med -1,3 mnkr i överskottshanteringen och tekniska 
nämnden har begärde ytterligare -4,2 mnkr av kommun-

fullmäktige på grund av ökade utgifter för flyttning av 
ledningar i samband med byggnation. Entreprenadtiden 
har utökats på grund av tilläggsarbeten, vilket medfört att 
tidpunkten för toppbeläggning skjutits fram till början av 
april 2016.

2603 Labbsalar Vägga Gymnasieskola
Ombyggnad av labbsalar hus D på Vägga Gymnasieskola 
som påbörjades 2014 är slutredovisat. Projektet har 
överskridit budgeterade utgifter med -1,5 mnkr beroende 
på tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten. Kompo-
nentavskrivning tillämpad.

Tekniska nämnden VA
1520 Åtgärder Vatten
• Renovering av Ringamåla vattenverk färdigt och i drift  
 2015-06-02.
• Nytt styrsystem installerat på Ringamåla vattenverk 
 2015.
• Vattentornet i Asarum har renoverats invändigt.
• Dammluckor utlopp Långasjön har renoverats. 
• Uppstart omprövning vattendom Mien.
• Arbetet med att hitta en ny reservvattentäkt  
 påbörjad.
• Bildande av vattenskyddsområde och ansökan om   
 tillstånd för vattenuttag i Ringamåla har startats upp. 
• Överspänningsskydd på inkommande matning Långa- 
 sjön.
• Kompletterat med en frekvensare i Hällaryd för ökad  
 redundans.
• 14 stycken galvservisledningar och 530 meter huvud 
 ledningar av järn, samt 8 stycken huvudventiler är   
 utbytta för att minska framtida störningar. 
• 23 stycken läckor, varav tre var på servisledningar, har  
 åtgärdats. 

Tekniska nämnden VA
 Projektets  Utfall tom Utfall Budget Avvikelse
Investeringsprojekt > 5 mnkr          totalbudget 2014 2015 2015 2015

1520 Åtgärder Vatten -7,5 0 -6,2 -7,5 1,3

1530 Åtgärder Avlopp -14,8 0 -10,6 -14,8 4,2

1540 VA-utbyggnad, netto -0,3 0 -2,3 -0,3 -2,0

1550 Nytt vattenverk -210,0 0 -0,4 -3,0 2,6

1530 Åtgärder Avlopp
• Ombyggnad för förstärkt kväverening, Sternö ARV.
• Slamskrapor mellansedimentering utbytta.
• Halahults reningsverk har byggts om.
• Projektering av överföringsledning har pågått.
• Ansökan om tillstånd för Sternö ARV är inlämnat.
• 1 150 meter Spillvattenledning är relinad.
• 430 meter spillvattenledning är omlagd.

1540 VA-utbyggnad
• Utbyggnaden av VA-ledning till Matvik-Hällaryd  
 påbörjades hösten 2015.
• Projekteringsarbetet av VA-ledningar i Granefors och  
 Brorstorp har påbörjats. 

1550 Nytt vattenverk
• Uppstart projekt nytt vattenverk Långasjön.

VA- verksamheten tillämpar komponentavskrivning på 
samtliga projekt.
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Kommunstyrelsen
 Projektets  Utfall tom Utfall Budget Avvikelse
Investeringsprojekt > 5 mnkr          totalbudget 2014 2015 2015 2015

0002 Östra Piren         16,9 4,0 0,0 9,9 -9,9

0018 Logistik Karlshamn Stilleryd 70,1 5,9 0,6 10,0 -9,4

0026 Skogsborg              6,7 1,2 0,5 1,6 -1,1

0027 Vettekullaområdet       32,7 4,7 0,7 4,8 -4,1

0033 Logistik Karlshamn, Jvganl.    74,7 59,7 0,0 5,4 -5,4

0034, 0036 Stilleryd småindomr, KH 2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa inkomster 207,6 75,4 1,8 31,7 -29,9

     

0002 Östra Piren      -39,1 -12,7 -0,2 -15,7 15,5

0018 Logistik Karlshamn Stilleryd -81,8 -68,3 -0,5 -3,0 2,5

0026 Skogsborg                 -8,0 -6,7 0,0 -1,1 1,1

0027 Vettekullaområdet     -44,6 -22,1 -3,4 0,0 -3,4

0033 Logistik Karlshamn, Jvganl.   -225,0 -130,0 0,0 0,0 0,0

0034,0036 Stilleryd småindomr, KH 2 -6,6 0,0 0,0 -0,8 0,8

Biblioteks- och kulturhus -194,9 -4,0 -1,5 -1,6 0,1

IT-strategin -14,6 0,0 -2,4 -2,3 -0,2

Summa utgifter -614,5 -243,8 -8,0 -24,4 16,5

     

Nettoinvestering -406,9 -168,4 -6,2 7,3 -13,4

Kommunstyrelsen
0002 Östra Piren
Under 2015 blev det inte aktuellt att påbörja arbeten på 
allmän platsmark i anslutning till forskarbyns kommande 
etapputbyggnad. Under 2016 blir det aktuellt att genom-
föra projektering och att eventuellt påbörja entreprenad-
arbeten. 

0018 Stilleryd industriområde (Logistik Karlshamn) 
Infrastrukturen i området kan nu anses vara utbyggd. 
Mindre kompletteringar för anpassning till kommande 
etableringar kan bli aktuella framöver.

Byggnaderna på tre tidigare inlösta bostadsfastigheter 

har rivits.

Flera förfrågningar om tomtmark för verksamheter har 
diskuterats och en tomt i området har sålts under året.

0026 Skogsborg
Ytterligare en tomt har sålts och bebyggts under året.
Kopplat till exploateringen är frågan att hitta en ny lokali-
sering för en pistolskyttebana. Bygglov och miljötillstånd 
finns och förhandlingar om markbyte pågår.

0027 Vettekullaområdet
Utbyggnad av en första etapp av gång- och cykelväg längs 
Vettekullavägen färdigställdes under året. Etappgränsen 

går nu vid infarten mot bostadsområdet Vettekulla Västra 
där ytterligare en villatomt såldes under året. GC-vägen 
kommer även att serva kommande exploateringar och 
befintliga bostäder längre öster ut.

0033 Stilleryd industriområde MOS (Motorways of 
the Sea – Järnvägsanläggningar Stilleryd)
Utbyggnad av entreprenaden Järnvägsanläggningar i 
Stilleryd har färdigställts sedan tidigare. Entreprenaden 
omfattade delarna Bangård, Kombiterminal samt Elektri-
fiering och Renovering av Hamnspår. Mot slutet av året 
lämnades EU-projektets slutredovisning in och återstå-
ende utbetalning av bidrag förväntas under våren 2016. 
Enligt senaste uppgifter beräknas beloppet uppgå till  
6,7 mnkr.

Trafikverket ska enligt medfinansieringsavtal bidra 
med 15 mnkr till projektet. Kommunen har förskotterat 
utgiften och haft en förhoppning att Trafikverket kan 
utbetala bidraget under 2015 eller 2016. Enligt senaste 
informationen har Trafikverket budgeterat denna ut- 
betalning 2017.

0034 och 0036 Stilleryd småindustriområde Kapten 
Holms väg I och II
Inom första etappen såldes ytterligare en tomt under året 
och för den andra etappen påbörjades projekteringsarbe-
tet vid årsskiftet 2015/2016.

 
Ljusregattan under Kulturnatten i oktober är ett återkommande och uppskattat inslag,  
så även i år då de ljusprydda farkosterna skapade stämning längs Mieån. 



Nyckeltal Sammanställd redovisning
   2011 2012 2013 2014 2015

Soliditet (%)   34,2 33,3 33,6 32,0 31,3

Resultat före extraordinära poster (mnkr)   43 33 49 -28 6

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

Sammanställd redovisning 
Koncernen Karlshamns kommun omsatte år 2015 totalt 
918 mnkr (exklusive skatter och generella statsbidrag). 
Kommunkoncernen, som via moderbolaget Stadsvapnet i 
Karlshamn AB inkluderar de helägda dotterbolagen Karls-
hamn Energi AB inkl Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karls-
hamn Kombiterminal AB, Karlshamnsfastigheter AB samt 
delägda Västblekinge Miljö AB (50 %), gav ett sammanlagt 
resultat före skatt om 6,0 mnkr för räkenskapsåret 2015

Räddningstjänsten i Västra Blekinge 0,8 mnkr (0,4), 
Cura 7,3 mnkr (5,3) samt Miljöförbundet Blekinge Väst 
1,9 mnkr (1,4) har inte konsoliderats i den sammanställda 
redovisningen men ingår i den kommunala koncernen. 

Resultaten efter finansiella poster uppgick för  
Karlshamn Energi AB till -2,3 mnkr (-3,4), för Karlshamns- 
bostäder AB till 18,1 mnkr (4,9), för Karlshamns Hamn AB 
till 9,0 mnkr (0,8) och för Karlshamnsfastigheter AB till 
-10,8 mnkr (-6,5). 

Soliditeten uppgår till 31,3 procent och är därmed 
något lägre mot föregående år. Soliditetstalet är hänförlig 
till ett sämre resultat i kombination med en förhållandevis 
måttlig ökning av tillgångsmassan. Soliditeten är högre än 
de 25 procent som i de finansiella målen fastlagts för kom-
munkoncernen.

Budget- och prognosavvikelserna för koncernen  
sammanhänger, förutom avseende kommunen, med  
att Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns Hamn AB 
redovisar ett i förhållande till budget mycket positivt 
resultat. Karlshamn Energi AB och Karlshamnsfastigheter 
AB har inte nått upp till budgeterade belopp och deras 
resultat innefattar nedskrivningar på vindkraft respektive 
fastigheter.

Ekonomichefens kommentarer
Kommunens resultat för år 2015 uppgår till 2 mnkr (-14)
vilket är 4,8 mnkr bättre än budget. Resultatet för koncer-
nen är 6 mnkr (-28).

Följande bedömning görs av de fyra perspektiven 
resultat, kapacitet, kontroll och risk som följs upp:

Måttet resultat bedöms något förbättrat. Mellan 2014 

och 2015 har verksamhetens nettokostnader ökat med  
2,2 procent. Skatteintäkter och utjämningsbidrag har mel-
lan 2014 och 2015 ökat med 3,5 procent. 2015 års resultat, 
+2 mnkr motsvarar 0,1 procent av erhållna skatteintäkter 
och utjämningsbidrag. 2015 ingår jämförelsestörande 
poster på +20,6 mnkr i kommunens resultat. Exkluderas 
dessa poster är årets resultat -18,6 mnkr. Nedskrivning av 
anläggningstillgångar har gjorts med 1,2 mnkr.

Det finansiella målet överskott i förhållande till skatte-
intäkter och bidrag är cirka 1,6 procent i genomsnitt under 
senaste femårsperioden. Det innebär att kommunen inte 
klarar kommunfullmäktiges mål, en överskottsgrad på  
2 procent i genomsnitt under en femårsperiod. 

Måttet kapaciteten är i princip oförändrat. Den ge- 
nomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till  
68 procent (65 procent år 2015). Skuldsättningsgraden 
2015 var 35 procent. Kommunen har dock fortfarande en 
god soliditet samt en låg skuldsättningsgrad. Det finan-
siella målet en soliditet på 60 procent i genomsnitt under 
fem år uppnås.

Måttet risk är oförändrad jämfört med förra året. 
Pensionsåtagandet (ansvarsförbindelsen) har minskat men 
borgensåtagandet ökat. Kassalikviditeten har förbättrats. 
Årets investeringar uppgår till 102 mnkr (inklusive VA) och 
84 mnkr (exklusive VA), vilket är 18 mnkr lägre än budget- 
erad nivå, 120 mnkr. 

Måttet kontroll visar en positiv budgetavvikelse med 
4,8 mnkr varav nämnderna +10,3 mnkr och finansförvalt-
ningen -5,5 mnkr. På helårsnivå är nämndernas prognos-
säkerhet 99,4 procent. Beaktas även finansförvaltningen 
och VA verksamheten blir prognossäkerheten på helårs-
nivå 99,7 procent. Måttet kontroll bedöms därför något 
förbättrat. 

Framtidsbedömning
Befolkningstillväxten bedöms bli knappt en procent per 
år. Demografin kommer att bli en stor utmaning då allt fler 
blir äldre men även andelen unga inom förskola och grund-
skola ökar. De åldersgrupper som ökar är de som nyttjar 
kommunal verksamhet i störst utsträckning. Dessutom 
finns det en stor osäkerhet kring antalet nyanlända. Kom-

munen har 2015 erhållit 37,3 mnkr i tillfälligt statsbidrag 
för mottagande av flyktingar. Hela beloppet förs över till 
2016 då verksamheterna klarat av att hantera flyktingmot-
tagandet inom ramarna 2015.

Kommunsektorns resultat är på väg ner de närmsta 
åren. Perioden 2016-2019 bedöms bli ekonomiskt tuffa 
år. Den årliga volymökningen har varit cirka 0,5 procent 
de senaste 10 åren. För åren 2015-2019 förväntas volym-
ökningen bli i genomsnitt 1,6 procent per år. Först en bit 
in på 2020-talet bedöms konjunkturen vända. Det behövs 
därför olika åtgärder för att klara av kommunal verksam-
het och ekonomi de närmsta åren, exempelvis effektivi-
seringar, nya arbetssätt och nyttjande av ny teknik. Även 
skattehöjning med cirka 2 kronor behövs för att klara av 
den volymökning som spås.

Kommunfullmäktige har beslutat att sänka överskotts-
målet till 1 procent i resultat av skatte- och bidragsintäk- 
ter från och med 2016. Trots detta behöver anpassning  
motsvarande ca 100 mnkr vidtas inom kommunens verk-
samheter 2016-2020 för att nå det nya lägre målet  
på 1 procent.

För att klara finansieringen de kommande fyra åren 
krävs omfattande verksamhetseffektiviseringar och för-
ändringar motsvarande cirka 100 mnkr.

De närmaste tre åren har kommunen investeringsutgif-
ter på cirka 600 mnkr vilket är en hög nivå. Det är inves-
teringar i nya förskolor och skolor samt VA som planeras. 
Investeringar ökar även driftkostnaderna vilket kan ta av 
verksamhetsutrymmet.

I SKLs prognos, februari 2016, har skatteunderlaget 
reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och 2018, jämfört 
med prognosen i oktober/december. Det förklaras till stor 
del av starkare sysselsättningstillväxt. Den stora osäkerhe-
ten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbe-
dömda kostnadsutvecklingen i år och nästa år innebär att 
kommunerna bör ha en marginal för oförutsedda händel-
ser i arbetet med budget för 2017.

Skatteunderlaget beräknas nominellt öka med 5,6 pro-
cent under 2016. Prognosen för 2017 är en ökning med  

Prognos skatteintäkter

Belopp i mnkr     2016 2017 2018

Skatter och bidrag enligt budget för 2015 beslutad 140616 och flerårsplanen   1 716 1 776 1840 
för 2016 och 2017

Skatter och bidrag enligt prognos februari 2014     1721  1786 1848 

Differens     5 10 8

5,6 procent och för åren 2018-2019 en ökning med  
5,2 procent respektive 4,4 procent. 

Det ekonomiska läget har efter den senaste skatte-
prognosen jämfört med den beslutade budgeten för 2016 
förbättrats något. I förhållande mot de beslutade intäk-
terna för skatter och utjämningsbidrag i flerårsplanen ser 
förändringarna ut enligt tabellen längst ner på denna sida.

 Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet 
i Karlshamns kommun. Hållbar utveckling handlar om att 
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att 
anpassa verksamheterna och kostnaderna utifrån antalet 
invånare och åldersstruktur bidrar till detta.

Genom Kompass Karlshamn arbetar kommunen nu 
med styrning, uppföljning och kvalitet i verksamheten på 
ett resultatbaserat sätt. Tanken är att få ett tydligare med-
borgarperspektiv. Arbetet med verksamhetsplanerna har 
inneburit ökad delaktighet för kommunens personal.  

Kommunen och kommunkoncernens  
största utmaningar 
En av de största utmaningarna som Karlshamn delar med 
stora delar av Sverige är mottagandet av nyanlända. Vi vet 
att antalet kommer att öka men det är osäkert hur många 
som faktiskt kommer till kommunen, vilket påverkar 
organisationens förmåga till snabb förändring. Kommunen 
arbetar med aktivt deltagande i bland annat det nyetab-
lerade Migrationscentret i Svängsta och med samverkan 
med arbetsförmedlingen. Förvaltningarna har fått ett 
uppdrag av den politiska ledningen att samplanera sina 
arbetsinsatser. 

Antalet barn med behov av extra anpassningar och 
stöd ökar. Antalet orosanmälningar som gäller barn och 
unga har nästan fördubblats sedan föregående år. Samsyn 
och samverkan mellan skola och socialnämndens verksam-
heter behöver utvecklas.

Antalet yngre och äldre i Karlshamn ökar vilket påver-
kar behovet av förskola, skola och insatser inom stöd i ordi-
närt boende och särskilt boende. Dessutom ses ökade och 
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Personalberättelseförändrade behov för personer med funktionsnedsättning.
Under året har bekymmer med möjligheterna att rekry-

tera rätt utbildade medarbetare ökat markant. Främst lärare 
och förskollärare (inom skola/förskola), chefer (alla områ-
den) samt sjuksköterskor och socionomer (inom omsorgen). 
En tendens är att även undersköterskor börjar bli svårrekry-
terade. Vi ser behov av att behålla våra goda och engagera-
de medarbetare genom strategiskt arbete med löneöversyn 
2016 samt att främja extra goda arbetsinsatser.

Karlshamn liksom andra offentliga arbetsgivare måste 
fokusera på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både 
specialister inom nischområden och områden som inte 
kräver lika mycket kompetens men där numerären är 
större. Detta är en kritisk faktor för flera av kommunens 
verksamheter och vi ser redan att andra aktörer på mark-
naden lockar med villkor som kommunen i dagsläget har 

svårt att konkurrera med.
Trenden i landet är ökande sjuktal och så ser det även 

ut i Karlshamn. Utmattningsdepression och psykosociala 
sjukdomar är främsta orsakerna till sjukskrivning.

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för 
kommunen när det gäller stadsplanering och infrastruktur 
och då särskilt VA. Ökade krav på dagvattenhantering och 
behov av reservvattentäkt kommer att öka investerings-
behoven för VA kraftigt de närmaste åren.

Föreningslivet kommer även framöver att vara en viktig 
del av en orts attraktionskraft och en aktör för att aktivera 
och engagera både unga och äldre. Utmaningen är många 
gånger att rekrytera ledare och andra som behövs för att 
driva en bra verksamhet. Utöver detta krävs sammanhang 
och anläggningar där verksamheten kan bedrivas och där 
har kommunen en viktig roll även framöver.

Den 1 november 2015 hade kommunen 3 046 månadsav-
lönade. Detta är en ökning med 102 anställningar sedan 
den 1 november 2014. Omsorgsförvaltningen har ökat 
med 51 anställningar, utbildningsförvaltningen med  
39 anställningar och kommunledningsförvaltningen med 
12 anställningar. Den tillgängliga arbetstiden räknat i 
årsarbetare (där hänsyn tas till sysselsättningsgrader) har 
ökat med 94 årsarbetare. Dock har den faktiska arbets-
tiden (då diverse olika frånvaroorsaker räknas bort) bara 
ökat med 34 årsarbetare. Det innebär att förvaltningarna 
inte har ersatt frånvarande personal vid alla tillfällen.

Resursanvändningen, räknat i arbetade timmar, har 
ökat med 1,3 procent under 2015 vilket motsvarar cirka 
34 årsarbetare. Arbetad tid som timavlönad personal står 
för har för hela kommunen minskat med 28 procent under 
2014, vilket motsvarar cirka 97 årsarbetare. Anledningen 
är dels att övervägande del av sommarvikarierna månads-
anställdes och dels att ett flertal arbetstidsprojekt är igång 
i förvaltningarna med syfte att minska antalet timavlönad 
personal. Användandet av fyllnadstid har minskat något 
samtidigt som övertiden har ökat något. 

Personalkostnaderna har ökat från 1 260 mnkr 2014 
till 1 323 mnkr 2015, det vill säga med 5 procent. Mel-
lan 2013 och 2014 ökade personalkostnaderna med 5,6 
procent. Hälften av ökningen beror på löneökningar och 
resterande beror bland annat på att den arbetade tiden 
har ökat. Arbetsgivaravgifterna har under dessa år varit 
oförändrade. 

91 procent är tillsvidareanställda (vissa tjänstgör dock 
på annan befattning under viss tid) vilket är oförändrat 
från 2014. För män är siffran 83 procent och för kvinnor 92 
procent.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
månadsavlönade är för män 96 procent, för kvinnor 91 
procent och totalt 92 procent, vilket i stort sett är oföränd-
rat sedan 2014. 

Andelen heltidsarbetande i Karlshamn är 66 procent 
(män 84 procent, kvinnor 62 procent). Andelen heltidsar-
betande ligger totalt på samma nivå som 2014.

82 procent av kommunens anställda är kvinnor, vilket 
är en minskning med 1 procentenhet sedan 2014.

Medelåldern för kommunens anställda är 44,9 år, 
vilket innebär en föryngring med 0,6 år. 2014 var föryng-
ringen 0,4 år och trenden påvisar den generationsväxling 
som Karlshamns kommun, liksom andra kommuner, nu är 
mitt uppe i.

Medelheltidslönen i kommunen är 26 318 kr/månad 

(män: 27 735; kvinnor 25 986).
Medianheltidslönen är totalt 25 100 kr/månad (män: 

26 000; kvinnor 25 000). Att medianheltidslönen har ökat 
mindre (2,24 procent) än vad löneöversynen gav för resul-
tat (2,60 procent) förklaras med att de yngre medarbetare 
som anställs har lägre lön än de äldre medarbetarna som 
går i pension har. 

Den månadsavlönade personalen har varit närvarande 
76,4 procent av sina anställningsdagar. Detta är oförändrat 
sedan 2014. 

Sjukfrånvaron i förhållande till den tillgängliga arbets-
tiden (enligt KRL, kommunala redovisningslagen) ökar 
med 0,53 procentenheter till 7,58 procent. Äldre medarbe-
tare är mer sjukskrivna än yngre medarbetare och kvinnor 
är mer sjukskrivna än män, där följer Karlshamn mönstret i 
resten av landet. 

Kommunens kostnad för sjukfrånvaro var under 
2015 22,3 mnkr. 2014 var denna kostnad 20,6 mnkr och 
2013 19,1 mnkr. De ökade sjuklönekostnaderna 2015 
korresponderar till stor del med de ökade personalkost-
naderna, men ökande sjukskrivningstal påverkar också. 
Sjuklönekostnaderna utgör 1,6 procent av de totala 
personalkostnaderna. Värt att notera är att redovisningen 
endast berör den direkta sjuklönekostnaden, inte övriga 
kostnader kopplade till sjukskrivningar (rehabiliterings-
kostnader, vikariekostnader, administration m m) vilka bru-
kar uppskattas till lika mycket till, alltså för 2015 ytterligare 
cirka 20 mnkr.
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Personalnyckeltal 2015

Hela kommunen  2013 2014 2015 2015 2015 
  Totalt Totalt Män Kvinnor Totalt
Anställda 1 november       

Antal månadsanställda  2 854 2 944 545 2 501 3 046

fördelning män/kvinnor i %      18 82 100

Anställningsform       

Därav tillsvidareanställda  2 666 2 683 455 2 306 2 761 

Därav tillsvidareanställda i %  93 91 83 92 91

Sysselsättningsgrader      

Därav heltidsanställningar  1 888 1 952 456 1 555 2 011

Därav heltidsanställningar i %  66 66 84 62 66 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %  92 92 95,5 91,0 91,9 

Årsarbetare (summerade sysselsättningsgrader)  2 619 2 706 520 2 279 2 800

Medelålder  45,9 45,5 44,6 44,9 44,9

Hälsa      

Antal friska personer 1 nov  2 639 2 809 573 2 325 2 898

Antal friska personer i %  92 92 96 92 92

Lön     

Medellön – heltidslön  25 478 25 759 27 735 25 986 26 318 

Medianlön – heltidslön  24 150 24 550 26 000 25 000 25 100

Resursanvändning hela året       

Genomsnittlig sjukfrånvaro, dagar/anställd  21,3 24,0 14,3 26,8 24,2

varav korttid (1-14 dagar)  5,8 5,6 4,2 6,3 6,0 

varav långtid (15 dagar-)  15,5 18,3 8,0 20,5 18,2

Anställningstid och frånvarotid      

(månadsavlönade) 

Anställningsdagar  1 041 009 1 062 057 214 524 927 798 1 142 322

Frånvarodagar (omräknade med omfattning)  233 892 250 737 36 070 233 009 269 079

Frånvarofrekvens (frånvarodagar/anställningsdagar) i %  22,5 23,6 16,8 25,1 23,6

Närvaro i anställningsdagar i %   77,5 76,4 83,2 74,9 76,4 

Hela kommunen  2013 2014 2015 2015 2015 
  Totalt Totalt Män Kvinnor Totalt

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

Sjukfrånvaro 2015 enligt KRL, 
kommunala redovisningslagen

Total sjukfrånvarotid/tillgänglig arbetstid i %  6,17 7,05 4,43 8,45 7,58 

Därav för personal upp till 29 år i %  3,88 6,35 3,07 7,18 6,02

Därav för personal mellan 30-49 år i %  5,99 6,78 3,83 8,57 7,58

Därav för personal över 50 år i %  7,35 8,09 5,94 8,68 8,14

Långtidssjukfrånvaro >60dgr/total sjukfrånv.  

Total sjukfrånvaro i %  51,57 53,93 48,05 56,42 55,37

Därav för personal upp till 29 år i %  25,31 32,49 8,88 30,92 27,73

Därav för personal mellan 30-49 år i %  50,74 54,11 44,91 58,52 57,07

Därav för personal över 50 år i %  57,57 59,54 61,06 60,48 60,57

Arbetad tid  

Arbetade timmar  4 347 431 4 491 717 1 019 161 3 530 394 4 549 555 

Årsarbetare (genomsnittligt 1 700 tim/år)  2 557 2 642 600 2 077 2 676

därav - timmar

fyllnadstid  42 154 51 027 5 758 41 350 47 108

övertid  18 719 27 071 7 485 21 590 29 075

timtid  472 645 578 882 153 617 260 521 414 138

Anmärkningar
För lärarna med ferietjänst registreras ej ferieledigheter, varför frånvarotalen för dessa avviker i 
förhållande till anställda med semestertjänst och uppehållstjänst. 
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Redovisning per nämnd
För innehållet svarar respektive nämnd



Kommunfullmäktige
Ordförande: Marie Sällström (S)
Förste vice ordförande: Gert Åkesson (C) 
Andre vice ordförande: Iréne Ahlstrand Mårlind (M)  
Kommundirektör: Göran Persson

Kommunfullmäktiges verksamhetsområden
Kommunens högsta beslutande organ

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige har under året beslutat om budget, 
bokslut och ansvarsfrihet, följt upp ekonomin och tagit 
del av revisorernas granskningar. Ett kommunprogram för 
mandatperioden 2015-2018 har antagits.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisa-
tion i framkant
Samtliga förtroendevalda har fått Ipads. Kommunfullmäk-
tiges sammanträden sänds över webb-tv.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Kommunfullmäktiges styrande funktion ska utvecklas 
genom att debatten och arbetet i fullmäktige i större 
utsträckning inriktas på målformulering, utvärdering och 
uppföljning.

Utvecklings- och framtidsfrågor ska startas och följas 
upp i kommunfullmäktige. Kontakten mellan medborgare 
och förtroendevalda ska leda till att angelägna och aktuella 
medborgarfrågor kan bedömas vara strategiska och av stor 
vikt och i större utsträckning beslutas av kommunfullmäk-
tige. Strävan ska vara att få fler ungdomar intresserade av 
kommunpolitik och engagerade i samhällsdebatten.   

Analys av det ekonomiska utfallet 
Underskott på grund av politikerutbildning i samband med 
ny mandatperiod.

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter                   0 0 0 0
Kostnader    -1 957 -2 718 -2 647 -71 

Summa nettokostnader    -1 957 -2 718 -2 647 -71

Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

Kommunrevision
Ordförande: Lars Beckman

Nämndens verksamhetsområden
• Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i  
 enlighet med kommunallagen på kommunfull-  
 mäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av  
 styrelser och nämnder är ändamålsenlig och sker på ett  
 ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna  
 är rättvisande samt om den interna kontrollen som   
 bedrivs inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig.  
 Revisorerna har också till uppgift att bedöma om resul- 
 tatet i delårsrapport och årsredovisning är förenligt  
 med de mål som fullmäktige har beslutat om.
• Revisorerna har upphandlat sakkunnigt biträde av PwC,  
 Kommunal Sektor för perioden 2011-2016.
• Där beröringspunkter finns samordnar revisorerna,   
 genom lekmannarevisorerna, granskningar till att också  
 omfatta de kommunala bolagen.

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en 
väsentlighets- och riskbedömning avgöra vilka verksamhe-
ter som ska granskas. Under året har bland annat gransk-
ning skett av årsredovisning och delårsrapport, kommun-
styrelsens näringspolitiska verksamhet, hanteringen av 
sjukfrånvaron och kommunstyrelsens investeringsplane-
ring. Granskningsresultaten framgår av revisorernas redo-
görelse som bifogas revisionsberättelsen och av de under 
året presenterade revisionsrapporterna.

Revisorerna har under året haft kontakter med kom-
munfullmäktige, genom dess presidium, i ett flertal frågor. 
Vidare har revisorerna träffat presidierna i kommunstyrel-
sen, omsorgsnämnden, BUS-nämnden (Nämnden för barn, 
ungdom och skola) och socialnämnden för en övergripande 
diskussion om respektive nämnds ekonomi och verksam-

het. Vid mötena har revisionerna låtit varje presidium att 
muntligen genomföra en ”Swot-analys”, i vilken nämndens 
verksamhet analyseras utifrån perspektiven ”styrka”,  
”svaghet”, ”möjlighet” och ”hot”. Resterande nämnders 
presidier kommer att bjudas in till möten med revisionen 
under år 2016.

Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfull-
mäktige tilldelade budgeten och i den omfattning som 
lagstiftning och kommunens reglemente förutsätter. Den 
antagna revisionsplanen för år 2015 har genomförts.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Inom ramen för revisorernas risk- och väsentlighetsbedöm-
ning genomför revisorerna en analys av de omvärldspå-
verkande faktorer som delvis kan ligga utanför kommu-
nens kontroll. Dessa utgörs bland annat av genomförda 
lagändringar som påverkar kommunens såväl frivilliga som 
obligatoriska verksamhet, den demografiska utvecklingen, 
arbetsmarknadsläget och näringslivets utveckling.

Revisorerna kommer under år 2016 att besöka nämn-
derna för att informera samtliga nämndsledamöter om 
revisionens uppdrag och arbetssätt.

Under år 2016 kommer revisorerna att genomföra en 
upphandling av sakkunnigt biträde.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäk-
tige tilldelade budgeten. Fram till slutrevisionen i mars 
år 2015 arbetade två revisionsgrupper parallellt, vilket 
bidragit till något ökade arbetskraftskostnader. Under året 
har revisorerna infört digital sammanträdesadministration 
genom Netpublicator, vilket medfört att kostnaderna för 
IT-kommunikation och mobiltelefonavgifter blivit högre  
än budgeterat.

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter                   0 0 0 0
Kostnader    -1 350 -1 417 -1 417 0 

Summa nettokostnader    -1 350 -1 417 -1 417 0
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Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

Kommunstyrelse
Ordförande: Per Ola Mattsson
Förvaltningschef: Göran Persson 

Nämndens verksamhetsområden
• Avdelningen för tillväxt och utveckling
• Administrativa avdelningen
• Ekonomiavdelningen
• Personalavdelningen
• Arbetsmarknadsfrågor

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
Kommunfullmäktige antog i maj översiktsplan (ÖP) 

”Karlshamn 2030” och arbete har startats för att ta fram 
en strategi för mark och boende med förslag på tydlig 
prioritering utifrån antagen ÖP.

Exploateringsprocessen är framtagen och ska nu im-
plementeras i organisationen. Ett strategi- och beredande 
råd ska inrättas för strategisk och långsiktig samplanering 
kring kommunens exploateringar och lokalbehov.

Markanvisningsavtal är upprättat för flerbostadshus 
inom stationsområdet och planläggning pågår. Plan- 
läggning av Asarums centrum har påbörjats för att ut-
veckla centrum och skapa möjligheter för handel och  
fler bostäder.

Under perioden har arbetsmarknadsenheten genom 

Fia arbetat med att ge personer med försörjningsstöd 
anställningar. Ett avtal har arbetats fram med Svenska 
Migrationscentret där personer som står långt ifrån arbets-
marknaden kommer att få anställning med att digitalisera 
av olika former av arkiv.

Ensamkommande flyktingbarn har getts sommarsven-
ska kombinerat med sommarjobb och Navigatorcentrum 
har kommit igång på allvar med en dörr in för ungdomar 
som behöver stöd på vägen till arbete.

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har upprättats 
för mandatperioden och kriskommunikationsplanen har 
reviderats.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Översyn av ärendehanteringen pågår kontinuerligt. 
Utveckling av e-tjänster pågår och under året har cirka  
50 tjänster utvecklats och som finns på kommunens 
webbplats.

Kommunen har gått med i SKL:s nätverk för medbor-
gardialog för att undersöka och implementera nya möjlig-
heter för digital och analog dialog med medborgarna.

Fortsatt utredning av kontaktcenterfunktion för större 
delaktighet för kommuninvånarna.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor,  
miljö och inspirerar till möten och upplevelser
Östersjöfestivalen erbjuder olika upplevelser inom kultur, 
mat och musik för karlshamnsmedborgarna och besökare. 
Östersjöfestivalen har utvärderats och det goda resultatet 
har kommunicerats externt och internt.

Upprustning av lägenheterna på Tärnö har skett inför 
säsongen 2015, vilket bidragit till ökad beläggning.

Arbete har startats för att ta fram en strategi för Till-
växt och Entreprenörskap.

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
För att stödja initiativ inom e-tjänstesektorn har arbete 

med att förbättra dialog med NetPort och BTH påbörjats.
En tydlig plan för framtida etableringar inom Logistik 
Karlshamn (Stilleryd) är framtagen.

Inriktningsmål 5, En effektiv och  
innovativ organisation i framkant
Fortsatt implementering och utveckling av Kompass Karls-
hamn i hela organisationen ut till alla medarbetare.
Samtliga förtroendevalda har fått Ipads.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Under året har bekymmer med möjligheterna att rekryte-
ra rätt utbildade medarbetare ökat markant. Det är främst 
lärare och förskollärare, chefer samt sjuksköterskor och so-
cionomer som är svårrekryterade. En tendens är att även 
undersköterskor börjar bli svårrekryterade. I samband 
med en ökad personalomsättning inom nämnda grupper 
har detta gjort att antalet rekryteringar ökat. Även antalet 
avgångssamtal har ökat. Bekymmersamt i sammanhanget 
är att de anledningar som avgående medarbetare nämner 
som orsak till att de slutar handlar om arbetsbelastning 
och en känsla av att inte kunna fullfölja sitt uppdrag. Det 
handlar också om att man får mer i lön i andra kommuner. 
En följd av ökad personalomsättning och svårigheter att 
rekrytera ny personal är löneglidning inom de aktuella 
yrkeskategorierna samt att förvaltningarna behöver anlita 
bemanningsföretag.

Trenden i landet är ökande sjuktal och så ser det även 
ut i Karlshamn. Utmattningsdepression och psykosociala 
sjukdomar är främsta orsakerna till sjukskrivning.

En ökad befolkning ses i riket och i Karlshamn. Efter-
frågan på bostäder ökar och tillgången till mark är en 
strategisk fråga.

Det ställs ökade krav på e-hantering, tillgänglighet och 
medborgardialog. En ny kommunallag kommer under vå-
ren 2016. Översyn görs av redovisningslagstiftningen som 
ska vara klar i mars 2016. Lagkrav på elektronisk faktura-
hantering kommer sannolikt 2018-2019

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter      17 354 71 136 51 335 19 801
Kostnader    -134 725 -213 596 -194 320 -19 276

Summa nettokostnader    -117 371 -142 460 -142 985 525
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Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

Socialnämnd
Ordförande: Jan-Åke Berg
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck

Nämndens verksamhetsområden
• Verksamheten utgör skyddsnät för människor som av  
 olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd.
• Individ- och familjeomsorg 
• Socialpsykiatri 
• Introduktion för nyanlända. 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes själv-
bestämmande, integritet och medverkan. Särskilt fokus är 
på barn och familjer med barn (barnperspektiv). Föränd-
rad organisation för ensamkommande flyktingbarn har 
genomförts. Under året har nationella riktlinjer avseende 
missbruks- och beroendevård implementerats.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet genom hög delaktighet 
i utformningen av genomförandet av stödet. Vid utveck-
lingsarbete strävar man efter medborgares/brukares 
delaktighet genom t ex brukarundersökningar och/eller 
annan brukarmedverkan. För att möta alla medborgare har 
en gemensam ingång byggts upp för att förenkla mötet för 
medborgaren och öka tillgängligheten.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor,  
miljö och inspirerar till möten och upplevelser
Verksamheten bidrar praktiskt till att brukare kan delta i 
de arrangemang som ordnas. På ett mer övergripande plan 
kan verksamheten bidra till utformning av miljöer så att 
de är anpassade för nämndens målgrupper. Ett exempel är 
Kultur och Hälsaprojektet som syftar till att skapa bättre 
livskvalitet genom fokus på kultur och hälsa.

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
Välfärdsteknik anses vara en nödvändighet för att möta 
kommande behov och som alternativ för självständighet. 

Detta bidrar i samverkan till utbyggnad av infrastruktu-
ren kring nät för digitaliserade välfärdstjänster. Fortsatt 
utvecklingsarbete sker med e-tjänster och e-hälsa.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
Teknikstöd t ex via planeringssystem för effektivare plane-
ring av verksamheten.

Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksam-
heter med utgångspunkt i brukarmedverkan och förbätt-
ring för medborgaren/brukaren.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Mottagande av flyktingar och ensamkommande barn och 
ungdomar kommer enligt Migrationsverkets prognoser 
för 2016 att överstiga mottagandet 2015. Detta innebär 
ett fortsatt högt tryck på verksamheten. Ytterligare plat-
ser för ensamkommande krävs under 2016.

Ny LVU (lag om vård av unga) föreslås träda i kraft den 
1 juli 2017. Den juridiska processen bevakas då föreslagen 
lagändring bedöms ställa högre krav på socialtjänsten. 
Utbildningsinsatser samt personalförstärkning är troliga 
konsekvenser av den nya LVU-lagstiftningen. 

Ett viktigt område i den nationella strategin för frågor 
som rör alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) är 
att man ser behov av att utveckla ett barn- och familje-
perspektiv inom missbruks- och familjevården. Här krävs 
samplanering med andra aktörer såväl inom kommunen 
som externt.

Ett annat område som lyfts fram är utveckling av 
brukarråd för långsiktigt hållbar brukarmedverkan och 
det är ett prioriterat utvecklingsområde inom Kunskap 
till praktik. Brukarens krav på förändring och förbättring 
är den viktigaste kraften för att utveckla missbruks- och 
beroendevården. Målet är att brukarens medverkan ska få 
genomslag i form av konkreta, relevanta och prioriterade 
förbättringar för brukare på både individ-, verksamhets- 
och strukturnivå. 

Insatser i form av personligt utformat stöd, bo-
endestöd och mobila teamet har delat ansvar mellan 
socialnämnd och omsorgsnämnd. Behovet av personligt 
utformat stöd väntas öka med ca 15 personer årligen 
2016 – 2018. Genom gemensam verkställighet så beräknar 

verksamheten nå effektivitet som gör att extra resurser 
inte behövs den kommande planperioden.

Verksamheten ser ett fortsatt högt antal orosan-
mälningar gällande barn som far illa, vilket medför en 
ökad handläggning och även placeringar. Utvecklingen 
i Karlshamn ligger i paritet med ökningen i Sverige och 
bedömningen är att anmälningarna kommer att ligga kvar 
på en hög nivå.  

En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekven-
ser och effekter som uppstår på den kommunala Hälso- 
och sjukvården i samband med att förändringar sker hos 
annan huvudman. Exempelvis neddragningar av sluten-
vårdsplatser och kortare vårdtider inom både somatisk och 
psykiatrisk vård. 

Boende för socialnämndens målgrupper är en utma-
ning. Detta gäller såväl boende för de nyanlända som 
kommer som för andra målgrupper inom socialnämndens 

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter                31 761 64 052 31 472 32 580
Kostnader    -125 203 -154 775 -123 480 -31 295

Summa nettokostnader    -93 442 -90 723 -92 008 1 285

område. En god samverkan med fastighetsägare är en 
förutsättning för att tillgodose de behov av bostäder som 
finns. Idag går det inte att bedöma hur etableringsrefor-
men påverkar kommunens verksamhet på sikt. 

Analys av det ekonomiska utfallet 
Socialnämndens överskott på 1 285 tkr inkluderar KF 
beslut 2015-12-07 § 214 om utökad budgetram för 2015 
med 1 158 tkr. 

Till följd av det stora antalet institutionsplaceringar 
under 2015 har verksamheterna Vuxna Missbrukare samt 
Barn- och familj ett negativt utfall per 151231. 

Under hösten 2015 bildades en ny verksamhet för 
ensamkommande flyktingungdomar som har arbetat med 
placeringar på hemmaplan och därigenom har ett stort 
antal dyra externa placeringar kunnat avslutas.  
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Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

Omsorgsnämnd
Ordförande: Leif Håkansson
Förvaltningschef: Annelie Myrbeck

Nämndens verksamhetsområden
• Omsorgsnämndens uppgift är att ansvara för insatser  
 och stöd till äldre och personer med funktionsned- 
 sättning. Verksamheten utgör skyddsnät för människor  
 som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd.
• Stöd i särskilt boende 
• Stöd i ordinärt boende 
• Stöd och service för funktionsnedsatta vuxna och barn

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
Ett enhetligt värdegrundsarbete med brukaren i fokus och 
brukares delaktighet och medverkan i genomförandeplan 
och i utförandet av insatser har pågått under året. Inrikt-
ning ligger på utveckling och förbättring för den enskilde 
utifrån delaktighet, trygghet och upplevelsen av en me-
ningsfull vardag. 

Allt mer omfattande omsorg och vård samt avancerad 
sjukvård ges i det enskilda hemmet.

Utveckling av moderna boendealternativ för äldre 
pågår. Östralyckes första etapp med 22 nya lägenheter stod 
klar i december 2015.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
All verksamhet bygger på respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet genom hög delaktighet 
i utformning av genomförandet av stödet. Vid utvecklings-
arbete strävar verksamheterna efter medborgares/bruka-
res delaktighet genom ex brukarundersökningar och/eller 
annan brukarmedverkan. För att möta alla medborgare 
har en gemensam ingång/mottagning byggts upp för att 
förenkla mötet för medborgaren och öka tillgängligheten.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor,  
miljö och inspirerar till möten och upplevelser
På olika sätt praktiskt bidra till att brukare kan delta i de ar-
rangemang som ordnas. På ett mer övergripande plan kan 
verksamheten bidra till utformning av miljöer så att de är 
anpassade för nämndens målgrupper. Ett exempel är våga 

låtaprojektet som syftar till att önskemål om aktiviteter 
blir uppfyllda. Ett annat är att verksamheten skapar möj-
ligheter till olika upplevelser såsom körsång med mera.

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
Välfärdsteknik anses vara en nödvändighet för att möta 
kommande behov och som alternativ för självständighet. 
Detta bidrar i samverkan till utbyggnad av infrastruktu-
ren kring nät för digitaliserade välfärdstjänster. Fortsatt 
utvecklingsarbete sker med e-tjänster och e-hälsa.

Utbyte av analoga trygghetslarm till digitala trygghets-
larm uppstartat, klart april 2016.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
Teknikstöd till exempel via planeringssystem för effekti-
vare planering av verksamheten.

Det pågår ständiga förbättringsarbeten i alla verksam-
heter med utgångspunkt i brukarmedverkan och förbätt-
ring för medborgaren/brukaren.

Uppstart i Mörrum, projekt BICAB, med arbete för att 
hitta nya schemastrukturer för att minska antal delade 
turer och helgtjänstgöring.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Den demografiska utvecklingen visar att vi blir allt fler 
äldre och att medellivslängden ökar. Det egna hemmet 
kommer bli den framtida platsen för vård och omsorg. 
Enligt bedömning av befolkningsutveckling beräknas att 
det behövs 52 platser i särskilt boende i Karlshamn fram 
till 2024. För att möta utvecklingen och kunna erbjuda en 
god och kvalitativ vård och omsorg har Omsorgsförvalt-
ningen i samarbete med Karlshamns bostäder påbörjat 
projekteringen för att under 2016‒2017 bygga 20 lägen-
heter i särskilt boende i Mörrum.

Verksamheten har sedan hösten 2013 sett en stadig 
ökning av antalet bedömda timmar för stöd i ordinärt 
boende (hemtjänsten). Fler kommuninvånare har behov 
av insatser och fler personer har ett behov av fler och mera 
omfattande stöd och hjälpinsatser under hela dygnet. Be-
hoven inom stöd i ordinärt boende beräknas fortsätta öka 
enligt de senaste 2 årens trend och nationella mätningar.

En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekven-
ser och effekter som uppstår inom kommunala Hälso- och 
sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan 
huvudman. Exempelvis neddragningar av slutenvårdsplat-
ser och kortare vårdtider inom både somatisk och psykia-
trisk vård.

Ett lagförslag är presenterat där utredningen föreslår 
att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts 
av en ny lag. Det innebär att fristdagarna ändras från 
fem dagar till tre dagar då patient är färdigbehandlad 
inom slutenvården. Detta medför att kommunen måste 
tillse vård och omsorg redan tre dagar efter anmälan om 
utskrivningsklar annars får kommunen betala för vård-
dagarna inom slutenvården. Lagen kommer förmodligen 
träda i kraft under hösten 2017. 

I ett litet län som Blekinge bör samverkansfrågor 
mellan kommunerna behandlas, för att skapa en ökad 
tillgänglighet och service kring produkter och tjänster. 
Det finns också ett behov av samverkan, samordning och 
informationsutbyte kring brukare/patienter i gränssnittet 
mellan den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården 
respektive den landstingsdrivna vården. Utifrån detta 
måste e-hälsa och välfärdsteknik ses som stor möjlighet 
att bedriva effektiv hälso- och sjukvård. 

Karlshamns kommun följer den nationella trenden 
avseende för personer med funktionsnedsättning. De 
totala behoven förväntas fortsätta att öka. För att möta 
utvecklingen krävs en strukturell förändring i verksamhe-
ten. Samplanering med det kommunala bostadsbolaget 
och andra aktörer på bostadsmarknaden är viktig del för 
att möta denna utveckling. 

Utvecklingen medför att det kommer att saknas per-
sonal med rätt kompetens inom vård och omsorg. Detta 
ställer krav på omsorgens resurser, vilket inte kommer att 
kunna mötas utan det paradigmskifte som den nya tekni-
ken innebär. Inom vård och omsorg finns därför inget val, 
välfärdsteknik och e-hälsa är en lösning.

Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som 
nationellt inom området. Prioriterade områden kommer 

att vara det fortsatta arbetet med att vara en attraktiv ar-
betsgivare samt arbetet med att få ner sjukfrånvaron inom 
verksamheten i enlighet med tidigare planering.               

Idag har verksamheten svårigheter att rekrytera vissa 
yrkeskategorier pga den konkurrens som uppstått från 
andra kommuner och aktörer på marknaden. Aktuella 
yrkesgrupper är chefer, lärare/förskollärare, ingenjörer, 
socialsekreterare samt specialistutbildade sjuksköterskor.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Omsorgsnämndens överskott på 3 506 tkr inkluderar KF 
beslut 2015-12-07 § 215 om utökad budgetram för 2015 
med 3 444 tkr.

Verksamheterna Stöd i ordinärt boende och särskilt 
boende påvisar ett positivt resultat. 

Den negativa avvikelsen för Stöd och service beror 
bland annat på volymökningar inom korttid för barn/ung-
dom, daglig verksamhet samt öppnandet av gruppbostad.

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter                93 884 98 765 92 677 6 088
Kostnader    -653 541 -685 645 -683 063 -2 582

Summa nettokostnader    -559 657 -586 880 -590 386 3 506
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Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

Nämnden för barn,  
ungdom och skola
Ordförande: Tobias Folkesson
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden
• Förskola
• Förskoleklass
• Grundskola
• Grundsärskola
• Fritidshem
• Fritidsgårdar
• Musikskola
• Natur- och kulturskola

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
Verksamheterna erbjuds en basutbildning i neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en viktig 

beståndsdel i arbetet med att utveckla inkluderande 
arbetsformer i undervisningen.

Projektmedel har sökts och erhållits för projekt kring 
entreprenöriella lärprocesser, digitala lärmiljöer, inter- 
kulturella möten och omvärldsorientering på Österslätts- 
skolan.

Prästslättsskolan har sökt och beviljats medel för pro-
jekt som handlar om inkludering.

Värdegrundsarbete med inriktning mot normkritiskt 
tänkande på Hällaryds skola och Sternöskolan (bokcirkel 
för all personal runt boken I normens öga: metoder för en 
normbrytande undervisning).

Året inleddes med föreläsning/kompetensutveckling 
med John Steinberg, författare till boken ”Att vända en 
klass: Från oro till fokus” för personal i grundskola, försko-
leklass och fritidshem.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Brett deltagande i Skolverkets satsningar, Läslyftet och 
Matematiklyftet.

Därutöver har flera skolor nyskapande insatser på gång.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor,  
miljö och inspirerar till möten och upplevelser
Kulturaktiviteter i grundskolan i samverkan med Karls-
hamns kommuns kultur- och biblioteksenhet (Kultur 
Karlshamn). 

Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, 
med stöd av Statens kulturråd (programmet för Skapande 
skola).

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
Fortsatt planering för införande av 1-1-satsning i grund-
skolan. 

Utbildningsförvaltningen deltar i arbetet för att imple-
mentera ett lednings-/styrsystem i kommunen (Kompass 
Karlshamn).

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systema-
tiskt kvalitetsarbete i enlighet med Skollagens 4 kap och 
Skolverkets allmänna råd. Det innebär att styrningen av 
nämndens verksamhet grundar sig på faktaunderlag, t 
ex betygs- och provresultat, resultat av brukarundersök-
ningar och resultat av riktade utvärderingar. Det syste-
matiska kvalitetsarbetet har implementerats i Kompass 
Karlshamn, kommunens system för styrning, uppföljning 
och kvalitet.

Med bred förankring i rektorsgruppen har beslut 
fattats att delta i Skolverkets statsbidragsfinansierade 
fortbildningssatsning Läslyftet. Cirka 100 pedagoger i låg- 
och mellanstadium omfattas i ett första skede. Cirka 60 
pedagoger kommer att omfattas av Matematiklyftet.

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter                45 475 52 899 42 481 10 419
Kostnader    -545 550 -578 645 -568 424 -10 221

Summa nettokostnader    -500 075 -525 593 -525 943 198

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Fortsatt arbete med demokratisk kompetens – etiska 
förhållningssätt och värdegrundsarbete.

Inkludering, lärmiljöer utformas för att passa den 
naturliga variation som finns bland alla människor. Det ses 
ett ökande behov av anpassningar, extra anpassningar och 
särskilt stöd.

Det fortsatta arbetet och osäkerheten med migration 
och integration.

Problematik med personalförsörjning och personal-
utveckling. Hur arbetar vi med professionsutveckling och 
kollegialt lärande och att attrahera legitimerade lärare.
Digitalt lärande. Barn och elever lär sig kommunicera, kun-
skapssöka, skapa och lära med hjälp av modern teknik.
Jämställdhet och likabehandling utifrån diskriminerings-
grunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, 
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Försko-
lan och skolan ska stimulera barns och elevers kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och lösa problem.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Resultatet för 2015 innebär en positiv budgetavvikelse på 
198 tkr vilket motsvarar 0,04 %. 

Personalkostnaderna för pedagogiska omsorg upp- 
visar ett överskott i enlighet med anpassningsåtgärderna 
under 2015.  

I grundskolan har elevantalet ökat från januari till 
december med 125 stycken under 2015 i de kommunala 
skolorna. Detta har medfört att kostnaderna för undervis-
ning, förberedelseklass, modersmål och studiehandled-
ning har ökat.

Verksamheterna Ire och fritidsgårdar uppvisar ett 
positivt resultat i enlighet med anpassningsåtgärderna för 
2015. Musikskolan samt särskolan ligger enligt budget.
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Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

Gymnasienämnd
Ordförande: Paul Hedlund
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden
• Gymnasieskola
• Gymnasiesärskola
• Grundläggande vuxenutbildning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Svenska för invandrare
• Särskild utbildning för vuxna
• Service till medborgarna inom lärcenter
• Projekt inom gymnasium och vuxenutbildning samt  
 uppdragsutbildning t ex yrkeshögskola

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
I syfte att möjliggöra lärares samarbete för att eleverna i 
ökad utsträckning ska nå examensmålen har skolenheterna 
organiserats om under året och lärare kommer att orga-
niseras tydligare i dessa skolenheter fr o m höstterminen 
2016. 

En huvudmannaenkät genomfördes i gymnasieskolan 
för första gången hösten 2015 och den ska fortsättningsvis 
äga rum på hösten varje år och i varje årskurs för att kunna 
identifiera förbättringsområden och åtgärder samt att 
kunna mäta effekter av insatser. 

Ett strategiskt arbete för förstelärarna som förändrings-
motorer har inletts på gymnasiet och i vuxenutbildningen. 

Intresset för yrkesprogrammen på gymnasieskolan har 
minskat sedan den senaste reformeringen av gymnasiesko-
la (GY) 2011, trots att möjligheterna till anställning är goda 
inom många yrkesområden. Gymnasienämnden beslutade 
redan 2013 att starta ett utvecklingsprojekt för att etablera 
lärlingsutbildning som ett attraktivt alternativ till skolför-
lagd yrkesutbildning. 

Det ökade samarbetet mellan gymnasieskola och vux-
enutbildning i genomförandet av utbildning ska effektivi-
sera utbildningen, höja kvaliteten och underlätta kontakt-
skapandet med arbetslivet. 

Handlingsplan för KAA (det kommunala aktivitetsansva-
ret) enligt ny lagstiftning har utarbetats i samarbete med 
Navigatorcentrum. I handlingsplanen identifieras arbets-
sätt, rutiner och aktiviteter, som syftar till att motverka 

avbrott från gymnasieutbildning och få elever som har 
gjort avbrott tillbaka in i utbildning. 

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Arbetet med att skapa tydliga formella elevfora i varje 
skolenhet för elevers inflytande i utbildningen och att 
utveckla elevernas möjligheter att påverka innehåll och 
arbetssätt i undervisningen förstärktes i samband med 
pågående organisationsförändring på gymnasiet. Regel-
bundna möten med gymnasieskolans elevkår sker sedan 
hösten 2015. Vägga vuxenutbildningen har sedan 2014 
ett elevforum, där varje skolform är representerad. För 
utbildningar på entreprenad har lärlings- och programråd 
skapats, där elever finns representerade.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor,  
miljö och inspirerar till möten och upplevelser
Gymnasieskolan har ett kulturråd som planerar och 
genomför olika aktiviteter inom kulturområdet för elever 
och personal. Vuxenutbildningen har genomfört ett antal 
konferenser och utbildningar för personalen i internatio-
nella miljöer. 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
IKT (informations- och kommunikationsteknik) har varit 
ett utvecklingsområden under året inom gymnasieskolan 
såväl som vuxenutbildning. Samtliga elever inom gymna-
sienämndens verksamheter har egen eller har tillgång  
till dator.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
En omorganisation av gymnasieskolan inleddes 2015 som 
syftar till att skapa förutsättningar för rektors pedago-
giska ledarskap, rektors förutsättningar att ansvara för 
skolenhetens inre organisation och utveckling samt lära-
res samarbete i skolenheter. 

Förstelärare har deltagit i gemensamma dialogsemi-
narier för kollegialt lärande. Arbetet med att skapa bättre 
förutsättningar för lärares undervisning har inletts i en 
partssammansatt arbetsgrupp. Utgångspunkten för grup-
pens arbete är resultaten av AHA-enkäterna 2014 och en 
tidsstudie på två nationella program under 2015. 

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Antalet nyanlända kommer att fortsätta öka.  

Rekryteringsläget för lärarpersonal kommer att  
ytterligare försvåras. 

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter                27 127  53 572  41 403  12 169 
Kostnader    -162 165  -208 476  -196 414  -12 062 

Summa nettokostnader    -135 038  -154 904  -155 011  107 

 Det kommer att bli ökat fokus på personalens psykoso-
ciala arbetsmiljö genom en ny Arbetsmiljöverkets författ-
ningssamling (AFS 2015:4) som börjar gälla i mars 2016. 

Analys av det ekonomiska utfallet 
Vuxenutbildningen tillhörde inte gymnasienämnden 2014, 
vilket gör att det är stor skillnad mellan beloppen år 2014 
och 2015. Av bokslutet 2015 tillhör 25,6 mnkr Vuxenut-
bildningen.  

Gymnasieskolan har ett överskott på 1,6 mnkr, vilket 
främst beror på interkommunal ersättning. Undervisnings-
kostnaderna har ett underskott vilket bl a beror på att 
språkintroduktion ökar.  

Gymnasiesärskolan har ett överskott på 1 mnkr, vilket 
främst beror på interkommunal ersättning. 

Totalt sett visar vuxenutbildningen inklusive Lärcenter 
ett underskott med 2,5 mnkr.
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Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

Kulturnämnd
Ordförande: Lena Sandgren
Förvaltningschef: Patrik Håkansson

Nämndens verksamhetsområden
• Kultur Karlshamn
• Konsument Karlshamn

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
Flytten av Stadsbiblioteket till Citygallerian har inneburit 
en bemannad barnavdelning och en särskild biblioteks-
tjänst inriktad mot barnbibliotek.

 Fortsatt arbete med den förebyggande verksamheten 
inom budget-, skuldrådgivning samt professionell konsu-
mentvägledning och energirådgivning. Verksamheten har 
lokaliserats i nya, centrala och ändamålsenliga lokaler.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Fortsatt arbete med att öka medborgarnas digitala kunska-
per genom och verka för att fler blir digitalt delaktiga.

Programverksamheten inom Kultur Karlshamn har un-
der året erbjudit ett brett utbud av arrangemang riktade 
mot barn- och unga, vuxna och familjer.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor, miljö 
och inspirerar till möten och upplevelser
Fortsatt utveckling av Lokstallarna till en attraktiv kultur- 
arena tillgänglig för fler målgrupper och fortsatt satsning 
på barn och unga genom egna arrangemang. 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling och 
tillväxt
Stadsbiblioteket har implementerat RFID-tekniken, Radio 
Frequency IDentification, vilket innebär att samtliga me-
dia förses med ett chip och radiovågsteknik. Införandet av 
RFID-tekniken fortsätter på lokalbiblioteken.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisa-
tion i framkant
Konvertering från biblioteksassistenter till bibliotekarier 
har ökat kompetensen i organisationen. En ny organisa-
tionsstruktur har medfört effektivare resursutnyttjande 
och en tydlig projektorganisation är implementerad.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i Citygallerian med-
för att verksamheten saknar förutsättningar att bedriva 
den verksamhet som bibliotekslag och andra styrdoku-
ment föreskriver. Genom flytten försvinner lokalyta som 
är nödvändig för att kunna bedriva läsfrämjande verksam-
het, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-verksamheten 
med mera, mot prioriterade målgrupper. 

 Bibliotekens funktion som mötesplats får en allt större 
betydelse. Öppna demokratiska arenor lockar många 

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter                1 531 1 546 1 696 -150 
Kostnader    -25 448 -25 580 -25 734 154 

Summa nettokostnader    -23 917 -24 034 -24 038 4

målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt bland 
annat för entreprenörer inom kulturella och kreativa 
näringar, samverkan med NetPort med flera. Den tillfälliga 
lokaliseringen medför att Stadsbiblioteket har svårt att 
möta behovet av mötesplats.

 Konsument Karlshamn fortsätter att, i nya lokaler, 
erbjuda konsumentrådgivning, energirådgivning samt 
budget- och skuldrådgivning. 

När det gäller energirådgivningen kommer Energimyn-
digheten att göra visst förändringsarbete under 2016/17, 
vilket bland annat omfattar bättre mätbarhet, metodut-
veckling och målgruppsanpassning. Riktade insatser till 
specifika målgrupper och uppföljning samt tillämpning av 
effektivare metoder kommer att stå i fokus.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Driftsbudgeten visar på ett överskott på 4 tkr.
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Teknisk nämnd inklusive VA
Ordförande: Mats Dahlbom
Förvaltningschef: Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden
• Trafikenhet
• Gatuenhet
• Kostservice
• Driftservice
• Fastighetsservice inkl mark- och skogförvaltning
• Städservice
• Sotningstjänst
• VA-enhet

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet 
med att hitta en ny reservvattentäkt har fortlöpt enligt 
plan.

Utbyggnadsplan landsbygd följer VA-planen och den 
ledningssträcka som står närmast i tid är VA mellan Matvik 
och Hällaryd.

Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot 
Strömmarondellen beräknas vara klar våren 2016.

Årets pågående/avslutade fastighetsprojekt är nybygg-
nad Stenbackanavet, renovering labbsalar Vägga Gymna-
sieskola, paviljong Gullbergslyckans förskola, utbyggnad 
Möllegårdens skola, ventilation Väggahallen, byggnation 
carport och garage Vägga Idrottsplats.

Sotningstjänsten ligger väl i fas både vad gäller ren-
göring (sotning) samt brandskyddskontroller och andel 
anmärkningar minskar.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ organisation 
i framkant
Sjukfrånvaron har minskat 2015 i jämförelse med 2013 och 
2014. Antal timmar som görs av timavlönade har minskat 
2015 i jämförelse med 2014.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Den ekonomiska utvecklingen i kommunsverige kommer 
enligt SKL:s prognoser att utvecklas negativt de närmaste 
åren samtidigt som behov och krav ökar. Detta gör att re-
surser behöver frigöras genom att arbeta smartare och mer 

Redovisning per nämnd Redovisning per nämnd

effektivt i alla verksamheter. Det kan innebära nya tekniska 
lösningar, arbetsmetoder och organisationsmodeller.

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för 
förvaltningens verksamhet när det gäller stadsplanering 
och infrastruktur och då särskilt VA. Ökade krav på dag-
vattenhantering och behov reservvattentäkt kommer att 
öka investeringsbehoven för VA kraftigt de närmaste åren.

Det finns ett ökad efterfrågan inom både för omsorg 
och skola/förskola i takt med en ökad inflyttning och 
förändrade demografiska förutsättningar. Här har samtliga 
förvaltningar ett omfattande arbete framför sig för att 
bidra till att möta dessa behov. Detta innebär bland annat 
att verksamheternas lokalbehov ökar kraftigt. 

Arbetsmarknaden håller snabbt på att förändras mot 
ökad rörlighet och brist inom vissa yrkeskategorier. Karls-
hamn liksom andra offentliga arbetsgivare måste fokusera 
på att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både specialis-
ter inom nischområden och områden som inte kräver  
lika mycket kompetens men numerären är större. Detta  
är en kritisk faktor för flera av förvaltningens verksamheter 
och vi ser redan att andra aktörer på marknaden lockar 
med villkor som kommunen i dagsläget har svårt att  
konkurrera med.

Analys av det ekonomiska utfallet exklusive VA
Gatuenheten redovisar lägre kostnader för vinterväghåll-
ning än budgeterat på grund av två milda vintrar. Fastig-
hetsservice redovisar överskott på fjärrvärmekostnader på 
grund av lägre värmeförbrukning än normalår.

Analys av det ekonomiska utfallet VA
VA-enheten redovisar överskott på grund av vakanta 
tjänster.

Ekonomiskt resultat exklusive VA

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter           286 708 280 581 275 845 4 736 
Kostnader    -372 109 -353 160 -350 956 -2 204 

Summa nettokostnader    -85 401 -72 579 -75 111 2 532

Ekonomiskt resultat VA-enheten

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter               76 144 78 017 75 699 2 318 
Kostnader    -76 402 -77 311 -75 699 -1 612

Summa nettokostnader    -258 706 0 706

 
Långasjön fick sin första tillgänglighetsanpassade  
badramp under 2015
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Resultaträkning   2015- 2014- 
VA-verksamheten (tkr) Not  12-31 12-31

Verksamhetens intäkter 1  78 017 76 144 
Verksamhetens kostnader 2  -64 607 -65 170
Avskrivningar 3  -9 050 -8 097

Verksamhetens  
nettokostnader   4 361 2 877
(varav jämförelsestörande poster)    
Skatteintäkter    0 
Finansiella intäkter 4  0 0
Finansiella kostnader 5  -3 655 -3 135

Resultat före  
extraordinära poster   706 -258  
Extraordinära intäkter    0 0  
Extraordinära kostnader    0 0 

ÅRETS RESULTAT   706 -258

Balansräkning    2015- 2014-
VA-verksamheten (tkr) Not 12-31 12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader, mark och tekniska      
anläggningstillgångar 6 126 841 116 220
Maskiner och inventarier 7 5 379 7 132
Pågående investeringar 8 0 0
Summa materiella  
anläggningstillgångar     132 220 123 352

Omsättningstillgångar  
Förråd    0 0
Kundfordringar    0 0
Övriga fordringar    0 0
Förutbetalda kostnader    0 0
och upplupna intäkter 9 0 0
Kassa och Bank    0 0
Omsättningstillgångar    

SUMMA TILLGÅNGAR    132 220 123 352

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER 

Ingående eget kapital 10 3 182 3 440
Årets resultat Vatten    -1 895 -258
Årets resultat Avlopp    2 601
Utgående eget kapital    3 888 3 182
Avsättningar för pensioner 11 0 0
Långfristiga skulder 12 126 849 119 115 
Lån av kommunen    0 0
Investeringsfond    0 0
Kortfristiga skulder    0 0 
Leverantörsskulder    0 0
Övriga skulder    0 0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 13 1 483 1 055

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   132 220 123 352

Not  2015-12-31 2014-12-31
  
Not 1 Verksamhetens intäkter
 Brukningsavgifter 49 665 50 473
 Anslutningsavgifter 0 0
 Övriga intäkter inkl interna fördelningar 28 352 25 671 
 Summa 78 017 76 144 

Not 2 Verksamhetens kostnader  
 Material  6 203 5 152 
 El 4 898 5 020 
 Övriga kostnader 32 478 26 552 
 Köpt vatten 153 100 
 Personalkostnader 17 614 16 737 
 Hyror 409 0 
 Externt köpta tjänster 640 8 820 
 Från förvaltningen fördelade kostnader 1 737 2 283 
 Från kommunen fördelade kostnader 475 506
 Förlust vid avyttring av anläggningtillgång  0
 Summa 64 607 65 170 

Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar   
 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade  
 nyttjandeperioden.
 Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
 Materiella anläggningstillgångar År Procent 
 Vatten och avloppsledningar  50 2
 Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar 33 3
 Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar 10 10
 Inventarier, verktyg, fordon och installationer 5 20
 Årets avskrivningar fördelas på:   

 Materiella anläggningstillgångar   

 Byggnader och mark 9 050 8 097
 Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0
 Inventarier, verktyg, fordon och installationer 0 0
 Summa  9 050 8 097

  2015-12-31 2014-12-31
Not 4 Finansiella intäkter  
 Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 1,37%  0

Not 5 Finansiella kostnader  
 Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 3,37% 3 655 3 135

Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar
 Ackumulerade anskaffningsvärden
 Ingående anskaffningsvärden 328 374 312 909
 Inköp per 31/12 22 015 18 984
 Anslutningsavgifter -4 098 -3 519
 Försäljning/utrangering 0 0
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 346 292 328 374

 Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
 Ingående avskrivningar enligt plan -212 154 -205 640 
 Försäljning/utrangering 0 0
 Årets avskrivningar enligt plan -7 296 -6 514
 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -219 450 -212 154
 Utgående planenligt restvärde 126 841 116 220

Noter (tkr)
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Not  2015-12-31 2014-12-31

Not 7 Maskiner och andra inventarier
 Ackumulerade anskaffningsvärden
 Ingående anskaffningsvärden 20 336 19 347
 Inköp  0 1 392  
 Försäljning/utrangering 0 -403 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 336 20 336

 Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
 Ingående avskrivningar enligt plan -13 204 -12 024
 Försäljning/utrangering 0 403
 Årets avskrivningar enligt plan -1 753 -1 583
 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 957 -13 204
 Utgående planenligt restvärde 5 379 7 132

Not 8 Pågående investeringar
 Pågående investeringar 0 0

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 Förutbetald hyra 0 0
 Övriga förutbetalda kostnader 0 0
 Avräkning med kommunen 0 0
 Summa 0 0

Not 10 Eget kapital 
 Ingående eget kapital 3 182 3 440
 Tillskott 0 0
 Årets resultat Vatten -1 895 -258
 Årets resultat Avlopp 2 601 0
 Utgående eget kapital 3 888 3 182

Not 11 Avsättningar för pensioner  
 Kompletterande ålderspension 0 0
 Efterlevandepension 0 0
 PA-KL pensioner 0 0
 Särskild ålders-/visstidspension 0 0
 Särskild löneskatt 0 0
 Summa avsättning 0 0

 Ansvarsförbindelser för pensioner
 Pensionsförmåner intjänade t om 1997 0 0
 Särskild löneskatt 0 0
 Summa ansvarsförbindelser 0 0

Not 12 Långfristiga skulder  
 Lån från kommunen ingående balans 119 115 110 523
 Lån från kommunen förändring under året 7 734 8 592
 Investeringsfond ¹ ingående balans 0 0
 Investeringsfond ¹ förändring under året 0 0
 Summa långfristiga skulder 126 849 119 115
 ¹ Investeringfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet.

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 146 1 055
 Arbetsgivaravgift 0 0
 Upplupna löner 772 0
 Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond¹ 0 0
 Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter² 0 0
 Övriga interimsskulder 566 0
 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 483 1 055 
 2 Anslutningsavgifterna ska täcka: Avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, 
  räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med anslutning  
 samt administration i samband med anslutning (såsom fakturering, kommunikation med kunder,  
 inspektion mm). Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år. Anslutningsavgiften periodiseras enligt  
 följande; År 1-50; Rak avskrivning, dvs 2% av anslutningsavgiften intäktsförs per år.   

Noter (tkr)
Byggnadsnämnd
Ordförande: Jan Bremberg
Förvaltningschef: Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden
• Översiktsplanering och detaljplanering
• Bygglov
• GIS (Geographic information system) och mätning

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges  
inriktningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
Inom nämndens verksamhetsområden upprättas detalj-
planer och program som möjliggör levande, spännande, 
hållbara och ändamålsenliga livsmiljöer för alla, med hjälp 
av Översiktsplanens ledord för ett hållbart Karlshamn.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Verksamheten har en god beredskap för att upprätta 
kvalitativa detaljplaner som Kommunstyrelsen prioriterar 
utifrån Översiktsplanen, samt för att pröva detaljplaner 
initierade av privata aktörer. 

Genom att publicera relevant information för kom-
muninvånarna ges dessa, utifrån sina förutsättningar, lika 
möjligheter och rättigheter att vara delaktiga i samhälls-
byggnadsprocesser.

Förbättrad information kring detaljplaner, konsekven-
ser av avvikelser från detaljplaner och annan information 
till sökanden, kommer att medföra en ökad förståelse för 
handläggningstiden samt mer kompletta ansökningar.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor,  
miljö och inspirerar till möten och upplevelser
Gemensamma aktiviteter har genomförts tillsammans 
med Kultur Karlshamn i syfte att belysa kopplingen mellan 
samhällsbyggnad och kultur.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
Personalen ges möjlighet till utveckling och ny kunskap 
genom fortbildning och studieresor.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Stor inflyttning till kommunen tillsammans med plötsliga 
lagändringar ökar behov av ständig anpassning av verk-
samheten, både ekonomisk och personalmässig.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Byggnadsnämnden redovisar för 2015 ett positivt resultat 
på 724 tkr. 

Resultatet beror till stor del på tjänstledig personal, va-
kanta tjänster och svårigheten i att rekrytera ny personal. 

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter               7 389 6 785 6 707 78 
Kostnader    -13 090 -12 922 -13 568 646 

Summa nettokostnader    -5 701 -6 137 -6 861 724
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Fritidsnämnd
Ordförande: Andreas Saleskog
Förvaltningschef: Daniel Wäppling

Nämndens verksamhetsområden
• Parkverksamhet
• Allmän fritidsverksamhet
• Idrotts- och fritidsanläggningar

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet och 
framtidstro
Provbelysning av Rosengården är utförd och handlingar 
tas fram som en del till underlag för förfrågningsunderlag. 
Bygglovshandlingar är inlämnade.

Säkerhetskontroller av Naturbaden är formaliserade 
och till 100 % utförda.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Checklista är framtagen på tillgänglighet inför projekte-
ring och nybyggnad av grönområden.

Samarbete har skett med barnen på Tuvans förskola vid 
utformning av Lindegårdens lekplats i Mörrum.
Dialog med pensionärsföreningar har skett inför flytt och 
nybyggnation av boulebana vid Vägga Idrottsplats.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor,  
miljö och inspirerar till möten och upplevelser
Kartor över gångvägar på Stärnö naturreservat har tagits 
fram och är godkända av Länsstyrelsen.

En mycket uppskattad familjedag på Stärnö naturreser-
vat genomfördes i oktober.

Föreningsringen pågår med 12 olika föreningsakti-
viteter där ca 200 ungdomar deltar. Prova-på dagar har 
genomförts under hösten för skolungdomar. 

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
Fritidsnämndens sjukfrånvaro har minskat under 2015 i 
jämförelse med 2013 och 2014. 

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Föreningslivet kommer även framöver att vara en viktig 
del av en orts attraktionskraft och en aktör för att aktivera 

och engagera både unga och äldre. Utmaningen är många 
gånger att rekrytera ledare och andra som behövs för att 
driva en bra verksamhet. Utöver detta krävs sammanhang 
och anläggningar där verksamheten kan bedrivas och där 
har kommunen en viktig roll även framöver.

Utvecklingen mot att fördela offentligt stöd till fören-
ingar enligt modeller där man i större grad tar hänsyn till 
alla typer av mångfald kommer att fortsätta. I takt med 
att det blir svårare att få ideella krafter att ställa upp ökar 
kraven på offentligt stöd för att kunna driva föreningsverk-
samheter vidare vilket kan vara svårt i en i övrigt ansträngd 
kommunal ekonomi.

Bra evenemang, tillgång till anläggningar för friskvård 
och motion samt ytor för rekreation sätter många högt i 
värdering av hur attraktiv en boendeort är. Karlshamn har 
allt detta och därtill en skärgård som kan fungera som and-
ningshål för människor långt utanför kommunens gränser. 
Fritidsnämndens verksamheter bidrar till att utveckla alla 
dessa områden på längre sikt.

Rationaliseringskravet på förvaltningen kommer att 
innebära löpande åtgärder och översyner under det kom-
mande året för att frigöra resurser. En översyn av förvalt-
ningens organisation kommer att ske för att effektivare 
hantera större projekt och internt kvalitetsarbete.

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för 
förvaltningens verksamhet. Det medför mycket arbete 
med bland annat trädsäkring. Badplatserna påverkas 
av ökat antal stormar och störtregn vilket medför ökad 
säkring av bryggor, bortspolade sandstränder och ökad 
tångrensning. 

Ökat antal besökare i friluftsområdena medför i sin tur 
ökat skötselbehov på friluftsområden, naturslingor och i 
det nya reservatet. Mätningar har införts på vissa vand-
ringsleder, vilka visar på många besökare. 

Analys av det ekonomiska utfallet 
Nämnden visar på ett positivt resultat med 868 tkr. 
Mycket fokus har lagts på ekonomin och enheterna har 
arbetat aktivt för att budgeten ska hållas.

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter               28 478 27 934 28 114 -180 
Kostnader    -76 655 -78 826 -79 874 1 048 

Summa nettokostnader    -48 177 -50 892 -51 760 868
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Överförmyndarnämnd
Ordförande: Ingvar Gustavsson 
Förvaltningschef: Göran Persson

Nämndens verksamhetsområden
• Överförmyndarhandläggning
• Rekrytering och tillsyn av gode män, förvaltare och  
 förmyndare

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
Nya nämndsledamöter har tillträtt under året med en 
blandad erfarenhet från verksamhetsområdet. Nämnden 
har därför deltagit vid SKL:s (Sveriges kommuner och 
landsting) grundläggande utbildning för överförmyndare.

Tillströmningen av ensamkommande barn har tagit 
mycket av nämndens resurser och fokus. För att kunna 
klara verksamheten på ett rättssäkert sätt har nämnden 
beviljats medel för resursförstärkning. Nämnden har också 
genomfört flera kampanjer för att tillgodose behovet av 
gode män och genomfört ett flertal utbildningar för dessa.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Under 2015 års andra hälft har vi sett en relativt kraftig 
ökning av ensamkommande barn till kommunen och ännu 
syns ingen minskning i antal. Arbetet med arvodering, 
granskning, återsökning av medel, utbildning i samband 
med rekrytering har blivit mycket mer omfattande. Vi  
har ännu inte sett den fulla effekten av barnen som redan 
har kommit samt hur den totala mängden barn förväntas 
öka framöver. 

Nämndens verksamhet är beroende av rekrytering av 
särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) som ska ersätta 
godmanskapet till de barn som fått permanent uppehålls-
tillstånd. Med det ökade trycket befaras att godmanska-
pen består längre tid än det är tänkt. Många gode män blir 
SFV för det barn de varit god man för. Detta gör att nämn-
den kommer att behöva rekrytera många nya gode män. 
Nämnden har inledningsvis klarat av att tillgodose behovet 
av gode män men har nu sett en tendens till att det blir allt 
svårare att rekrytera tillräckligt med ställföreträdare.

Diskussionen och arbetet med att införa framtidsfull-
makter fortgår. Tanken med dessa är att kunna ersätta 
vissa av godmanskapen med en fullmakt. 

Analys av det ekonomiska utfallet 
Underskottet beror på dröjsmål från migrationsverket 
vad gäller återsökning för arvodes- och tolkkostnader till 
ensamkommande barn.

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter    205            502 293 209 
Kostnader    -2 909 -3 796 -3 450 -346 

Summa nettokostnader    -2 704 -3 294 -3 157 -137

Valnämnd
Ordförande: Kenneth Hake 
Förvaltningschef: Göran Persson
Administrativ chef: Jens Odevall

Nämndens verksamhetsområden
• Varje kommun ska ha en valnämnd

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser
Inget val har hållits under året

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter    1 032 0 0 0 
Kostnader    -2 885 -22 -64 42 

Summa nettokostnader    -1 853 -22 -64 42

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Under åren 2016-2017 är inga val planerade. År 2018 kom-
mer val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 
att äga rum i september månad. Val till Europaparlamen-
tet kommer att hållas i maj-juni år 2019. 
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Festivalkommitté
Ordförande: Suzanne Svensson 
Förvaltningschef: Göran Persson

Nämndens verksamhetsområden
• Östersjöfestival

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor och 
miljö samt inspirerar till möten och upplevelser
Östersjöfestivalen arbetar för att erbjuda olika upple- 
velser inom bland annat kultur, mat, och musik för  
våra besökare.

Ekonomiskt resultat

    Bokslut Bokslut Budget Budget-
Driftredovisning (tkr)    2014 2015 2015 avvikelse

Intäkter    2 318 2 669 2 347 322 
Kostnader    -5 599 -6 263 -5 904 -359 

Summa nettokostnader    -3 281 -3 594 -3 557 -37

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Kommitten arbetar och utvecklar verksamheten enligt 
resultatet av utredningen som HUI (Handelns utrednings-
institut) gjorde. Dessutom utvecklas gamla såväl som 
nya idéer, till exempel Skatecamp och Swimrun. Grunden 
är fortfarande mycket musik som vänder sig till så bred 
publik som möjligt.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Verksamheten visar på ett litet underskott för 2015.

2015 års upplaga av Östersjöfestivalen bjöd på fyra dagars festivalyra och traditionellt musikaliskt  
fontänbad. På scen stod bland andra The Hooters, dj:n John de Sohn, Sanna Nielsen, Sven-Ingvars  
och Alexander Rybak.
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Redovisning kommunala 
bolag och förbund
För innehållet svarar respektive bolag och förbund

Redovisning kommunala bolag och förbund

Resultat och nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015

Resultat efter finansiella poster (tkr) -4 990 -25 024 -6 448 -6 462 -10 830 
Soliditet (%) 2,0 2,0 2,1 1,7 2,0
Avkastning på sysselsatt kapital (%) - - - - -
Nettoinvesteringar (tkr)   1 128 1 494 290 5 154 24 447

Karlshamnsfastigheter  

Ordförande: Rune Andersson
VD: Marie Wahlström

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

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges  
inriktningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Karlshamnsfastigheter erbjuder ändamålsenliga och an-
passningsbara lokaler. 

Fastigheterna ska generera inspirerande mötesplatser, 
exempelvis tornrummet i etapp 5a, Deltat på NetPort 
Science Park och Trädgårdsrummet på Halda Utvecklings-
centrum.

Under 2015 har 10 nya företag etablerat sig på Halda 
Utvecklingscentrum, flertalet på Företagshotellet. Vid 
årsskiftet 2015 var det 9 företag och ca 80 anställda som 
valt att etablera sig på NetPort Science Park (NPSP). Dessa 
företag och framtida företag kommer med stor sannolik-
het att fortsätta att växa i befintliga och framtida lokaler 
inom NetPort Science Park. 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveck-
ling. Etapp 5 och 6 på NetPort Science Park är tänkt att 
bli en fastighet som attraherar framtidens forskare och 
företag.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Karlshamnsfastigheter ska vara ett bra alternativ när man 
söker lokaler för etablering i Karlshamns kommun. Styrkan 
är att fortsatt behålla kopplingen till NetPorts fokusom-
råden, Digitala media, Intelligenta transportsystem och 
Energi. 

Samtidigt finns ett behov av olika typer av lokaler och 
mindre fastigheter i centralt läge är eftertraktade. Små och 
medelstora företag inom tjänstesektorn är förmodligen 
våra främsta framtida samarbetspartners. 

Analys av det ekonomiska utfallet 
Utfall 2015 inkluderar nedskrivning av fastighet om totalt 
4,2 mnkr vilket inte har budgeterats. 

Gamla Tullhuset.
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Redovisning kommunala bolag och förbund Redovisning kommunala bolag och förbund

Ordförande: Tyrone Svärdh
VD: Anders Strange

Bolagets verksamhetsområden
• Värme & kyla
• Elnät
• Bredband
• Elhandel
• Elproduktion (vindkraft, solceller)
• Tjänster relaterade till ovanstående

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges  
inriktningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
KEAB (Karlshamn energi AB) är delaktiga i kommunens 
arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid 
framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom 
kommunen.

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kom-
munens invånare. Under 2015 har satsningen intensifierats 
då infrastruktur byggts ut till över 1000 villor. En strategi 
och handlingsplan har utarbetats för att bidra till kommu-
nens långsiktiga mål om utbyggnad av infrastruktur till  
90% av alla hushåll i kommunen. 

KEAB arbetar även för att bidra till kommunens expan-
sion exempelvis genom förberedelser av infrastruktur i 
Stillerydsområdet. 

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bland 
annat genom fokus på arbetsmiljö och medarbetarinfly-
tande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg personal-
omsättning både bland medarbetare och chefer. Det syns 
också genom många sökande vid nyrekryteringar.

KEAB har under 2015 infört ett digitalt system för sty-
relsematerial och kallelser för att få en effektiv och säker 
distribution (Netpublicator). 

KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar i 
kommunen. Under 2015 har en plan med målbild utfor-
mats i samarbete mellan KEAB och kommunen. En laddsta-
tion har installerats, strategiskt placerad på torget. KEAB 
arbetar också för att få in fler miljöfordon i fordonsbestån-
det och har nu tre elbilar, tre laddhybrider och ett antal 
biogasdrivna fordon.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Digitaliseringen ökar i samhället och efterfrågan hos 
kommuninvånarna avseende bredband ökar. Inom energi 
så har det varit en trend med sjunkande elpriser under de 
senaste åren och det syns ingen förändring på medellång 
sikt. Energieffektivisering ökar både hos företag och hus-
håll, vilket påverkar efterfrågan av både fjärrvärme och el.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Utfall 2015 inkluderar nedskrivningar om totalt 20,7 mnkr 
(vindkraftverk 14 mnkr och bredbandstillgångar 6,7 mnkr) 
vilka inte har budgeterats. 

Ny redovisningsprincip har tillämpats avseende bred-
band, vilken leder till att nedskrivning av tillgångarnas 
värde görs samma år som anslutningsavgiften faktureras 
till kund (intäkt). Detta innebär att vi får en mer rättvis 
resultatredovisning framöver. Utfall 2015 inkluderar högre 
intäkt av anslutningsavgifter med 5 mnkr och nedskrivning 
med 6 mnkr, vilket ger en avvikelse mot resultatbudgeten 
med netto -1,4 mnkr. 

Resultat exklusive. nedskrivningar är bättre än budge-
terat (+1,3 mnkr).

Resultat och nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015

Resultat efter finansiella poster (tkr) 12 847 15 026 12 127 -3 391 -2 308 
Soliditet (%) 36 30 31 29 29
Avkastning på sysselsatt kapital (%)  5,0 4,7 0,5 0,7
Nettoinvesteringar (tkr) 27 074 102 719 40 926 34 275 35 867

Resultat och nyckeltal  2011  2012 2013 2014 2015

Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 090 606 315 830 9 043
Soliditet (%) 37,9 33,6 33,5 38,2 36,3
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 2,2 1,6 1,8 1,5 3,1
Nettoinvesteringar (tkr) 6 503 61 281 15 958 60 631 26 754

Ordförande: Anders Karlsson
VD: Mats Olsson

Bolagets verksamhetsområden
• Hamnverksamhet

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges  
inriktningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stads-
vapnet i Karlshamn AB. Enligt ägarens direktiv från 2005 
skall Karlshamns Hamn AB vara kommunstyrelsens red-
skap i näringspolitiska frågor som är kopplade till hamn-
verksamheten. Sedan 2013 är Karlshamns Hamn  
moderbolag i en koncern där Karlshamn Tank Storage, 
som ägs till 50 procent, samt Karlshamns Kajer AB, som 
ägs till 100 procent ingår. 

Under år 2015 omsatte Karlshamns Hamn AB 4 833 000 
ton (5 343 000 ton), vilket är lägre än 2014 års volymer. 
Genom 2015 års volym befäster Karlshamn därmed sin 
ställning som en av Sveriges största hamnar.

Markbyte mellan Karlshamns Hamn och Karlshamns 
kommun genomfördes 2015.

Utifrån de investeringar som tidigare gjorts i anlägg-
ning av Kombiterminal och elektrifiering av järnväg ned 
till hamnen ökade trafiken 2015, vilket ledde till att Green 
Cargo fördubblar turtätheten till två växlingar per dag. 
Detta sker med start från och med december 2015. 

Satsning på intermodala lösningar har under 2015 burit 

frukt med fördjupat samarbete med Volvo Cars.
Utifrån den satsning på sågade produkter som ge-

nomfördes 2014 har nya volymer och breddad kundbas 
genererats 2015.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Beslut togs 2015 om investeringar i utbyggnad av RoRo 
för att möta den framtida ökningen av volym och fartygs-
storlek.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Koncernens omsättning uppgick till 143,4 mnkr (118,8). 
Under 2015 omsatte moderbolaget 142,5 mnkr (116,9). 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 
9,0 mnkr (0,8). 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till 10,3 mnkr (0,5). 

 Koncernens resultat påverkas negativt av Karlshamns 
Kombiterminal AB, vilket är enligt plan. 

 Lönsamheten under 2015 förbättrades inom resul-
tatområdena Sjöterminal och Hamnservice jämfört med 
tidigare år. Olja och Övrigt (sten) visar på en god lönsam-
het. RoRo har stadigt förbättrat sin lönsamhet under 2015. 

 Totalt är avkastningen på eget kapital 5,5 % (0,3 %), 
avkastningen på totalt kapital 3,1 % (1,5 %) samt vinstmar-
ginalen 10,6 % (5,4 %).  
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Redovisning kommunala bolag och förbund Redovisning kommunala bolag och förbund

Ordförande: Ola Persson
VD: Stefan Nilsson

Bolagets verksamhetsområden
• Äga och förvalta fastigheter avsedda för bostads- 
 ändamål, särskilt boende och lokaler
• Nybyggnation av fastigheter avsedda för bostäder och  
 särskilt boende 

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktnings-
mål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla i ett samhälle med 
öppenhet och framtidstro
Kabo (Karlshamnsbostäder) utvecklar boendeformer efter 
hyresgästens behov och vilket skede man är i livet. Ut-
vecklingen sker i dialogform i möten med hyresgästerna. 
Utveckling har skett av uthyrningskriterierna med målet 
”bostad för alla”.

Inriktningsmål 2, Delaktighet, dialog och nyskapande 
präglar Karlshamn
Boinflytande är de möjligheter som ger Karlshamnsbo-
städers hyresgäster möjlighet att påverka sin bostad och 
boende samt bostadsområdets gemensamma frågor. 
Mötesformen har utvecklats där hyresgästerna får fram-
föra synpunkter inom främst fyra områden: förbättringar, 
trygghet, utemiljö och aktiviteter. Detta har resulterat i en 
förbättrad dialog där hyresgästernas behov och önskemål 
lyfts fram.

Inriktningsmål 3, Kultur som lyfter människor och 
miljö samt inspirerar till möten och upplevelser
Kabo jobbar för att lyfta fram hyresrättens fördelar och 
detta har marknadsförts till kommunens alla invånare. 

Inriktningsmål 4, Med ny teknik skapas utveckling  
och tillväxt
Samtliga lägenheter, förutom ca 50 i Hällaryd har fiber 
(100 Mb/s). Utbyggnad av spridningsnät i samtliga lägen-
heter pågår. Vid 2015 års utgång är ca 400 lägenheter 
färdigställda. Det ökar attraktiviteten på lägenheter och 
ökar hyresgästens tillgänglighet till ny teknik, bland annat 
välfärdsteknologi.

Inriktningsmål 5, En effektiv och innovativ  
organisation i framkant
Karlshamnsbostäder arbetar med Lean som verksamhets-
strategi för utveckling och ständig förbättring. Arbete 
sker nära hyresgästerna med vår egen personal som 
fångar upp idéer och behov. Möjligheterna att anpassa 
boendet efter egna behov har utökats. Tillvalsprogram-
met med möjlighet till extrautrustning och höjd standard 
är under utveckling.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Karlshamnsbostäder behöver koncentrera sig på tre 
trender:

Åtgärdande av bostadsbristen
De senaste 20 åren har en bostadsbrist ackumulerats. 
Boverket bedömer att behovet av nya bostäder fram till 
och med 2020 är drygt 500 000. Regeringens mål är för 
närvarande 250 000 och fram till och med år 2025   
700 000 bostäder. Oaktat en klar ökning av bostadsbyg-
gandet till cirka 40 000 per år är det långt kvar till målupp-
fyllelse. Med rådande planeringsförutsättningar kan Kabo 
få fram cirka 100 lägenheter till 2020.    
 
En välfungerande integrationsprocess
En bostad är en grundförutsättning för en välfungerande 
integrationsprocess.

För närvarande finns drygt 100 ensamkommande barn 
i Karlshamn som successivt blir myndiga. Därtill kommer 
de människor som lämnar sina asylboenden då de erhållit 
permanent uppehållstillstånd (PUT).

Anpassade bostäder för en åldrande befolkning
Karlshamn har en större andel äldre än rikssnittet och 
antalet ökar. Då vård i hemmet ökar måste fler bostäder 
bostadsanpassas och så även närmiljön i övrigt vad avser 
tillgänglighet. För att skapa förutsättningar för ett friskt 
åldrande och sedermera ett anpassat boende krävs sam-
verkan mellan myndigheter och bostadsbolag. En effektiv 
koncernsamverkan förbättrar möjligheterna att lokalt 
förbättra dagens situation. 

Analys av det ekonomiska utfallet 
Kabo visar på ett positivt resultat för 2015. Resultatet 
efter finansiella poster uppgår till 18,1 mnkr (4,9 mnkr). 
Nettoomsättningen har minskat till 179 mnkr (180 mnkr). 
Hyresbortfallet för bostäder har minskat kraftigt, medan 
hyresbortfallet för lokaler har ökat, främst pga gamla bib-
lioteket i Karlshamn. Underhållskostnaderna har belastat 
resultat med 35,0 mnkr (43,0 mnkr).

Resultat och nyckeltal  2011  2012 2013 2014 2015

Resultat efter finansiella poster (tkr) 4 574 6 898 4 560 4 858 18 139
Soliditet (%) 17,7 18,5 19,1 19,0 18,9
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 0,6 0,9 0,6 0,6 
Nettoinvesteringar (tkr) 24 983 5 742 24 712 29 945 86 612

I Korpadalen byggs framtidens särskilda boende. 2017 väntas Östralycke stå klart efter Karlshamnsbostäders om- och tillbyggnad.   
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Redovisning kommunala bolag och förbund Redovisning kommunala bolag och förbund

Ordförande: Kenneth Hake
Förbundschef: Kenneth Jensen

Kommunalförbundets verksamhetsområden
• Stöd till enskilda
• Insatser vid oönskade händelser
• Analys och utredning

Förbundets arbete med kommunfullmäktiges  
inriktningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla med öppenhet  
och framtidstro
Räddningstjänsten arbetar hela tiden med medborgaren 
i fokus. Både informations- och utbildningsarbete såväl 
som erfarenhetsåterföringen av utredningar stärker på 
olika sätt förmågan hos alla som bor, vistas och verkar i 
våra medlemskommuner. Genom att parallellt arbeta med 
kontinuerlig uppdatering av utrustning och metoder blir 
vi också effektivare på att genomföra räddningstjänstupp-
drag för att på bästa sätt hjälpa medborgaren när olyckan 
ändå inträffar. 

Omvärldstrender och framtidsbedömning
Trenden är att förbunden blir större. Arbetsuppgifterna 
för Räddningstjänsten kommer i framtiden att bli fler, det 
breddade uppdraget. Räddningstjänsten kommer att vara 
en viktig aktör i framtiden när det gäller den kommunala 
tryggheten. Vissa Räddningstjänster samarbetar redan 
idag tillsammans med exempelvis vård och omsorg. 

Analys av det ekonomiska utfallet 
För 2015 redovisar förbundet ett positivt resultat på 844 
tkr, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med bud-
geterat resultat för året som var 5 tkr. Föregående års 
underskott är därmed återställt. 

Ordförande: Markus Alexandersson
Förbundschef: Ann-Sofie Ström

Kommunalförbundets verksamhetsområden
• HVB-barn och familj
• HVB-ensamkommande asylsökande barn
• LSS-boende, vuxna med autism med integrerad  
 daglig verksamhet
• LSS-boende, unga med Aspergers syndrom
• Familjerådgivning
• Familjehems- och utredningskonsulenter
• Personliga ombud
• Resurscentrum (kompetensutveckling)

Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser

Inriktningsmål 1, Ett rikt liv för alla i ett samhälle  
med öppenhet och framtidstro
Curas verksamhet har under det gångna året dominerats 
av den stora utmaningen att tillskapa boenden i den 

utsträckning som kommunerna har behövt när det gäller 
ensamkommande asylsökande barn.

Omvärldstrender och framtidsbedömning
När det gäller framtiden är frågan om hur många flykting-
ar (barn och ungdomar) som kommer till våra kommuner 
en av de mest svåra att förutsäga. Utgångspunkt är Migra-
tionsverkets preliminära prognos vilket innebär tillskapan-
det av drygt 100 nya platser under år 2016. En planering 
för detta finns. Blir utfallet mycket avvikande i förhållande 
till prognosen får nya bedömningar göras.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Cura har efter reducerade avgifter för medlemskommu-
nerna ett överskott med 7,3 mnkr i 2015 års bokslut. Över-
skottet förklaras i huvudsak av att Cura startat flera nya 
boenden där initialkostnaderna varit relativt låga eftersom 
personalkostnader har kunnat mötas av intäkter omgå-
ende. Boendena är kostnadseffektiva då varje enhet tagit 
emot fler ungdomar än vi från början räknat med. Andra 
verksamheter, främst Klaragymnasiet och Notavillan har 
haft påtaglig överbeläggning under året. 

Ordförande: Sonja Lundh
Tf Förbundschef: Johanna Randsalu 

Kommunalförbundets verksamhetsområden
• Fullgöra medlemskommunerna Karlshamns, Olof-  
 ströms och Sölvesborgs myndighetsuppgifter   
 inom miljö- och hälsoskyddsområde. Karlshamns   
 ägarandel är 51,0 procent

Analys av det ekonomiska utfallet 
År 2015 års resultaträkning visar ett positivt ekonomiskt 
resultat på 1 908 tkr vilket är 1 755 tkr bättre än budge-

terade 153 tkr. Orsaken är att förbundet haft svårigheter 
att tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning täcka 
upp personalmässigt vid sjukskrivningar. Därmed har en 
del tillsyns- och kontrollarbete inte hunnits med under 
året. Överskottet motsvarar drygt tre årsarbetares 
tillsynsarbete. Årets resultat om 1 908 tkr, läggs till det 
egna kapitalet. Överskottet utöver vad som budgeterats 
föreslås användas under år 2016-2017 för att genomföra 
tillsyns- och kontrollinsatser som delvis kompenserar för 
tillsyn som inte utförts under 2015.

Året uppvisar ett positivt kassaflöde, de likvida medlen 
har ökat med 2 333 tkr under året. Balansräkningen visar 
att förbundets egna kapital ökat med 1 908 tkr (årets 
resultat) till 4 214 tkr (summa eget kapital). 

Ordförande: Sven-Åke Svensson
VD: Göran Sternsén 

Kommunalförbundets verksamhetsområden
• Anläggningen i Mörrum
• Återvinningscentraler hos ägarkommunerna
• Verksamhet enligt miljöbalken

Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål – analys och årets viktigaste händelser
Västblekinge miljö ägs av kommunerna Karlshamn, Olof-
ström och Sölvesborg. Karlshamn äger 50 procent och 

övriga 25 procent vardera. Uppdraget från ägarna är att 
ombesörja det som kommunerna enligt lag är skyldiga att 
verkställa avseende hanteringen av hushållsavfall samt att 
behandla avfall från verksamheter, industri och bygg.

Några klagomål avseende besvärande lukt har inte 
inkommit till Miljöförbundet under 2015.

Analys av det ekonomiska utfallet 
Resultatet för 2015 är 1 742 tkr varav Karlshamns andel på 
50 procent motsvarar 871 tkr.
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Resultaträkning (mnkr)

  Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 
   redovisning  redovisning 
  2015 2015 2014 2014

Verksamhetens intäkter Not 2 405 918 384 865

Verksamhetens kostnader Not 3 -1 983 -2 325 - 1916 -2 262

Avskrivningar  Not 4 -87 -195 -84 -175

Verksamhetens nettokostnader  -1 665 -1 602 -1 616 -1 572

Skatteintäkter  Not 5 1 324 1 324 1 281 1 281 
Generella statsbidrag   
och utjämning Not 6 317 317 305 305

Finansiella intäkter Not 7 5 2 8 5

Finansiella kostnader Not 8 0 -35 -6 -47

Jämförelsestörande intäkt Not 2 21  14

Resultat före  
extraordinära poster  2 6 -14 -28 
   

Extraordinära intäkter  0 0 0 0

Extraordinära kostnader  0 0 0 0

Skatt, uppskjuten Not 1 0 0 0 3

Skatt, aktuell Not 1 0 0 0 0

Årets resultat  2 6 -14 -25

   

Våra räkenskaper Våra räkenskaper

Våra 
räkenskaper
Sammanställd redovisning
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Balansräkning (mnkr) 

  Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 
   redovisning  redovisning 
  2015 2015 2014 2014

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Imateriella anläggningstillgångar   2 0 2

Materiella anläggningstillgångar

- mark, byggn och tekn anläggn Not 11 1 153 2 310 1 140 2 253

- maskiner och inventarier Not 12 123 529 120 547

- pågående nyanläggningar  0 213 0 158

Finansiella anläggningstillgångar Not 13 185 30 182 26

Summa anläggningstillgångar  1 461 3 084 1 442 2 986

   
Omsättningstillgångar    

Förråd mm  0 3 0 4

Kortfristiga fordringar Not 14 134 244 139 242

Kassa och bank Not 15 124 224 105 223

Summa omsättningstillgångar  258 471 244 469

Summa tillgångar  1 719 3 555 1 686 3 455

     
Eget kapital, avsättningar  
och skulder     

Eget kapital    

Eget kapital, ingående  1 117 1 106 1 131 1 131

Årets resultat  2 6 -14 -25

Summa eget kapital             Not 16 1 119 1 112 1 117 1 106

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser Not 17 9 9 6 7

Avsättning för uppskjuten skatt  0 45 0 42

Övriga avsättningar  0 6 0 6 
   
Skulder    

Långfristig skuld anläggningslån       Not 18 243 1 828 218 1 742

Långfristig skuld VA-fond                 Not 18 0 0 0 0

Kortfristiga skulder                 Not 19 348 555 345 552

Summa avsättningar och skulder   600 2 443 569 2 349

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder   1 719 3 555 1 686 3 455

Kassaflödesanalys (mnkr) 

  Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 
   redovisning  redovisning 
  2015 2015 2014 2014

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  2 6 -14 -28

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:    

Avskrivningar, nedskrivningar  87 195 84 175

Förändring av avsättningar  3 2 0 0

Reavinst, försäljning  
materiella anläggningstillgångar  0 -19 -3 -10

Reaförlust, försäljning  
materiella anläggningstillgångar  0 0 3 3

Betald skatt  0 0 0 -1

Övrigt  0 0 0 

Upplöst VA-fond/avsättning deponi  0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  92 184 70 139

Kassaflöde från förändr. i rörelsekapital    

Ökning/minskning av varulager  0 1 0 3

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   5 5 0 -11

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  3 10 12 28

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten   100 200 82 159

Investeringsverksamheten      

Förvärv av imateriella anläggningstillgångar  0 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -105 -304 -71 -225

Avyttring av materiell anläggningstillgångar  -2 32 7 23

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  1 -2 0 0

Avyttring/minskning av finansiella  
anläggningstillgångar  0 0 0 0

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten   -106 -274 -64 -202

 
Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån  26 100 0 111

Upplöst VA-fond  0 0 0 0

Långfristiga fordringar  0 0    0 0

Amortering av låneskulder  -1 -25 -1 -20

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten  25 75 -1 91

Årets kassaflöde  19 1 17 48

Likvida medel vid årets början  105 222 88 174

Likvida medel vid årets slut  124 223 105 222

Våra räkenskaper Våra räkenskaper
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Resultaträkning (mnkr) 

 Not 2015 2014

Verksamhetens intäkter 2 405 384 
Verksamhetens kostnader 3 -1 983 -1 916
Avskrivningar 4 -87 -84

Verksamhetens nettokostnader  -1 665 - 1 616

Skatteintäkter 5 1 324 1 281
Generella statsbidrag och utjämning 6 317 305 
Finansiella intäkter 7 5 8 
Finansiella kostnader 8 0 -6
Jämförelsestörande intäkt 2 21 14

Resultat före extraordinära poster  2 -14

Extraordinära intäkter  0 0
Extraordinära kostnader  0 0

Årets resultat 9 2 -14

Våra räkenskaper Våra räkenskaper

  Kommun Sammanställd Kommun Sammanställd 
   redovisning  redovisning 
  2015 2015 2014 2014

Panter och ansvarsförbindelser    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte har  
upptagits bland skulderna eller  
avsättningarna Not 20 722 722 750 750

Övriga ansvarsförbindelser    

Borgens- och övriga  
ansvarsförbindelser Not 21 1 500 2 925 1 437 2 500

Ställda panter   118  125

Summa panter och  
ansvarsförbindelser  2 222 3 765 2 187 3 375

Karlshamns kommun

Kassaflödesanalys (mnkr) 

 Not 2015 2014

Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  2 -14
Avskrivningar, nedskrivningar  4,11,12 87 84
Förändring av avsättningar 17 3 0
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,12 0 -3
Reaförlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,12 0 3

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  92 70

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning/minskning av varulager    0 0
Minskning av kortfristiga fordringar 14 5 0
Ökning av kortfristiga skulder 19  3 12

Kassaflöde från den löpande verksamheten   100 82

Investeringsverksamhet     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 10 -105 -71
Avyttring/minskning av materiella anläggningstillgångar 10 1 7
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 13 -2 0
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar 13 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -106 -64

Finansieringsverksamheten  

Upptagna lån 18 26 0
Långfristiga fordringar  0 0
Amortering av låneskulder 18 -1 -1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  25 -1

Årets kassaflöde  19 17
Likvida medel vid årets början 15 105 88
Likvida medel vid årets slut 15 124 105
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Balansräkning (mnkr) 

 Not 2015 2014 

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   
-  mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 153 1 140
-  maskiner och inventarier 12 123 120
Finansiella anläggningstillgångar 13 185 182

Summa anläggningstillgångar  1 461 1 442

Omsättningstillgångar   

Förråd m m  0 0
Fordringar 14 134 139
Kassa och bank 15 124 105

Summa omsättningstillgångar  258 244

Summa tillgångar  1 719 1 686

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital   
Eget kapital, ingående  1 117 1 131
Upplöst VA-fond  0 0
Årets resultat  2 -14

Summa eget kapital 16 1 119 1 117

- varav avsättning resultatutjämningsreserv (RUR) 9,16 2 -14

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  17 9 6

Skulder   

Långfristiga skulder anläggningslån 18 243 218

Kortfristiga skulder 19 348 345

Summa skulder och avsättningar  600 569

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 719 1 686

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser   

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 20 722 750

Övriga ansvarsförbindelser   

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 21 1 500 1 437

Summa panter och ansvarsförbindelser  2 222 2 187

Våra räkenskaper Våra räkenskaper

Not  2015 2014 
 
Not 1 Skattekostnad  

 Sammanställd redovisning  
 Dotterbolagens skattekostnad är -0,04 mnkr och redovisas i koncern- 
 resultaträkningen. Uppskjuten skattekostnad hänförlig till obeskattade  
 reserver och koncernmässiga justeringar uppgår till -0,3 mnkr.  

Not 2 Verksamhetens intäkter  

 Bidrag från staten, EU, Försäkringskassan mm                         177            161 
 Försäljning av verksamhet                    51           50 
 Hyror, arrende                   39           37 
 Omvårdnadsavgift, barnomsorgsavgift, konsumtionsavgift                 104             101 
 Försäljning av kost, skog m m 34 32
 Övriga avgifter                                       0                    0   
 Anläggningstillgångar 0 3 
 Fördelningar 0 0
 Summa intäkter         405         384 
 

 Jämförelsestörande intäkter: 21 14 
 2015: AFA återbetaln. 13,5 mnkr, Socialstyrelsen 4,1 mnkr, Cura 3 mnkr.  
 2014: Blekingetrafiken 10,5 mnkr, Socialstyrelsen 3,3 mnkr  426 398

 Verksamheternas intäkter har ökat med 21 mnkr jämfört med 2014. Ökade försäljningsintäkter med  
 2,5 mnkr, främst skog. Ökade intäkter, 2,7 mnkr för avgifts och taxefinansierad verksamhet (sotning  
 0,6 mnkr, barnomsorg 0,5 mnkr, äldreomsorg 1,2 mnkr, VA 0,), minskade parkeringsintäkter, -0,2 mnkr   
 och intäkter för planärenden -0,3 mnkr). Bidragen har ökat med 22,8 mnkr vilket främst beror på ökade   
 statsbidrag till introduktion (+22,4 mnkr), ersättning personlig assistans ( + 2,3 mnkr) prestationsbidrag   
 (+0,7 mnkr) samt övrig pedagogisk verksamhet (+8,8 mnkr) medan statsbidraget till vuxenutbildning  
 minskat med 13,1 mnkr. Jämförelsestörande poster är 6,6 mnkr högre 2015 än 2014. 

 Jämförelsestörande intäkter 2015 uppgår till 20,6 mnkr och avser återbetalning av eget kapital från Cura   
 till ägarna 3,0 mnkr, AFA-medel 13, 5 mnkr samt prestationsersättning från Socialstyrelsen med 4,1 mnkr.  
 2014  ingick jämförelsestörande poster med 14 mnkr (obeskattade reserver från Blekingetrafiken  
 10,5 mnkr, Socialstyrelsen prestationsersättning 3,3 mnkr).

Not 3 Verksamhetens kostnader  

 Löner till anställda -967 -922 
 Sociala avgifter -312 -295 
 Entreprenader, köp av verksamhet och konsulter -231 -230 
 Bidrag och transfereringar -121 -111
 Pensionskostnader -87 -83 
 Lokal och markhyror, leasing -77 -77
 Bränsle, energi och vatten -44 -43 
 Materialkostnader -51 -56 
 Livsmedel -27 -26 
 Övriga kostnader -663 -73
 Summa kostnader - 1 983 -1 916

 

Noter (mnkr)

fortsättning
nästa sida
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Våra räkenskaper Våra räkenskaper

Not  2015 3014

Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
 Investeringsutgifter, brutto  113 135
 Investeringsbidrag 0 0
 Försäljningsmedel exklusive. reavinster -8 -64
 Nettoinvesteringar 105 71
 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 7 
 
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2015 
 Anskaffning enl IB

Mnkr  Markreserv Verksamh Fastigheter Publika Fastigheter Summa mark,
   fastigheter för affärs- fastigheter för annan byggn, tekn 
    verksamhet  verksamhet anläggningar
  111 112 113 114 115

Anskaffningsvärden      
Ingående      
anskaffningsvärde 120 1 210 339 426 9 2 105

Årets investerings-      
utgifter  5 34 22 18 2 81

Årets investerings-      
inkomster  -4  -4   -8

Utrangeringar      

Försäljning  -1     -1

Nedskrivningar -1     -1  
Omklassificeringar                                                      

Utgående      
ackumulerade      
anskaffningsvärde 119 1 244 357 444 11 2 175 
     

Avskrivningar      
Ingående      
avskrivningar -1 -534 -219 -205 -5 -964

Utrangering      

Försäljningar      

Nedskrivningar      

Omklassificeringar                 

Årets avskrivningar  -39 -8 -11 0 -58

Utgående      
ackumulerade      
avskrivningar -1 -573 -227 -216 -5 -1 022
 
Ingående planenligt  
restvärde  119 676 120 221 4 1 140

Utgående planenligt  
restvärde  118 671 130 228 6 1 153

Not   

 

Not  Verksamheternas kostnader har ökat med 67 mnkr jämfört med 2014. Ökningen fördelar sig främst på  
2 och 3 personalkostnader som har ökat med 63 mnkr varav 32 mnkr är löneökning. Antalet årsarbetare har ökat   
 med 94 personer främst inom pedagogisk verksamhet, omsorgsverksamhet samt arbetsmarknadsåtgärder.  
 Resursanvändningen ökade motsvarande 34 årsarbetare. 

 (mnkr) Intäkter Kostnader
 Enligt driftredovisningen 736 -2 315
 Avgår finansiella poster i verksamheten  
 Jämförelsestörande poster 21 
 Avgår interna poster -331 324 
 Aktiverat eget arbete  8
 Resultaträkningen 426 -1 983

  2015  2014
 
Not 4 Avskrivning enligt nominell metod 86 83 
 Nedskrivning anläggningstillgångar 1 1 
 Summa avskrivningar 87 84 
 
Not 5 Skatteintäkter  
 Allmän kommunalskatt 1 325 1 268
 Skatteavräkning 2014 -1 
 Skatteavräkning 2013         13
 Summa skatteintäkter 1 324 1 281
 
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning  
  Inkomstutjämningsbidrag 279 252
 Strukturbidrag 3 3
 Införandebidrag 0 11
 Regleringsbidrag /regleringsavgift 1 7
 Bidrag för LSS-utjämning 44 43
 Kommunal fastighetssavgift 55 55 
 Kostnadsutjämningsavgift -65 -66 
 Summa generella statsbidrag och utjämning 317 305

Not 7 Finansiella intäkter  
  Sammanställd redovisning:  
 Ränteintäkter och liknande resultatposter  5
 Kommunen:  
 Ränteintäkter 1  4
 Borgensavgifter 4 4 
 
Not 8 Finansiella kostnader  
  Sammanställd redovisning:  
 Räntekostnader och liknande resultatposter  -47 
 Kommunen:  
 Räntekostnader mm  0 -6 
  
Not 9 Årets resultat  

 Avstämning mot kommunallagens balanskrav:  

 Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr) 2,0 -13,9
 -   varav kommunen                        1,3  -13,6   
 -   varav VA -1,9 -2,1
 -   varav avlopp 2,6 1,8
 Avgår: resultat vatten och avlopp 0,7 -0,3
 Avgår: samtliga realisationsvinster  -0,5 
 Justerat resultat 1,5 0,0
 - varav avsättning till/uttag från/resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 - 13,9
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Våra räkenskaper Våra räkenskaper

Not  
 
Not 12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst 2015   
 Anskaffning enl IB

  Maskiner Inventarier Fordon ADB Konst Övriga Summa
       maskiner maskiner
  121 122 124 127 128 129 invent m m

Anskaffningsvärden      

Ingående  
anskaffningsvärde 33 236 25 82 4 7 387  
Årets investerings- 
utgifter  3 16 1 11   31  
Årets investerings- 
inkomster          
Försäljning

Utrangering   -1    -1

Nedskrivning                                              
Omklassificeringar   
Utgående      
ackumulerat      
anskaffningsvärde 36 252 25 93 4 7 417 
     

Avskrivningar      

Ingående  
avskrivningar -18 -165 -16 -65  -4 -268  
Försäljning    1    1  
Utrangering        
Omklassificeringar        
Årets avskrivningar -3 -14 -2 -8   -27 

Utgående       
ackumulerade       
avskrivningar -21 -179 -17 -73  -4 -294

Ingående planenligt  
restvärde  15 71 9 17 4 3 119

Utgående planenligt 
restvärde  15 73 8 20 4 3 123

Not           2015 2014

Not 14 Fordringar
 Kundfordringar 29 24 
 Diverse kortfristiga fordringar 74 81
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 34 
 Summa fordringar 134 139

Not 15 Kassa och bank  
 Plusgiro 0 0
 Bankgiro 120 98 
 Bank 4 7
  Summa kassa och bank 124 105

Not 16 Eget kapital  
 Sammanställd redovisning:  
 Ingående eget kapital  
 Årets resultat  
 Utgående eget kapital enligt balansräkning  
 Kommunen:  
 Ingående eget kapital 1 117 1 131
 Årets resultat 2 -14
 Utgående eget kapital enligt balansräkning 1 119 1 117
 - varav ackumulerad reserv (RUR)                  120          120

Not 17 Avsättning till pensioner  
 Ingående avsättning 5 5
 Försäkring 0 0
 Ränte- och beloppsuppräkning 0 0
 Intjänad PA-KL, FÅP, SAP 3 0
 Nya utbetalningar -1 -1
 Utbetalningar ÖK-SAP               0 0
 Nya efterlevandepensioner 0 1
 Grundändring 0 0
 Arbetstagare som pensionerats 0 0 
 Övrigt 0 0 
 Utgående avsättning 7 5 
 Förändring avsättning 2 0 
 Aktualiseringsgrad % 98 98 
 Löneskatt avsättning pensioner  
 Ingående löneskatt avsättning pensioner 1 1 
 Förändring löneskatt 1 0 
 Utgående löneskatt avsättning pensioner 2 1

 Avsättning pensioner inkl löneskatt  9 6 
 Kommunen har en försäkringslösning hos KPA  

 KPAs överskottsfond mnkr  
 Ingående kapital 0 0 
 Utgående kapital 4                  0

 

 Kommunen har under år 2015 inte betalat ut garantipension och särskild ålderspension till någon före detta anställd. Under   
 år 2014 var motsvarande uppgift noll före detta anställd. Pensionsskuld för förtroendevald gäller en person. Framtida ålderspen- 
 sion beräknas uppgå till 0,1 mnkr per år.

    
      2015 2014 

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   
  Aktier och andelar:  
 Aktier i koncernföretag 162                162
 Övriga aktier och andelar 11                    8

 Långfristiga fordringar:  
 Koncernfordringar 0                  0
 Övriga långfristiga fordringar 12               12 
 Summa finasiella anläggningstillgångar 185              182

fortsättning
nästa sida
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Våra räkenskaper

Not  2015 2014 
 
Not 20 Löneskatt ansvarsförbindelse pensioner  
 Ingående löneskatt 146 154 
 Förändring löneskatt -5 -8 
 Utgående löneskatt 141 146

 Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt  722 750 
 
 Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåtaganden redovisas den totala pensionsskulden till och med år  
 1997 som ansvarsförbindelse. År 2007 infördes en ny, av SKL rekommenderad beräkningsmodell, RIPS 07   
 för beräkning av pensionsskulden. 
  
Not 21 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser    
 Karlshamnsbostäder AB inkl generell borgen 542 505 
 Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi elförsäljning AB  196 190 
 Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamns Kombiterminal 227 227
 Karlshamnsfastigheter AB 196 176 
 Stadsvapnet AB 286 286
 Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0
 NetPort 19 19
 Västblekinge Miljö AB 34 34 
 Summa borgens- och övriga ansvarsförbindelser 1 500 1 437

Borgensavgiften är 0,3 procent av borgensbeloppet vid närmast föregående årsskifte.

Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF § 105, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123  
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 562 221 973 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
1 520 260 509 kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala förpliktelser och tillgångar är 0,44 %. Vid årsskiftet uppgick kommun-
koncernens låneskuld till Kommuninvest till 1 185 267 475 kronor.   

fortsättning
nästa sida
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Not   
 

Not 17 Pension till förtroendevalda, OPF-KL

 Arvodessumman som omfattas av OPF-KL är 4,6 miljoner kronor. 4,5 procent av detta belopp blir 208 tkr    
 exklusive löneskatt (24,26 procent). Inklusive löneskatt blir beloppet 258 tkr.  
 
 För förtroendevalda med högre arvode ska 30 procent avsättas på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.   
 Denna arvodessumma uppgår till 269 tkr vilket innebär att 30 procent blir 81 tkr exklusive löneskatt och   
 100 tkr inklusive löneskatt. 

Not 18 Långfristiga skulder lån 2015 2014

 Förändring under 2014 av anläggningslånens bokförda värden:  
 Ingående balans 218 218 
 Ingående balans, kortfristig del 0,5 0,5 
 Upplåning 25 0 
 Amortering utöver plan 0 0
 Amortering enligt plan -0,5 -0,5 
 Nästa års amortering, kortfristig del 0 0,5
 Utgående balans 243 218
 
 Anläggningslånen, långfristig och kortfristig del,  
 fördelar sig per långivare enligt följande: 

 Nordea   0 6
 Handelsbanken 60 60 
 Kommuninvest 183 152
 Summa 243 218
 Summa långfristiga skulder 243 218

Not 19 Kortfristiga skulder  
 Leverantörsskulder 29 64 
 Moms och särskilda punktskatter 5 4
 Personalens skatter och avgifter 20 19
 Övriga kortfristiga skulder 27 27 
 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 266 231
                         - varav upplupna löner 16 18
                        - varav okompenserad övertid 6 6
                        - varav semesterlöneskuld 79 81
                        - varav särskilt pensionsåtagande 0 0
 Summa kortfristiga skulder                     348           345

Not 20 Ansvarsförbindelse pensioner  
 Ingående ansvarsförbindelse 604 637 
 Försäkring IPR 0 0
 Ränteuppräkning 5 5 
 Basbeloppsuppräkning 5 1
 Gamla utbetalningar -32 -32 
 Grundändring 0 0
 Förändring diskonteringsräntan 0 0
 Aktualisering -2 -1 
 Bromsen 0 -3 
  Övrigt 1 -3 
 
 Utgående ansvarsförbindelse 581 604 
 Förändring ansvarsförbindelse -22 -33
 Aktualiseringsgrad % 98 98
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Redovisningsprinciper 
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningsla-
gen, rekommendationer från Sveriges kommuner och 
landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfär-
dade rekommendationer med undantag av: 

• anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultat- 
 räkningen utan som investeringsinkomst
• exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsätt- 
 ningstillgång utan som anläggningstillgång
• avskrivning på materiella anläggningstillgångar på- 
 börjas året efter anskaffningsåret. Vi bedömer att över 
 tiden blir effekten i stort samma som rekommendatio- 
 nens. Från och med bokslut 2015 har kommunen börjat  
 tillämpa komponentavskrivning på större anläggnings- 
 tillgångar.
• värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då  
 förrådshållningen är av mycket begränsad omfattning 
 och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon.   

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till 
anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investerings-
bidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång 
är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har 
en nyttjandeperiod överstigande tre år och inte är av ringa 
värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad 
understigande ½ basbelopp exklusive moms. Avskrivning 
av anläggningstillgångar ska spegla beräknad nyttjandepe-
riod för olika typer av investeringar. De vanligaste avskriv-
ningstiderna är:

Fastigheter och anläggningar: 20-33 år
Maskiner och inventarier:                              5-10 år
Gator och VA-ledningar: 33 år
IT-utrustning:                                                                      3 år
Mark och exploaterings- Obegränsad 
verksamhet:  livslängd (ingen avskrivning)  
 
En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsom-
råden.

I redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. 
Dessa objekt är slutavskrivna men fortfarande i drift. Exem-
pelvis bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt 
med budgeterade belopp framåt i tiden.

Komponentavskrivning ska enligt en ny rekommendation 
(från och med 2014) användas som metod för att dela upp 
väsentliga investeringar i ett antal delkomponenter med va-
rierande avskrivningstider beroende på deras olika nyttjan-
detider. Tidigare har mer schablonmässiga avskrivningsme-

toder använts för hela anläggningstillgången. En effekt av 
den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhålls-
åtgärder som tidigare bokförts i driftredovisningen istället 
ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden. Den för-
ändrade principen kommer även att påverka budgetering 
av drift och investering. Kommunfullmäktige beslutade 
i oktober 2014 om principer för komponentavskrivning i 
Karlshamns kommun. Av beslutet framgår bland annat att 
komponentavskrivning ska tillämpas från och med 2014 
samt att investeringsprojekt som påbörjats före 2014 
men som fortfarande pågår 2014 ska omfattas av kompo-
nentavskrivning.

I 2015 års bokslut har uppdelning av komponenter skett 
inom VA-verksamheten, Stenbackanavet, ombyggnad av 
ventilationen i Väggahallen, ombyggnation labbsalar Vägga 
gymnasium samt utbyggnad av Möllegårdens skola. Utvär-
dering av färdigställda projekt som ska komponentavskri-
vas sker i samarbete med Fastighetsavdelningen som står 
för den professionella bedömningen.

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade 
semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som 
kortfristig skuld. Kostnadsbokföring av semesterlöneskul-
den sker månadsvis sedan 2013-01-01.

Investeringsfond VA, upprättades under 2010 men löstes 
upp 2011 på grund av ändrade förutsättningar. Resterande 
del av fonden (9/10) löstes upp och återfördes till Eget 
kapital.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not. Som jämförelsestörande betraktas poster 
som är sällan förekommande och som uppgår till väsentligt 
belopp. År 2015 finns det tre jämförelsestörande poster på 
totalt 21 mnkr. Dessa är AFA-medel 13,5 mnkr, Utbetalning 
av eget kapital från Cura till ägarkommunerna 3,0 mnkr 
samt prestationsersättning från Socialstyrelsen 4,1 mnkr. 
År 2014 fanns det två jämförelsestörande poser, på totalt 
14 mnkr (10,5 mnkr obeskattad reserv från Blekingetrafi-
ken, 3,3 mnkr prestationsersättning från Socialstyrelsen) 
Redovisas i not 2.

Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill 
säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens an-
skaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet 
med 2,5 procent.

Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom 
tidigare år på SKL:s prognos. Preliminär slutavräkning för 
år 2015 har beräknats utifrån SKL:s decemberprognos, 

cirkulär 15:43, (fordran 1,3 mnkr (31 573 inv 1 nov 2014* 
43 kr). Skuld slutavräkning år 2014 blir -70,37 kronor per 
invånare i kommunen (31 233 invånare 1 november 2013) 
vilket totalt blir -2,2 mnkr. Justering av slutavräkning för 
år 2014 blev 0,2 mnkr (+7 kronor per invånare 1 november 
2013, 31 233 invånare.

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvars-
förbindelse i enlighet med kommunal redovisningslag. För 
pensioner intjänade fr o m 1998 (PFA 98) har kommunfull-
mäktige beslutat (september 2000) att pensionsmedel 
skall tillsvidare till högsta möjliga individuella del utbetalas 
till av den anställde vald kapitalförvaltare/ pensionsspar-
konto. Detta gäller även åren 1998 och 1999. RIPS 07 an-
vänds vid beräkning av pensionsåtagandet. Avsättningen 
till pensioner ökar med 2 mnkr exklusive särskild löneskatt, 
2,5 mnkr inklusive särskild löneskatt jämfört med 2014. Av-
sättningen uppgår till 8,9 mnkr inklusive särskild löneskatt.

Ansvarsförbindelsen minskar med 22 mnkr exklusive 
särskild löneskatt, 28 mnkr inklusive särskild löneskatt. 
Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, 
minskar från 750 mnkr till 722 mnkr inklusive inkl särskild 
löneskatt. Utbetalningen av pensioner inklusive löneskatt 
ökar från 39 mnkr 2014 till 40 mnkr 2015. 

Resultatutjämningsreserv (RUR). Reservering till RUR 
får göras med högst ett belopp som motsvarar den del av 
årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Beslut har fattats av Kommunfullmäktige 2013 
om att reservera medel upparbetade 2010-2012. Uttag ur 
reserven kan budgeteras från och med 2014. År 2014 har 

uttag ur reserven gjorts med 13,9 miljoner kronor.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella perso-
nalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen 
med följande procentsatser:

Förtroendevalda   31,42 procent
Anställda med avtalspension 38,46 procent
Övriga    31,63 procent

Redovisningsprinciper för den   
sammanställda redovisningen
Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt el-
ler indirekt, uppgår till minst 20 procent. Verksamhet som 
bedrivs inom ramen för kommunalförbunden, Räddnings-
tjänsten Västra Blekinge och Cura Individutveckling, ingår 
inte. 

Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden 
innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i 
dotterbolagen eliminerats mot bolagens egna kapital vid 
förvärvstillfället. Med proportionell konsolidering menas 
att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balans-
räkningar tas med i redovisningen.

I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital 
ingår, förutom kommunens, endast den del av bolagens 
egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskat-
tade reserver har redovisats som eget kapital efter avdrag 
för latent skatt. Eftersom redovisningen endast ska visa 
förhållandet gentemot externa parter har interna mellanha-
vanden eliminerats. Väsentlighetsprincipen har tillämpats. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande och som uppgår till väsentligt belopp. 

Våra räkenskaper Våra räkenskaper
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Verksamhetens
Intäkter
Kostnader

Bruttoinvesteringar
-   Investeringsbidrag
=  Nettoinvesteringar

+  Verksamhetens intäkter
-   Verksamhetens kostnader
-   Avskrivningar
=  Verksamhetens 

        nettokostnader 
+ skatteintäkter, finansnetto 
+/- extraordinära poster 

= Årets resultat  
(= förändring eget kapital)

Kassaflöden från löpande 
verksamhet, investerings-
verksamhet och 
finansieringsverksamhet 
= Förändring av likvida 
medel

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
Summa tillgångar

Eget kapital 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Summa skulder och eget 
kapital

DRIFTREDOVISNING
INVESTERINGS- 
REDOVISNING

RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS

BALANSRÄKNING

Sambandet mellan redovisningsmodellens   
olika delar kan åskådliggöras på följande sätt:

Ord och uttryck

Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräk-
ning av pensionsåtagandet.

Avkastning på sysselsatt kapital är ett verksamhetsmått i 
de kommunala bolagen och utgörs av rörelseresultat med 
tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella 
intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller 
betalningstidpunkt inte är helt bestämd.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommu-
nen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar 
hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats 
fram (skulder, avsättningar och eget kapital).

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder 
och består av två delar. Dels rörelsekapitalet som är skillna-
den mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, 
dels anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anlägg-
ningstillgångar och långfristiga skulder.

Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån 
som kommunen tagit upp samt ränteintäkter som kommu-
nen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank.
Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett 
år) dels långfristiga.

FÅP, förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 
inkomstbasbelopp.

Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per 
år-12-31.

Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livs-
längdsantaganden med mera.

Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bun-
det i anläggnings- och omsättningstillgångar) som nyttjas 
inom en viss verksamhet. År 2015 2,5 procent.

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och 
avskrivning.

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investe-
ringar och finansiering har påverkat likvida medel. 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt.

OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker 
med 4,5 % på arvodessumman.

PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller 
främst personer födda 1937 och tidigare.

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till 
de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur 
det uppkommit. Den visar även förändringen av eget kapital, 
något som också kan utläsas genom att jämföra balansräk-
ningen för de två senaste åren. 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommu-
nens finansiella styrka.

SAP, särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 
gäller räddningstjänsten.

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels 
långfristiga.

Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansieras med eget kapital. Andel eget kapital av de 
totala tillgångarna.

Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med 
avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsätt-
ningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag).

Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, 
statsbidragsfordringar och förråd), anläggningstillgångar 
(exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar).

Årets resultat, resultatet uttrycks som skillnaden mellan 
intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen.

ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension.

tkr= tusentals kronor.
mnkr = miljontals kronor.
mdkr = miljarder kronor.
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