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Årsredovisningens struktur 
Karlshamns kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Den vänder sig också till externa intressenter i form av kommuninvånare, kreditgivare, 
leverantörer och andra offentliga myndigheter. Kommunen upprättar även en populärversion 
av årsredovisningen. Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin 
syn på det gångna året. Därefter delas årsredovisningen in i följande delar: 
 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen upprättas i 
årsredovisningen. Den utgör en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av 
kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras. 
 
Inledningsvis redovisas en omvärldsanalys på olika nivåer, en beskrivning av kommunens 
befolkningsutveckling, en framtidsbedömning och personalekonomisk redovisning med 
personalnyckeltal. Därefter följer en uppföljning av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål 
som brutits ned till 18 verksamhetsmål och redovisning av resultatet av KKiK, kommunens 
kvalitet i korthet. I den finansiella analysen redovisas kommunens ekonomiska situation utifrån 
perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här finns även driftredovisning, 
investeringsredovisning och avstämning av de finansiella målen. 
 

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

Redovisning av kommunala bolag och förbund 
Kommunens fyra helägda bolag och de fyra delägda kommunalförbunden/bolagen beskriver 
kortfattat det gångna årets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, årets 
resultat, ekonomiskt utfall samt gör en framtidsbedömning. För detta avsnitt svarar respektive 
bolag/förbund. 
 
Våra räkenskaper 
”Våra räkenskaper” inleds med den sammanställda redovisningen (kommunsektorns 
benämning på koncernredovisning). Därefter följer kommunens resultaträkning, 
kassaflödesanalys samt balansräkning följt av noter och redovisningsprinciper. Avslutningsvis 
återfinns revisionsberättelsen, illustration av sambandet mellan redovisningsmodellens olika 
delar samt en förteckning över ord och uttryck som använts i årsredovisningen. 
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Årsredovisningens struktur 2 
  
  

Förvaltningsberättelse  

Kommunens befolkning uppgick till 32 130 den 31 december 2016, vilket är en ökning med 
284 personer.  

 
Personalekonomisk redovisning 
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv 
arbetsgivare. År 2016 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro, fortsatt anställning av 
timavlönade samt en fortsatt hög personalomsättning för chefer. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2016 18 

Från och med 2015 redovisas måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges mål och indikatorer.  
För 2016 görs bedömningen att måluppfyllelsen visar på ett varierande resultat. I flera fall 
kan vi se att resultaten är goda i Karlshamn i förhållande till andra kommuner och till medel i 
riket. Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans bedöms vara uppfyllt 
då kommunen redovisar ett positivt resultat 2016. Målet överskottsgrad, ett resultat på 1 
procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag under en femårsperiod uppnås då 
genomsnittet blev 1,2 procent. Soliditeten under en genomsnittsperiod är 66,7 procent vilket 
innebär att målet på 60 procent i genomsnitt under 5 år nås.   

 

 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 27 

En jämförelse ur ett medborgarperspektiv av hur vår kommun fungerar jämfört med drygt 
250 andra kommuner i Sverige. Jämför tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, 
effektivitet och samhällsutveckling. 

 

 

Finansiell analys 33 

Årets resultat uppgår till +15,9 miljoner kronor varav kommunen +12,6 miljoner kronor och 
VA +3,3 miljoner kronor.  Pensionsförpliktelserna minskar med 37 miljoner kronor jämfört 
med 2015 och uppgår till 685 mnkr. Den finansiella analysen visar att soliditeten 2016 är 67 
% i genomsnitt de senaste fem åren. De långfristiga skulderna har minskat med 30 miljoner 
kronor och uppgår till totalt 213 miljoner kronor. 

 

 

Driftredovisning 36 

Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och 
budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till 
budget på +10 miljoner kronor, vilket fördelas med +32 miljoner kronor på nämnderna och -
22 miljoner kronor på finansförvaltningen.  

 

 

Investeringsredovisning 37 

Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2016 
samt kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total 
budget. Årets investeringar uppgår till 46 miljoner kronor, budgeterad nivå 92 miljoner 
kronor.  

 

 

  
  

Redovisning per nämnd, bolag och kommunalförbund  

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

Nämnder  

Kommunfullmäktige 43 
Kommunrevision 44 
Kommunstyrelsen 46 
Socialnämnden 49 
Omsorgsnämnden 52 
Nämnden för barn, ungdom och skola 56 
Gymnasienämnden 59 
Kulturnämnden 62 
Tekniska nämnden inkl VA-enheten 64 
Byggnadsnämnden 72 
Fritidsnämnden 74 
Överförmyndarnämnden 76 
Valnämnden 78 
Festivalkommittén 79 

  

Kommunala bolag, helägda  

Karlshamnsfastigheter AB 81 
Karlshamn Energi AB 83 
Karlshamns Hamn AB 85 
Karlshamnsbostäder AB 87 

  

Kommunalförbund, delägda bolag  

Räddningstjänsten Västra Blekinge 90 
Kommunsamverkan Cura individutveckling 91 
Miljöförbundet Blekinge Väst 92 
Västblekinge Miljö AB 93 

  

Våra räkenskaper  

2016 års resultat är +15,9 miljoner kronor, varav vatten och avlopp står för +3,3 miljoner 
kronor. Det egna kapitalet uppgår därmed till 1 135 miljoner kronor. Kommunens låneskuld 
är 213 miljoner kronor vilket är en minskning med 30 miljoner kronor. Den sammanställda 
redovisningen (kommunen + de kommunala bolagen) visar ett positivt resultat med 40,2 
miljoner kronor 2016.  
 

 

Sammanställd redovisning  

Resultaträkning 94 
Kassaflödesanalys 95 
Balansräkning 97 

  

Karlshamns kommun  

Resultaträkning 98 
Kassaflödesanalys 99 
Balansräkning 100 
Noter 101 
Redovisningsprinciper 109 
Revisionsberättelse  
Ord och yttryck 112 

 
 

 

Bilaga till årsredovisningen  

Nämnders och Bolags verksamhetsmått och deras uppföljning av kommunfullmäktiges mål, 
nämndmål/ bolagsmål och indikatorer 
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Förvaltningsberättelse 
 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Den svenska ekonomin har utvecklats bra de senaste två åren. Tillväxten i Sverige har främst 
berott på ökad sysselsättning och att arbetslösheten har sjunkit. Den högkonjunktur som Sverige 
befunnit sig i de senaste åren bedöms avta 2017. En effekt av detta är att arbetskraftsbristen 
driver upp lönerna för vissa personalkategorier.  
 
Svensk exportindustri har sedan 2008 haft en svag utveckling vilket främst berott på en relativt 
svag utveckling i vår omvärld. Anledningen till detta är att flera euroländer inte återhämtat sig 
från finanskrisen men även lägre oljepriser och handelssanktioner mot Ryssland. Bedömningen 
är att det inte blir mycket bättre utveckling 2017. 
 
Utbildning och andra insatser som behövs för att nyanlända ska kunna komma i sysselsättning 
är och kommer att bli en kommunal utmaning. Samtidigt påverkas kommunernas kostnader för 
försörjningsstöd av hur väl Arbetsförmedlingen lyckas med sitt etableringsuppdrag.  
 

Kommunsektorns utveckling och Karlshamns situation 
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Perioden 
2017 -2019 bedöms bli ekonomiskt tuffa år. Först en bit in på 2020-talet bedöms konjunkturen 
vända. 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. 
 
Trots att utvecklingen av intäkter är relativt positiv så räcker inte intäkterna för att klara 
kostnadstrycket. SKL 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. Från och med 2017 
ökar kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen snabbare än skatteunderlaget. 
År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna trots färre asylsökande men antalet äldre 
blir allt fler. 
 
Det behövs därför olika åtgärder för att klara av kommunal verksamhet och ekonomi de närmsta 
åren. Ny teknik med digitala lösningar inom exempelvis vården nämns som ett sätt att möta 
framtidens utmaningar men även fortsatta effektiviseringar, nya arbetssätt och nyttjande av ny 
teknik behövs. Även långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar, samt att de generella 
statsbidragen inte urholkas är viktigt för offentliga verksamheter.  Källa: SKL, Ekonomirapporten, 
oktober 2015, oktober 2016  
 
Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 
Karlshamns kommuns befolkning har under 2016 ökat med 284 invånare till 32 130 personer. 
Sveriges befolkning ökade med 144 136 invånare och uppgick vid årets slut till 9 995 153 
personer. För Sverige är detta den största folkökningen sedan 1861. 
 

Ökningen under 2016 beror främst på invandringsöverskottet, 511 personer. Födelsenettot, 
skillnaden mellan antalet födda och antalet döda blev -87 personer. 396 personer dog under året 
jämfört med prognostiserade 373. Antalet födda är 309 istället för beräknade 326 personer.  
 
Flyttningsnettot (flyttningsöverskottet) 2016 blev 364 personer. Flyttningsnettot är inflyttade 
minus utflyttade och är högre 2016 jämfört med 2015. Invandringsöverskottet (som ingår i 
flyttningsnettot) är 518 (2015 = 355) vilket är högre än de senaste åren. Däremot visar 
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flyttningarna inom Sverige ett underskott med -147 personer jämfört med -55 personer under 
2015.  
 
Flyttningsnettot plus födelsenettot ger tillsammans befolkningsförändringen. 
Befolkningsprognosen för 2016 förutspådde att antalet invånare skulle vara 32 066 vid 
årsskiftet. Det faktiska resultatet är 32 130 personer vilket är 64 fler invånare den 31 december 
2016 än vad befolkningsprognosen beräknade.  
 

 
 
 
Andelen personer med utländsk bakgrund var 2016 i Karlshamn 15,7 procent jämfört med 23,2 
procent för riket. (2015: 14,4 respektive 22,2 procent). Sett till totalbefolkningen var Karlshamn 
storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). 
 
Av utrikes födda som bodde i Karlshamn den 31 december 2016 kom 11 procent från de övriga 
nordiska länderna, 22 procent från EU-länder framför allt Polen och Tyskland, 15 procent från 
övriga europeiska länder utanför EU, 5 procent från Afrika och 45 procent från Asien där 
personer från Syrien är den största gruppen. 
 

 
 
I förhållande till 2015 ökar åldersgrupperna 0-18 år, 25-64 år och 65-w år medan gruppen 19-
24 år minskar.  
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Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män. För 
Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män. I riket är fördelningen kvinnor, 
49,8 procent respektive 50,2 procent män. 
Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (24,6 procent mot 19,8 
procent), medan antalet barn och ungdomar är något lägre. Antalet invånare i förvärvsarbetande 
åldrar är betydligt lägre. 
 
Försörjningsbördan i Karlshamn beräknas stiga från 0,85 2016 till 0,93 2026. I riket beräknas 
försörjningsbördan öka från 0,75 till 0,80. Försörjningsbördan är ett demografiskt mått som 
visar på relationen mellan antalet personer som behöver 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 försörja 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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Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,1 år jämfört med Blekinge 43,1 år och 41,2 år för riket 
totalt. Om tio år beräknas medelåldern i Karlshamn ligga kvar på samma nivå och ökat i riket till 
41,4 år. I Blekinge ligger Olofström högst med 45,0 år och Karlskrona lägst med 41,6 år. 
 

Befolkningsutveckling 2013-2016     

  2013 2014 2015 2016 Förändring % 

Blekinge     15 - 16   

Karlshamn 31 272 31 598 31 846 32 130 284 0,9 % 

Karlskrona 63 912 64 348 65 380 66 262 882 1,3 % 

Olofström 12 902 13 031 13 170 13 417 247 1,9 % 

Ronneby 27 871 28 221 28 697 29 207 510 1,8 % 

Sölvesborg 16 800 16 959 17 160 17 437 277 1,6 % 

Kommuner i närområdet        

Bromölla  12 336 12 400 12 513 12 625 112 0,9 % 

Osby 12 713 12 828 12 954 13 149 195 1,5 % 

Östra Göinge 13 687 13 864 14 102 14 406 304 2,2 % 

Älmhult 15 759 15 908 16 168 16 618 450 2,8 % 

Tingsryd 12 156 12 198 12 260 12 393 133 1,1 % 

Emmaboda 8 964 9 009 9 090 9 348 258 2,8 % 

Torsås 6 879 6 925 6 943 7 063 120 1,7 % 
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Framtidsbedömning 
Befolkningstillväxten bedöms bli under en procent per år. Demografin kommer att bli en stor 
utmaning då allt fler blir äldre men även andelen unga inom förskola och grundskola ökar. De 
åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst utsträckning. 
Dessutom finns det en stor osäkerhet kring antalet nyanlända.  
 
Förslaget om ändrad redovisning av pensioner får ekonomiska effekter om den införs eftersom 
ansvarsförbindelsen då lyfts in i balansräkningen och redovisningsmässigt minskar det egna 
kapitalet. Det ekonomiska resultatet skulle till synes förbättras men det blir viktigt att 
säkerställa att det egna kapitalet byggs upp igen. Även de finansiella målen påverkas och måste 
därför justeras. 
 

I SKLs prognos, februari 2017, har skatteunderlaget reviderats ned från och med 2018, jämfört 
med prognosen i augusti 2016. Det hänger ihop med att sysselsättningsutvecklingen dämpas. 
Den långa perioden med sysselsättningsökning upphör när konjunkturtoppen passeras. 
Avtagande ökningstakt i skatteunderlaget och den svårbedömda kostnadsutvecklingen 
kommande år innebär att kommunerna bör ha en marginal för oförutsedda händelser i arbetet 
med budget för 2018. 
 
Skatteunderlaget beräknas nominellt öka med 4,6 procent under 2017. Prognosen för 2018 är 
en ökning med 3,7 procent och för åren 2019-2020 en ökning med 3,5 procent respektive 3,6 
procent.  
 
Det ekonomiska läget har efter den senaste skatteprognosen jämfört med den beslutade 
budgeten för 2017 förbättrats marginellt.  I förhållande mot beslutade intäkter för skatter, 
utjämningsbidrag och tillfälligt statsbidrag för flyktingsituationen i flerårsplanen ser föränd-
ringarna ut enligt följande tabell; 
 
 

Belopp i mnkr 2017 2018 2019 
Skatter och bidrag enligt budget för 2017 och flerårsplanen 
för 2018 och 2019 beslutad av KF 160919 § 102 

1 807 1 863 1 905 

Skatter och bidrag enligt SKL:s prognos februari 2017 1 816 1 872 1 912 

Skillnad 9 9 7 

 
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 medborgarperspektiv. 
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 och integreringen av nyanlända.  Personer som kom med 2015 års flyktingström 
har börjat få uppehållstillstånd och placeras i kommuner. Antalet asylsökande ensam-
kommande barn som kommer till Sverige har minskat drastiskt sedan årsskiftet 2015/2016. 
Förvaltningarna har fått ett uppdrag av den politiska ledningen att samplanera sina 
arbetsinsatser. 
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Antalet barn med behov av extra anpassningar och stöd ökar. Kommunen ser ett fortsatt högt 
antal orosanmälningar gällande barn som far illa, vilket medför en ökad handläggning och 
även placeringar. Samsyn och samverkan mellan skola och socialnämndens verksamheter 
behöver utvecklas. 
 
Antalet yngre och äldre i Karlshamn ökar vilket påverkar behovet av förskola, skola och 
insatser inom stöd i ordinärt boende och särskilt boende. Dessutom ses ökade och förändrade 
behov för personer med funktionsnedsättning. 
 
Under året har svårigheterna att rekrytera rätt utbildade medarbetare ökat. Vi ser behov av att 
behålla våra goda och engagerade medarbetare genom strategiskt arbete med löneöversyn 2017 
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 marknaden lockar med villkor som 
kommunen i dagsläget har svårt att konkurrera med. Tilltagande arbetskraftsbrist i samhället 
driver även upp lönekostnaderna. 
 
Trenden i landet är ökande sjuktal och så ser det även ut i Karlshamn. Utmattningsdepression 
och psykosociala sjukdomar är främsta orsakerna till sjukskrivning. Det kommer att behövas 
olika åtgärder för att vända denna trend. För kommunens del innebär sjukfrånvaron höga 
sjukkostnader, samt kostnader för vikarier, rekrytering, introduktion samt produktionsbortfall.  
Arbetet för att komma tillrätta med de höga sjuktalen är angeläget och fortsätter under 2017. 
 
Utveckling av digitalisering behövs för att effektivisera informationshantering internt men även 
externt mot våra brukare och kommuninvånare. 
 
Ökad befolkning ger ökad bostadsefterfrågan och behov av tillgång till strategisk mark. Det är 
en stor utmaning att långsiktigt klara bostadsförsörjning och kunna erbjuda attraktiv mark för 
etableringar. Behovet av bostäder och bostadsbrist lyfts fram som en viktig fråga att lösa både 
av SKL men även i politiska debatter. Karlshamnsbostäder AB är kommunens aktör i denna 
fråga men även satsningar från privata aktörer bidrar till att lösa denna fråga.  
 
De närmaste tre åren har kommunen investeringsutgifter på cirka 700 mnkr vilket är en hög 
nivå. Det är investeringar i nya förskolor och skolor samt VA som planeras. Investeringar ökar 
även driftkostnaderna vilket kan ta av verksamhetsutrymmet. Investeringsbehovet i kommunen 
och de kommunala bolagen inom de närmaste åren innebär att det krävs prioriteringar eftersom 
behovet/ önskemålen är större än utrymmet att finansiera investeringarna. Investeringar i 
vinstdrivande verksamheter ställs mot investeringar i skattefinansierade verksamheter vilket 
ställer krav på samarbete och dialog för att prioritera optimalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Personalekonomisk redovisning - att hushålla med personalresurser 
De cirka 3 200 månadsavlönade i Karlshamns kommun utförde 4 285 780 timmar under 2016. 
De månadsavlönade arbetade dessutom 84 149 timmar i fyllnadstid och övertid. Därtill utfördes 
397 750  timmar av timavlönade, fördelade på 1 294 personer. 
 
År 2016 har utmärkts av fortsatt hög sjukfrånvaro och fortsatt anställning av timavlönade samt 
en fortsatt hög personalomsättning för chefer, framförallt inom Omsorgsförvaltningen. 
 
På olika nivåer i organisationen diskuteras hur Karlshamns kommun ska bli en attraktiv 
arbetsgivare. I detta sammanhang har bland annat en policy för ledarskap och medarbetarskap 
samt en kompetensförsörjningsplan arbetats fram. De strategiska insatsområdena i kompetens-
försörjningsplanen är:  
 Ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Anställningsvillkor  

 Arbetsinnehåll 

Det övergripande syftet är att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. 
 
Från politiskt håll är målsättningen minskad sjukfrånvaro mycket tydlig. Två viktiga insatser för 
att åstadkomma detta är att: 
 de timavlönade anställningarna i stort sett upphör 

 chefer är kvar som chef för samma arbetsgrupp under en period av fyra år 

Personalnyckeltal 
Antal månadsanställda var vid mättillfället den 1 november 3 239, detta är en ökning med 193 
personer jämfört med föregående år. Nedan tabell visar siffror avseende månadsanställda. 
 

 Kvinnor Män Totalt Differens 
2015/2016 

Procentuell fördelning kvinnor män 81% 19% 100%  
Antal månadsanställda 

 varav tillsvidareanställda 
 varav visstidsanställda 

2 633 606 3 239 +193 
2 355 490 2 845 +84 

278 116 394 +109 
Antal årsarbeten, summerad ssg 2 420 577 2 996 +196 
Antal heltidstjänster 1 719 511 2 230 +219 
Genomsnittlig ssg 91,8% 95,5% 92,5% +0,6% 
Medellön/månad i kr/heltid 26 680  27 872  26 885 +567 
Medelålder  44,3 år 43,8 år 44,2 år -0,7 år 

 
Anställda/förvaltning 
Ökningen av antalet anställda har sin förklaring i flyktingmottagande, ökat behov inom 
äldreomsorg samt ökat antal barn och ungdomar. 
 
Visstidsanställningarna inom utbildningsförvaltningen kan till stor del härledas till Skollagens 
bestämmelser att endast behörig personal, lärare och förskollärare, kan få tillsvidare-
anställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal inom dessa yrken. 
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 Tillsvidare-
anställda           

Visstids-
anställda 

Totalt antal  
månadsanställda 

Differens 
2015/2016 

Omsorgsförvaltningen 1 344 108 1 452 +80 
Utbildningsförvaltningen    1 046 258 1 304 +109 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 365 22 387 +7 
Kommunledningsförvaltningen 90 6 96 -3 
TOTALT 2 845 394 3 239 193 
 

Rätt till heltid 
Den politiska målsättningen är tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. 
 
Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är 
utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är 
undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent, vårdare, städare, kock, ekonomibiträde. Det 
allra tydligaste exemplet när arbetet inte är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbete på 
natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 %. 
 
En försvårande faktor när arbetet organiseras utifrån heltidsmåttet är att medarbetare av 
personliga skäl önskar arbeta lägre sysselsättningsgrad. För att täcka reduceringen för dessa 
medarbetare ökar behovet av vikarier som då oftast får en lägre sysselsättningsgrad.  
 
Reducering på grund av föräldraledighetslagen samt att man i Karlshamns kommun har rätt till 
partiell ledighet upp till 25 % tills att barnet är 12 år skall vi alltid tillgodose. 
 
Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader:  

 0-69 % 70-99 % 100 % Totalt 
Kvinnor 159 615 1 585 2 359 
Män 13   33 440 486 
Alla 172 648 2 025 2 845 

 
Arbetstidsmått 

Heltidsmått/vecka (h) Antal anställda Verksamhet/befattning 
40,00 1 254 Administrativ personal 
39,83 1 Processingenjör 
39,50 13 Driftingenjör, Lab ingenjör 
38,83 9 Väggabadet 
38,42 4 Vaktmästare 
38,25 89 Sjuksköterska, kock, vaktmästare 
37,25 1 Undersköterska 
37,00 818 Undersköterskor, vårdbiträde 
36,33 232 Nattjänst 
1360* 424 Lärare 

*reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar 
 

Timavlönade  
En uttalad ambition är att antalet timavlönade ska minska. Ett steg i den riktningen gjordes 
redan under 2015 då semestervikarier inom Omsorgsförvaltningen anställdes som 
månadsavlönade. Andelen timavlönade 2015 i förhållande till 2014 minskade i och med detta 
med 3,8 procentenheter. 2016 blev minskningen ytterligare 0,8 procentenheter.  
 
En ytterligare insats som genomfördes under 2016 var att månadsanställda vikarier för 
korttidsfrånvaro inom förskoleverksamheten - kvalitetssäkrad personalplanering (KPP). De 
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stora vinsterna är att den ökade kontinuiteten med känd personal ökar kvaliteten både för 
barn, föräldrar och medarbetare. Denna växling från timavlönade till månadsavlönade har 
gjorts inom befintliga budgetramar. En ambition är att under 2017 genomföra samma 
förändring även inom grundskolan. 
 
Bicabprojektet (brukare i centrum) inom Omsorgsförvaltningen som innebär att verksamheten 
i större utsträckning blir självförsörjande med personal och att behovet av timavlönad 
personal därmed minskar är ett annat exempel. 

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

Omsorgsförvaltningen 624 
Utbildningsförvaltningen 558 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 91 
Kommunledningsförvaltningen 21 
TOTALT 1 294 

 

Personalrörlighet 
En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet när det beror på flykt för att 
man inte trivs är däremot direkt skadlig för verksamheten, det är dessutom kostsamt. 
Introduktion och upplärningskostnader bör beräknas till mellan 3 -12 månader beroende på 
vilken typ av tjänst det är. En grov beräkning är 1 månadslön per upplärningsmånad, dvs. 
tidsåtgången för kollegor/chefer samt minskad produktion under upplärningstiden. Till detta 
kommer även rekryteringskostnader innefattande annonsering, intervjuer och tester. 
 
För chefer finns en uttalad ambition om att vara chef för samma personalgrupp under 4 år. Vid 
mättillfället 2016-11-01 såg det ut enligt följande:  

   Antal chefer           Chef minst 4 år          % 
Omsorgsförvaltningen 48 6 13 
Utbildningsförvaltningen    42 18 43 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 13 4 31 
Kommunledningsförvaltningen 10 2 20 
TOTALT 113 30 27 

 

Semester – semesterlöneskuld 
Semester är en lagstadgad rättighet i syfte att ge medarbetare välbehövlig återhämtning.  
Enligt bestämmelserna i AB (allmänna bestämmelser) grundas antalet semesterdagar på ålder: 
 

Upp till det år man fyller 39 år 25 dagar 
Från och med det år man fyller 40 år 31 dagar 
Från och med det år man fyller 50 år 32 dagar 

 
Karlshamns kommun erbjuder dessutom en möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till 
semesterdagar. Totalt under året togs ut 69 767 semesterdagar, därav var 706 semesterdagar 
som omvandlats från semesterdagstillägg till semesterdagar. Det var totalt 146 medarbetare 
som använde sig av denna möjlighet. 
 
Man har som medarbetare möjlighet att spara ej uttagna semesterdagar (utöver 20 dagar) upp 
till 40 dagar (gäller ej omvandlade dagar). Det totala antalet sparade dagar, som betraktas som 
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en skuld till personalen, var 15 595 dagar 2017-01-01. Antalet sparade dagar per 2016-01-01 
var 14 228. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har en ökande trend i Karlshamns kommun. Den finns inga genvägar eller snabba 
lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det övergripande planet handlar det om ledarskap, 
skapa kontinuitet och hur arbetet är organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat 
arbete individ för individ. Hur vi arbetar på individnivå framgår av vår riktlinje – Rehabilitering 
som är antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-15 § 309. 
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Sjukkostnader 
Tabellen nedan visar sjukkostnaderna för arbetsgivarinträdet de första 14 dagarna. I samband 
med införandet av arbetsgivarinträdet kompenserades arbetsgivarna genom en sänkning av 
arbetsgivaravgiften motsvarande 1,27 %. För Karlshamns kommun hade således 
arbetsgivarinträdet för det första 14 dagarna varit neutralt om kostnaderna hade legat på 
denna nivå. Som framgår av tabellen har Karlshamns kommun en ”merkostnad” motsvarande 
4 028 tkr med denna jämförelse. 
 
År 2010 var kostnaderna för arbetsgivarinträdet i nivå med 1,27 % av den totala lönesumman. 
Antalet sjukdagar per anställd var vid detta tillfälle 5 dagar, detta kan jämföras med 2016 års 
dagar som är 6,4 för korttidsfrånvaron. 

Sjuklön, tkr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Kommunstyrelsen 528 384 225 221 263 245 161 

Utbildningsförvaltning 4 791 3 967 3 692 3 552 3 621 3 164 2 630 

Samhällsbyggnadsförvaltning 1 810 1 655 1 573 1 651 1 323 1 367 1 223 

Omsorgsförvaltning 9 335 8 297 7 636 6 894 6 119 5 339 5 007 

Valn, Överförmn, Festival 16 12 2 2 5 4 0 

Summa sjuklön exkl PO 16 480 14 315 13 127 12 320 11 330 10 119 9 021 

Sänkn arbgivavg 1,27 % 12 453 11 730 11 191 10 600 10 010 9 663 9 277 

Skillnad -4 028 -2 585 -1 936 -1 721 -1 320 -456 256 

 
En annan direkt kostnad i samband med sjukskrivning är de 10 % som i enlighet med vårt 
kollektivavtal (Allmänna Bestämmelser, AB) arbetsgivaren står för under dag 15 – 90. Denna 
kostnad uppgick till 1 436 301 kr år 2016. 
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Personalnyckeltal 2014 2015  2016 2016 2016 

 Totalt Totalt  Män Kvinnor Totalt 

Anställningar 1 november       
Antal månadsanställda 2 944 3 046  606 2 633 3 239 

fördelning män/kvinnor i %      19% 81% 100% 

       
Anställningsform       
därav tillsvidareanställda 2 683 2 761  490 2 355 2 845 

därav tillsvidareanställda i % 91% 91%  81% 89% 88% 

       
Sysselsättningsgrader       
därav heltidsanställningar 1 952 2 011  511 1 719 2 230 

därav heltidsanställningar i % 66% 66%  84% 65% 69% 

       
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,0% 91,9%  95,3% 91,8% 92,5% 

       
Årsarbetare (summerade 
sysselsättningsgrader) 2 706 2 800  577 2 420 2 996 

       
Medelålder 45,5 44,9  43,8 44,3 44,2 

       
Hälsa       
Antal friska personer 1 nov 2 809 2 898  624 2 396 3 020 

Antal friska i % 92% 92%  95% 90% 91% 

       
Lön       
Medellön - heltidslön 25 759 26 318  27 872 26 640 26 885 

Medianlön - heltidslön 24 550 25 100  26 100 25 500 25 561 

       
Resursanvändning hela året       

       
Genomsnittlig sjukfrånvaro, 
dgr/anställd-varav 24,0 24,2  13,3 29,0 26,1 

* Korttid (1-14 dagar) 5,6 6,0  4,6 6,9 6,4 

* Långtid (15 dagar -) 18,3 18,2  8,8 22,1 19,6 

       
Anställningstid och frånvarotid       
(månadsavlönade)       

Anställningsdagar 1 062 057 1 142 322  238 508 967 919 
1 206 

427 

            

Frånvarodagar 250 737 269 079  37 866 252 872 290 738 

(omräknade med omfattning)            

            

Frånvarofrekvens 23,6% 23,6%  15,9% 26,1% 24,1% 

(frånvarodagar/anställningsdagar)            

            

Närvaro i anställningsdagar 76,4% 76,4%  84,1% 73,9% 75,9% 
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Sjukfrånvaro 2016 enligt kommunala redovisningslagen, KRL   

 2014 2015  2016 2016 2016 

redovisningslagen, KRL Totalt Totalt  Män Kvinnor Totalt 
Total sjukfrånvarotid/tillgänglig 
arbetstid 7,05% 7,58%  4,51% 9,27% 8,20% 

därav            

*  för -29 år 6,35% 6,02%  3,76% 8,67% 7,30% 

*  för 30-49 år 6,78% 7,58%  4,10% 9,14% 8,05% 

*  för 50 år - 8,09% 8,14%  5,44% 9,65% 8,77% 

            
Långtidssjukfrånvaro>60dgr/total 
sjukfrånvaro 53,93% 55,37%  41,60% 58,11% 56,08% 

därav            

*  för -29 år 32,49% 27,73%  1,96% 38,40% 33,17% 

*  för 30-49 år 54,11% 57,07%  45,14% 59,49% 57,90% 

*  för 50 år- 59,54% 60,57%  53,01% 63,06% 61,76% 

       

 2014 2015  2016 2016 2016 

Arbetad tid Totalt Totalt  Män Kvinnor Totalt 

       

Arbetade timmar 4 491 717 4 549 555  

1 126 
730 

3 640 
948 

4 767 
677 

            

Årsarbetare 2 642 2 676  663 2 142 2 805 

(genomsnittligt 1700 tim/år)            

            

därav - timmar            

* fyllnadstid 51 027 47 108  8 423 42 617 51 040 

* övertid 27 071 29 075  9 947 23 162 33 109 

* timtid 578 882 414 138  149 642 248 108 397 750 
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Kommunfullmäktiges mål 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07 § 107 om kommunens mål och budget med 
verksamhetsmål och indikatorer för 2016. KF antog samtidigt Kommunprogram med 
inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018.  

 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål, verksamhetsmål och 
indikatorer 
 
Sammantagen bedömning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 
Under 2016 har det skett en fortsatt utveckling vad gäller arbetet med kommunfullmäktiges 
inriktnings- och verksamhetsmål. Det är viktigt att kunna följa upp kommunens resultat i 
förhållande till de som kommunen är till för ex medborgare, brukare eller elever. Alla nämnder 
och verksamheter har arbetat aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. 
 
För 2016 görs bedömningen att måluppfyllelsen visar på ett varierande resultat. För flera mål 
kan vi se en positiv utveckling både med tydligare mål inklusive indikatorer och med en högre 
måluppfyllelse. I flera fall kan vi också se att resultaten är goda i Karlshamn i förhållande till 
andra kommuner och till medel i riket men där kommunfullmäktige beslutat om en högre 
resultatnivå. Detta gör att vissa mål inte nås fullt ut trots goda resultat.  
 
I kommande avsnitt görs dels en bedömning av måluppfyllelse och dels en beskrivning av 
kommunens arbete med att uppnå Kommunfullmäktiges fem inriktningsmål. Här finns också en 
sammanställning över utfallet av beslutade indikatorer. 
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För värdering av indikatorer och resultat används följande signalsystem: 
 

 Indikatorn är uppfylld 

 Indikatorn är delvis uppfylld  

 Indikatorn är inte uppfylld 

 Indikatorn kan inte bedömas eftersom resultat eller indikatorsnivå saknas  

 
 Antal  Antal % Kommentar 

 23 35 % Bra uppfyllelse av indikatorerna 

 9 14 % Indikatorerna är mycket nära helt uppfyllda 

 28 43 % Vissa indikatorer har bra resultat i förhållande till andra 
kommuner och till medel i riket men kommunfullmäktiges 
beslutade nivå ligger högre 

 5 8 % Antalet indikatorer som inte har kunnat mätas har minskat 
kraftig jämfört med föregående år.  

Totalt 65 100,0  
 

Inriktningsmål 1: Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
 
Verksamhetsmål: 
1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 
1:2 Barn och unga lär sig och utvecklas 
1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård  
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga 
1:5 Kommuninvånarna har en god hälsa på lika villkor 
1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och 
upplevelser 
 

Bedömning av måluppfyllelse 
Ungdomsarbetslösheten minskar och resultatet ligger lägre än planerat. 
Försörjningsstödet, exklusive introduktion och ensamkommande, avviker på ett markant sätt 
från 2015 och både utbetalningar och antal hushåll ökar avseende barnfamiljer.      
Medborgarna anger i mätningar att känslan av trygghet har minskat men samtidigt har anmälda 
brott minskat jämfört med tidigare år. 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukare i äldreomsorgen 
och LSS-verksamheten en god omsorg, vård och stöd.  
Erforderlig belysning på rätt platser gällande gator och G/C-vägar och ökad trafiksäkerhet ökar 
medborgarnas känsla av trygghet.  
Bedömningen är att Karlshamns kommuns utbildningsverksamheter håller en god kvalitet. 
Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att kommunen behöver arbeta med ökad 
likvärdighet och inkludering (t ex att minska resultatskillnader mellan pojkar och flickor). 
Resultaten när det gäller betyg och genomströmning för Karlshamns kommuns 
gymnasieverksamhet är likvärdiga eller bättre än i riket. 
Vuxenutbildningens elever upplever att de i hög grad når målen med sina studier.  
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Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunen har arbetat aktivt tillsammans med arbetsförmedlingen och andra aktörer för att 
minska ungdomsarbetslösheten.  
Under 2016 beslutades att Arbetsmarknadsenheten från och med årsskiftet 2016/2017 skall ha 
sin verksamhetstillhörighet i socialnämnden och därmed närmare till försörjningsenheten. 
Förhoppningen är att det skall fördjupa samarbetet och leda till fler i arbete. 
Drogvaneundersökningen bland ungdomar är väl förankrad i verksamheten, har bra 
svarsfrekvens och ger årligen en bild över nuläge och utvecklingen över ANDT-området.  
Utbildningsinsatser har genomförts för omvårdnadspersonal gällande bemötande, 
förhållningssätt och samtalsmetodik och projekt vardagsrehabilitering har startat upp och syfte 
är att stärka ett vardagsrehabiliterande arbetssätt hos alla medarbetare i hemtjänsten. 
Kontinuerliga trafiksäkerhetsåtgärder genomförs för att öka tryggheten i trafiken.  
Ett ökat tryck på utbildningsverksamheterna har bland annat hanterats genom utökning med 
nya ändamålsenliga paviljonger. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 1:1 Kommuninvånarna har egenförsörjning 

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd 
i förhållande till befolkningen i kommunen 

4,0 % 3,0 % 4,2 %  

Arbetslöshet bland ungdomar. Långsiktigt mål är 
att halvera ungdomsarbetslösheten från år 2013 
(28,7 %) till år 2017 (14,4 %) 

22,8 % 19 % 17,5 %  

Andel gymnasieelever som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar två år efter 
avslutad gymnasieutbildning (SCB och 
Skolverket, Öppna jämförelser) 

69 % 67 % 

62 % för 
folkbok-

förda och 
64 % för 

Vägga 
gymnasie-

skola 

 

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

83 % 90 % 80,9 %  

Andel elever som fullföljer gymnasie-
utbildningen i kommunen inom fyra år (KKIK, 
Skolverket, Öppna jämförelser) 
Från och med 2016 andel gymnasieelever 
som tagit examen inom 4 år (ej studiebevis), 
och är inte jämförbart med tidigare år 

80 % 85 % 78 %  

Skillnaden mellan kvinnor och män av andel 
elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen inom 4 år (KKIK, Skolverket, Öppna 
jämförelser) 
HFP = Högskoleförberedande program 
YP = Yrkesprogram 

Ingen 
redo-

visning 
2015 

-- 

HFP: 
16 %-

enheter 
fler 

kvinnor, 
YP: 0 %-
enheter 

 

Skillnad mellan kvinnor och män av andel 
behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (KKIK, Skolverket, Öppna 
jämförelser) 

-- 

Skillnad 
mindre än 

10 procent-
enheter 

Skillnad 
14,3 

procent-
enheter 

 

Föräldrars nöjdhet med kommunens förskola 
(egen undersökning) 
 
 

93 % 93 % 
Ingen 

mätning 
2016 
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Verksamhetsmål 1:3 Kommuninvånarna får god omsorg, stöd 
och vård 

 
 

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

81 % 90 % 83 %  

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

91 % 93 % 92 %  

Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende 
(index, KKIK. Andel av maxpoäng ) 

94 % 91 % 92 %  

Verksamhetsmål 1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga   

Andel av medborgarna som känner sig trygga i 
kommunen (KKIK-index skala 1-100) 

Index 62 Index 63 Index 56  

Anmälda brott per 100 000 invånare 10 047 10 000 
9 279 

(prel) 
 

Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, % -- 27 % 27 %  

Andel elever som uppger att de känner sig 
trygga i skolan.  

96 % 95 % 
GN: 92 % 

ÅK 5: 92 % 

ÅK 8: 92 % 

 

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

  

Andel av de som svarat på högstadiet som 
druckit alkohol de senaste 12 månaderna 
(Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

-- 
 

-- 

 
 

27,6 % 
 

29,6 % 

 

 
29,9 % 

 
23,4 % 

 
 
 
 
 

 

Andel av de som svarat på högstadiet som någon 
gång använt narkotika 
(Drogvaneundersökning) 

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

-- 
 

-- 

 
 

4,4 % 
 

4,0 % 

 

 
7,6 % 

 
4,2 % 

 
 
 
 

 

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

 Pojkar 
 

 Flickor 

 
 

-- 
 

-- 

 
 

22,9 % 
 

21,3 % 

 

 
22,9 % 

 
16,8 % 

 
 
 
 

 

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta 
hushåll, medel per månad 

53,6 
Minskning 
mot 2015 

63,0   

Invånare 16-84 år med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel % 

-- 72 % 68 %  

Verksamhetsmål 1:6 Kommuninvånare och besökare får del av ett 
rikt och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser 

  

Nöjd medborgare Index – Kultur (SCB, mäts 
vartannat år, betygsindex från 0-100) 

-- Index 71 Index 61  

Turismomsättningen i Karlshamn (tkr) 
Ny statistikmodell gör att denna indikator 
inte kan mätas för 2016 

-- +5 % --  

Andel av barn och ungdomar som under skoltid 
tar del av de kulturaktiviteter som 
kulturenheten erbjuder. (egen undersökning) 

2,5 

föreställ-

ningar per 

elev 

Ind.nivå 

enligt utfall 

2015 

100 % av 
eleverna 

har bokats 
på före-

ställningar 
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Inriktningsmål 2: Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
 

Verksamhetsmål: 
2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar 
livsmiljö 
2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla 
2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Arbetet med mark- och boendestrategin är avslutad men kommunens arbete med att tillgodose 
mark vid nyetableringar och expansion samt mark och tomter för bostadsändamål har inte 
uppfyllts fullt ut. 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukarna i äldreomsorg 
och LSS-verksamheten sig trygga och trivs i sin boendemiljö. 
Enligt SCB medborgarundersökning, nöjd kund index, så är medborgarna nöjda med det vatten 
och avlopp som finns i kommunen samt med gator och vägar. 
 

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Mark och boendestrategin är framtagen och förstudier har initierats för strategiska 
utvecklingsprojekt. Översyn av kommunens strategiska markinnehav har påbörjats för att skapa 
attraktiva boendemiljöer och en ändamålsenlig infrastruktur. 
Nybyggnation av särskilda boendeplatser pågår för att möta äldres behov av attraktiva 
boendemiljöer och ytterligare 55 lägenheter har via KABO reserverats för +65-boende. 
Kommunens arbete med att bibehålla god kvalitet av vatten och avlopp för invånare och 
företagare har stått inför en stor utmaning i och med den vattenbrist som uppstod i sydöstra 
Sverige och som även påverkade vårt vattensystem. 
Utbyggnad av den digitala infrastrukturen i form av fiber sker i snabb takt och fjärrvärme 
levereras med mycket god miljöprestanda. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 2:1 En ändamålsenlig infrastruktur för att växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö 

Nöjd medborgarindex - Gator och vägar (SCBs 
medborgarundersökning som genomförs 
vartannat år, betygsindex från 0-100) 

Ingen 
mätning 

2015 
Index 61 Index 57  

Andel arbetsställen som har tillgång till minst 
100 Mb/s bredband. Långsiktigt mål är att år 
2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge) 

28 
anslutna 
företag 

15-12-31 

50 % 
Ökning 

med 10 % 
 

Andel av befolkningen som har tillgång till minst 
100 Mb/s bredband. Långsiktigt mål är att år 
2020 ska 90 % ha tillgång. 
(Egen undersökning + Länsstyrelsen Blekinge) 

Mättes 
inte 2015. 

2 324 
anslutna 
bostäder 
151231 

50 % 
Ökning 

med 10 % 
 

Kommunens förmåga att tillgodose behov av 
mark vid nyetableringar och expansion av 
befintliga verksamheter 
(egen undersökning) 
OBS: Metod saknas för uppföljning av detta. 
Generellt kan sägas att kommunen inte 
klarar av att tillgodose efterfrågan. 

Inget 
resultat 

90 % 
Inget 

resultat 
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Verksamhetsmål 2:2 Det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer 
för alla  
Förmåga att tillgodose behov av mark och 
tomter för bostadsändamål utifrån rådande 
efterfrågan. 
OBS: Metod saknas för uppföljning av detta. 
Generellt kan sägas att kommunen inte 
klarar av att tillgodose efterfrågan. 

Inget 
resultat 

90 % 
Inget 

resultat 
 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

-- 100 % 
28,5 %  

(2 av 7 st) 
 

Medborgarens syn på Karlshamn som en plats 
att bo och leva på (betygsindex från 0-100) 

Index 66 Index 67 Index 61  

Verksamhetsmål 2:3 Karlshamn utvecklas ekologiskt hållbart 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens 
gränser, ton CO2-ekv/inv.  
Senast kända resultat är från 2014.  

-- 
Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 27 % 
från 2013 
till 2014  

 

Användande av kollektivtrafik per invånare 38,5 45,2 41,0  
Användande av gång/cykelvägar. (Cykelmätning 
varje maj månad på Erik Dahlbergsvägen) 

1 151 
Ökning mot 

2015 
1 138  

Ren luft (egen mätning görs i samarbete med 
Länsstyrelsen) 

-- -.- 16,48  

God vattenstatus, andel sjöar med god ekologisk 
vattenstatus 

17 % -- 
Ingen 

mätning 
2016 

 

 

Inriktningsmål 3: Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika 
möjligheter 
 
Verksamhetsmål:  
3:1 Kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i och har inflytande över 
kommunens utveckling och service 
3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i samhället 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
I förhållande till riket är Karlshamns kommun duktiga på att möjliggöra för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling men vi uppnår ändå inte KFs indikatorsnivå för 2016. 
Kommunens information och tillgänglighet på webben har ökat och medborgarna anger att de 
är nöjda. 
Upplevelsen i ordinärt boende gällande att personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och 
önskemål har succesivt förbättrats sedan 2014.  
Bedömningen är att Karlshamns kommuns barn och elever har god tillgång till kulturella inslag 
och estetiska lärprocesser i utbildningen och att delaktighet och inflytande är ett ständigt 
prioriterat område. 
Elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen upplever att de har 
inflytande över sin utbildning i de allra flesta klassrum och sammanhang. 
 

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Servicecenter kommer att inrättas under 2017 och kommer att vara motor i utbyggnaden av e-
tjänster vilket ytterligare ökar medborgarnas möjligheter till enklare kommunikation. 
Dialog med den enskilde brukaren i äldre- och LSS-verksamheterna utifrån önskemål om t ex 
tider och dagar då insatserna sker är viktigt för upplevelsen av möjligheten att kunna påverka 
sina insatser. Fokus på lyhördhet i det dagliga mötet med den enskilde är en viktig faktor.  
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Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, med stöd av Statens kulturråd (programmet 
för Skapande skola) samt deltagande i Blekingemodellens utbud borgar för processer som 
skapar delaktighet. 
Merparten av personal i förskola och skola har deltagit i gemensam utbildning kring jämställdhet 
och normkritiskt förhållningssätt. 
Många processer som handlar om värdegrundsarbete pågår i verksamheterna inom utbildnings- 
och omsorgsförvaltningarna. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 3:1 kommuninvånarna, föreningslivet och företagen är delaktiga i 
och har inflytande över kommunens utveckling och service 

Företagens sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företagen (Index 0-100, 
KKIK, Insikt) 

Index 67 Index 77 
NKI = 

index 67 
 

Kommunens förmåga att involvera medborgarna 
att delta i kommunens utveckling (Index % av 
maxpoäng, KKIK) 

59 % 70 % 65 %  

Verksamhetsmål 3:2 Kommuninvånarna ges lika möjligheter och rättigheter i 
samhället  
Kvalitén i kommunens webbinformation till 
medborgarna (Index % av maxpoäng, KKIK) 

79 % 82 % 82 %  

Fördelning av föreningsbidrag till olika 
föreningar, köns- samt åldersfördelning (egen 
mätning) 
Individnivå på köns- samt åldersfördelning 
är inte möjlig att ta fram med befintlig 
rapportering 

-- -- --  

Kommunens lokaler som uppfyller kriterier för 
tillgänglighet. 
Ingen mätning finns, arbetet påbörjat och 
kommer att presenteras under 2017 

-- -- --  

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

Bedömning av måluppfyllelse 
När det gäller andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två 
år efter utbildningen visar ÖJ 2016 att Karlshamns kommun har en nedåtgående kurva jämfört 
med 2015. 
Elevers kunskaper valideras i högre grad än tidigare inom vuxenutbildningen. Arbetsmark-
nadens behov av arbetskraft är stort inom flera områden och de utbildningar som ges inom 
vuxenutbildningen har matchats mot arbetsmarknadens behov enligt upprättad utbildningsplan 
för 2016. 
 

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunen är delaktig i projekt för att skapa ökad samverkan mellan kommunen och Netport. 
Planering pågår för utveckling på NetPort Science Park via etapp 5 och 6, som ska attrahera 
framtida forskade och företag. 
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En hållbar logistikutveckling sker i regionen med fokus på Stilleryd och under året syns ett ökat 
intresse för Stilleryd och försäljningen av mark har ökat. 
På gymnasieskolan har utbildningsplan kopplat till verksamhetsplan tagits fram för att styra 
utbudet av yrkesutbildning för vuxna. APL på gymnasiet utvecklas och kommer att utvecklas 
ytterligare under 2017.  
En förstelärare på gymnasiet har som uppdrag att öka samarbetet med arbetslivet för 
gymnasiearbetet och två förstelärare har i uppdrag att utveckla det entreprenöriella lärandet. 
Stor satsning på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. 
 

Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

Verksamhetsmål 4:1 Ökad tillväxt och sysselsättning 

Förvärvsintensitet i Karlshamn 76 % 77 % 77 %  

Verksamhetsmål 4:2 Arbetsmarknaden har tillgång till nödvändig kompetens  
Tillgång till kompetens  
(Företagsklimat – svenskt näringsliv 
Resultat på en 6-gradig skala där 6 är utmärkt 
och 3 är godtagbart) 

3,0 3,0 3,0  

Verksamhetsmål 4:3 Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap 

Nystartade företag per 1 000 invånare 4,5 4,0 5,3  
Netto nystartade och avslutade företag +109 -- +6  
Deltagande i UF, andel av hur många som har 
möjlighet att delta, % 

-- -- 11,6 %  

 

Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 
organisation 
 

Verksamhetsmål: 
5:1 Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade 
medarbetare 
5:2 Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån uppdraget och 
omvärldsbevakning 
5:3 Kommunen har en sund ekonomi 
5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 
 
Bedömning av måluppfyllelse 
Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommunen har under de senaste åren gått åt fel håll. 2016 ses 
en ytterligare ökning av sjukfrånvaron och utvecklingen är alarmerande  
Personalomsättningen bland chefer sjunker istället för tvärtom. 
Antalet timmar som utförs av timavlönade minskar däremot i kommunens alla verksamheter 
och det är en utveckling åt rätt håll. 
Kommunens ekonomiska resultat för 2016 visar på ett positivt utfall med 15,9 mnkr  
Kommunen visar på en positiv utveckling för att skapa en ekologiskt hållbar verksamhet. Målen 
med att minska energianvändning i kommunala verksamheter är uppnått gällande fjärrvärme 
och elförbrukning. 
 

Kommunens arbete med att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Flera prioriterade insatser och aktiviteter pågår och är igångsatta för att hantera den ökande 
sjukfrånvaron. Exempel är bland annat insatser för att öka andelen tillsvidareanställda med 
heltidstjänst i förhållande till deltidstjänst. 
Arbetet utifrån projekt BICAB inom omsorgsförvaltningen har fortsatt och viktigt fokus har varit 
att ha rätt bemanning utifrån behovet av vikarier för att lösa planerad och akut frånvaro. Detta 
arbete har utvecklats under året och fortgår.  
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Såväl förskola som skola har implementerat KPP (kvalitetssäkrad personalplanering), 
ledningsorganisationen har förstärkts på förvaltningsnivå och en förändrad 
förskoleorganisation har implementerats. Detta har lett till förändrade och mer attraktiva 
chefsuppdrag med förbättrade förutsättningar för ledningsuppdraget.  
Kommunen har varit framgångsrik avseende rekryteringar av socionomer vilka räknas till en 
mycket svårrekryterad yrkesgrupp. 
En kompetensförsörjningsplan är framtagen för att möta behovet av att kunna rekrytera och 
behålla goda chefer och medarbetare. 
Arbete pågår för att implementera ett servicecentra. Rekrytering är avslutad, ombyggnation är 
klar och upphandling av ett nytt digitalt servicecenterstöd är genomförd. 
Kompass Karlshamn, kommunens styr- uppföljnings- och kvalitetssystem fortsätter att 
utvecklas men ett omtag kommer att göras under 2017 inför budgetprocess 2018, 2019 och 
nästa mandatperiod. 
Arbete pågår för att ta fram miljöeffektiva lösningar för ex energieffektivitet. Måltidsservice har 
utökat utbudet av ekologiska varor i verksamheterna. 

 
Indikatorer och indikatorsnivåer 2016 
 

Resultat 
2015 

Indikator-
nivå 2016 

Resultat 
2016 

Värde-
ring 

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

Sjukfrånvaro dagar/anställd 24,2 21,3 26,1  
Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, kommunalt 
anställda % 

7,6 % 6,2 % 8,2  

Antal timmar som görs av timavlönade under 
året. 

Minskning 
med 28 % 

Minskning 
med 10 % 

Minskning 
med 4 % 

 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 

91 % 93 % 88 %  

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

38 % 40 % 27 %  

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

Verksamhetsmål 5:3 Kommunen har en sund ekonomi 

Soliditet (minst 60 % på en femårsperiod, 
ansvarig nämnd = KS) 

68 % 60 % 67 %  

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

33 % 25 % 32 %  

Överskottsgrad (genomsnitt 1 % på en 
femårsperiod, ansvarig nämnd = KS) 

1,6 % 1 % 1,2 %  

Budgetavvikelse för investeringar  -- +/- 10 % + 50 %  

Avtalstrohet – inköp sker på rätt avtal 65 % 95 % 
Inte klarat 

95 % 
 

Verksamhetsmål 5:4 Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet 

Minskning av energianvändning i kommunala 
verksamheter 

-- -- 

Ja för 
fjärrvärme,
elförbruk-

ning 

 

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

45 % 50 % 49 %  

Användningen av fossilt bränsle (bensin, diesel, 
olja) 

Ej uppnått 
Minskning 
med 10 % 

Kostnads-
ökning med 

2,25 %, 
minskning 

av 
användand
e med 0,05 

% 
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Andelen inköpta ekologiska livsmedel (KKIK) 27 % 28 % 25 %  

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till 
ekologisk hållbarhet 

-- 100 % 

100 % av 
kontrol-
lerade 

upphand-
lingar 

 

Andel upphandlingar där hänsyn har tagits till 
social hållbarhet 

-- 100 % 

100 % av 
kontrol-
lerade 

upphand-
lingar 

 

Andel fossilfri värme som levereras från KEAB -- 95 % 93 %  

 
 

Kommunens Kvalitet i Korthet – resultatsammanställning 2016 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som 

beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 2016 har drygt 250 kommuner deltagit i KKiK. 

Resultaten ger möjligheter till jämförelser över tid och med andra kommuner. 

De 25 procent som placerat sig högst 

De 50 procent som placerat sig i mitten 

De 25 procent som placerat sig lägst 

 

Sammanställning av KKiK-mått Antal 
2016 

Antal % 
2016 

Antal 
2015 

Antal % 
2015 

Mått där resultatet är bättre än föregående år 10 25,6 % 12 30,8 % 
Mått där resultatet är lika med föregående år 4 10,3 % 7 18,0 % 
Mått där Karlshamn ligger över snittet i riket 23 59,0 % 26 66,7 % 
Mått som inte är jämförbara över åren 6 15,4 % -- -- 
Mått där Karlshamn har ett grönt resultat 6 15,4 % 8 20,5 % 
Mått där Karlshamn har ett gult resultat 27 69,2 % 28 71,8 % 
Mått där Karlshamn har ett rött resultat 3 7,7 % 3 7,7 % 
Mått som inte har mätts eller är utan resultat 
2016 

3 7,7 % -- -- 

Totalt antal mått  39  39  
 

1. Tillgänglighet 

Mått 1-3 Att få svar på en enkel fråga 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur många får ett komplett svar på en enkel fråga via 
e-post inom två arbetsdagar? 

83 % 89 % 83 % 74 % 86 % 

Hur många får ett direkt svar på en enkel fråga via 
telefon? 

37 % 56 % 42 % 55 % 52 % 

Hur många uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de ställt en enkel fråga via telefon? 
OBS 2016 går ej att jämföra med tidigare år, 
skalan är omgjord 

90 % 70 % 98 % 81 % 78 % 

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

74 procent (83 procent) av mailen som kommer till Karlshamns kommun besvarades med ett 
komplett svar inom två arbetsdagar jämfört med 86 procent i snitt för alla kommuner. Bäst resultat i 
Karlshamn har Gator och vägar med 100 procent svar inom två dygn.  

Andelen lyckade kontaktförsök (inom 60 sekunder) med en handläggare via telefon är 55 procent (42 
procent) vilket är en förbättring mot förra året och bättre än snittet. Om tiden utökas till 120 sekunder 
är andelen lyckade kontaktförsök 57 procent. Bäst resultat i Karlshamn har Förskola med 83 procent 
och Grundskola och Kommunledning med 75 procent. 

Bemötandet från personalen i samtal som besvarats via telefon är 81 procent. Måttet går inte att 
jämföra med tidigare år eftersom skalan är omgjord. Utfallet ligger över medelvärdet bland övriga 
kommuner. De flesta av kommunens verksamheter ligger på 100 procent av gott bemötande från 
personalen. 

Mått 4 Hur länge är det öppet? 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

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

47 tim 63 tim 55 tim 57 tim 53 tim 

Kommentarer: Måttet går inte att använda för jämförelse med andra kommuner utan är ett mått för 

jämförelse av den egna kommunen över tid. 2016 års resultat är en förbättring mot föregående år och 

det är simhallen som ökat sitt öppethållande. Det försämrade resultatet jämfört med 2014 beror på 

minskat öppethållande för biblioteken vilket till största delen beror på flytten till Gallerian. 

Mått 5-6 Hur länge måste man vänta? 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds 
plats den dag de önskade? 

86 % 85 % 76 % 59 % 64 % 

Hur många dagar i snitt var väntetiden för de som inte 
fick plats i förskolan på det datum de önskade?  

9 10 15 15 28 

Kommentarer: Andelen som får plats på förskolan den dag man önskat har minskat de senaste åren, 

främst på grund av en snabb ökning i efterfrågan på förskoleplatser. Karlshamns kommun har i några 

kommundelar brist på förskoleplatser i barnets närområde. 

Mått 7 Hur länge måste man vänta? 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

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

59 56 56 85 58 

Kommentarer: För 2016 har väntetiden för plats på särskilt boende ökat markant. Under året har det 

funnits svårigheter att erbjuda boende inom 3 månader, vilket påverkat snittdagarna. Tillskott av nya 

särskilda boende platser under 2017, Ekegården i Mörrum och Östralycke i Asarum förväntas minska 

väntetiden. Andelen ytterfall, dvs. de som väntat mer än 90 dagar, ligger över snittet för riket. 

Mått 8 Hur länge måste man vänta? 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att 
få ekonomiskt bistånd (socialbidrag) vid nybesök? 

16 13 8 15 17 

Kommentarer: Under 2016 har det varit ett flertal nyrekryteringar av socialsekreterare inom 

försörjningsenheten. Som ny socialsekreterare handlägger man inte nybesök eller bemannar  

nybesökstelefonen. Detta har under året lett till längre handläggningstider för att få ekonomiskt 

bistånd 
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2. Trygghet 

Mått 9-10  Trygghet 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i 
kommunen? 

index 
57 

index 
62 

Index 
62 

Index 
56 

Index 
58 

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

15 16 14 15 15 

Kommentarer: mätningar visar att medborgarna upplever en minskad trygghet men samtidigt har 
antalet anmälda brott minskat. 
Andel personer som en brukare möter under 14 dagar ligger på medel för landet. Detta resultat mäter 
verksamheten på enhetsnivå och på verksamhetsnivå varje månad, snitt per månad under 2016 är 14 
personer. 

 

Mått 11 Trygghet 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur många barn per personal är det i kommunens 
förskolor? Planerad bemanning 

5,6 5,4 5,5 5,5 5,3 

Hur många närvarande barn per personal är det i 
kommunens förskolor? OBS, Detta mått har tagits 
bort från och med 2016  

4,3 4,2 4,1 -- -- 

Kommentarer: Måtten tar inte hänsyn till personalens kompetens. Karlshamns kommun har en 
jämförelsevis hög andel anställda med pedagogisk högskoleexamen i förskolan (61 procent 2015 i 
jämförelse med 44 procent i samtliga kommuner). Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor i 
arbetet med barns lärande och utveckling enligt förskolans läroplan. 
 
3. Din delaktighet och kommunens information 

Mått 12-13 Din delaktighet och kommunens 
information 

2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 
inget 

val 
83,6 

inget 
val 

inget 
val 

inget 
val 

Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna? Från och med 2016 egengranskning. 

78 % 77 % 79 % 82 % 76 % 

Kommentarer: Informationen till medborgarna har med åren fått en allt större betydelse inom den 
offentliga sektorn och allt fler söker informationen via internet. Medborgarna förväntar sig hitta 
information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Sveriges kommuner och Landsting, 
SKL, har sedan 2009 granskat kommunernas webbplatser och utgångspunkten har varit att se på den 
information som finns utifrån medborgarens perspektiv. I 2016 års undersökning har både innehåll 
och metod förändrats och genomfördes som en självgranskning samt en extern undersökning av 
kvaliteten på kommunernas sökmotor.  

Undersökningen visar att Karlshamns kommuns webbplats ger svar på 82 procent (79 procent) av de 
250 frågorna. Genomsnittet bland medverkande kommuner är 76 procent. Genom självgranskningen 
har områden som saknar svar på frågorna identifierats och kompletterats. 

Mått 14-15 Din delaktighet och kommunens 
information 

2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta 
i kommunens utveckling? 

40 % 59 % 59 % 65 % 56 % 

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

Index 
40 

Index 
43 

Index 
43 

Index 
38 

Index 
40 

Kommentarer: Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att 
skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Kommunen har genomfört en 
självgranskning utifrån ett antal aktiviteter för medborgarkontakter och Karlshamns resultat är 
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förbättrat jämfört med tidigare år och en bra bit över medelvärdet för andra kommuner. 
Medborgarnas upplevelse av att de har insyn och inflytande har sjunkit. Denna fråga ingår i 
Medborgarundersökningen som genomfördes våren 2016. Enkäten skickades till 1200 invånare i 
åldrarna 18-84 år och besvarades av 44 procent. Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att dra 
generella slutsatser. 

4. Din kommuns effektivitet 

Mått 16-22 Kostnadseffektivitet – barn och unga 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

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

127 125 127 129 137 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 6 i 
kommunen i de nationella proven?  
Inte jämförbart med föregående år. Tidigare mättes 
resultat i nationella prov, från 2016 har detta 
ersatts med ett faktiskt betygsmått. 

95 % 94 % 93 % 75 % 78 % 

Vilket resultat når folkbokförda elever i årskurs 3 i 
kommunen i de nationella proven? 

72 % 67 % 71 % 75 % 71 % 

Behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, 
andel av folkbokförda elever. 

87,0 % 87,5 % 83,3 % 
80,9 

% 
86 % 

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. 
Andel positiva. 

-- -- 82,0 % 77 % 75,0 % 

Kostnad per betygspoäng (grundskolan) 335 kr 347 kr 351 kr 368 kr 382 kr 

Andelen elever (folkbokförda) som fullföljer 
gymnasieutbildning i kommunen 

82 % 81,9 % 79,9 % -- -- 

Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år, inkl IM. 
Nytt mått från 2016 och ej jämförbart med tidigare 
år. Avser endast de som tagit examen, inte 
studiebevis 

-- -- -- 
78,0 

% 
71 % 

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram - tusen kronor 109 tkr 114 tkr 120 tkr 
126 
tkr 

123 tkr 

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

Mått 23-25 Kostnadseffektivitet - Särskilt boende 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende 
finansierat av kommunen, - sammanvägt resultat 
bestående av olika faktorer? 

78 % 69 % 69 % 68 % 67 % 

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende - i 
tusen kronor? (1).  

844 -- 820 820 818 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende 

85 % 87 % 81 % 83 % 83 % 

(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. 

Kommentarer: Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2015. Karlshamn har även detta år låga 
resultat gällande frågor som rör internetuppkoppling och vilken tillgång de boende har till TV-kanaler 
i den egna lägenheten och i gemensamhetsutrymmen.  

Kostnaden per plats i särskilt boende är marginellt högre i Karlshamn i förhållande till andra 
kommuner.  
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Resultatet avseende andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har ökat 
2016 och ligger lite över medel i riket. 

Mått 26-28 Kostnadseffektivitet - Hemtjänst 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Vilket serviceutbud finns inom hemtjänsten finansierat 
av kommunen, - sammanvägt resultat bestående av 
olika faktorer? 

73 % 76 % 73 % 73 % 65 % 

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen - i tusen kronor? (1) 

208 297 302 292 272 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst 

90 % 91 % 91 % 92 % 91 % 

(1) Sedan 2013 har beräkningen av individstatistiken av antal brukare i hemtjänst förändrats vilket 
för Karlshamns del inneburit att antalet brukare har minskat. 
Kommentarer: Serviceutbudet ligger på samma nivå som 2013 och 2015. Karlshamn har även detta 
år låga siffror på enskilda frågor. Exempelvis erbjuds inte hemtjänsttagaren möjlighet att följa med vid 
dagligvaruinköp utan man erbjuds internethandling med hemkörning. Hemtjänsten har inte heller 
särskilt råd och stöd för syn- och hörselskadade. 

Kostnaden per brukare med hemtjänst har minskat i förhållande till föregående år, vi ligger dock 
högre än medel. Vi ligger kvar på samma nivå av ytterfall som tidigare år. 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst har ökat med 1 procent och vi ligger 
därmed strax över medel. 

Mått 29 Kostnadseffektivitet – Grupp och serviceboende 
inom LSS 

2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende 
finansierat av kommunen - sammanvägt resultat av olika 
faktorer? 

89 % 88 % 94 % 90 % 80 % 

Kommentarer: Serviceutbudet har försämrats något jämfört med föregående år men ligger 

fortfarande högt i förhållande till andra kommuner. Av de 10 frågor som ligger till grund för resultatet 

har Karlshamn 100 procent på 6 frågor medan övriga 4 frågor ligger mellan 66 – 96 procent.    

Mått 30 Socialtjänstens ungdomsarbete 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter 
avslutad insats/utredning 

63 % 64 % 67 % 81 % 77 % 

Kommentarer: Resultatet för 2016 är klart förbättrat mot tidigare år. Evidensbaserad praktik 

tillämpas för att säkra kvalitet och syftar till att undvika återkommande ärenden. 

5. Din kommun som Samhällsutvecklare 

Mått 31-34 Arbetstillfälle och företagande 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Andelen förvärvsarbetande i kommunen 76,2 % 76,0 % 76,6 % 76,7 78,9 % 

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 3,2 % 3,1 % 3,5 % 4,0 % 4,3 % 

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i 
kommunen? 

4,4 3,8 5,4 5,6 5,4 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
kommunens service för företagen? 

Index 
73 

ingen 
mätn 

index 
67 

Ingen 
mätn 

-- 

Kommentarer: Andelen förvärvsarbetande i Karlshamn har legat på ungefär samma nivå de senaste 
fyra åren. Snittet för Sveriges alla kommuner ligger dock högre. Antal nya företag som startats har ökat 
under 2016 och kommunen ligger över medel. 

Karlshamn har en relativt låg andel av befolkningen som får försörjningsstöd jämfört med övriga 
kommuner men för 2016 ses en ökning. 
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Mått 35 Folkhälsa 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens 
invånare? 

8,6 % 9,6 % 10,4 % 
11,1 

% 
11,7 % 

Kommentarer: Sjukpenningtalet ökar i hela Sverige och det har varit en konstant ökning de senaste 

åren. Jämfört med Karlshamns resultat 2011 på 6,6 procent motsvarar ökningen 4,5 procentenheter 

fram till 2016. Karlshamn ligger dock under medel i riket. 

Mått 36-39 Miljö 2013 2014 2015 2016 
Medel 
2016 

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 
av hushållsavfall? 

58 % 53 % 54 % 53 % 39 % 

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av 
totala bilar? 

48,2 % 45,9 % 46,0 % 
49,3 

% 
33 % 

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

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att 
bo och leva på? 

Index 
63 

Index 
66 

Index 
66 

Index 
61 

Index 
60 

Kommentarer: Syftet med måttet om effektiv hantering och återvinning av hushållsavfall är att 
redovisa kommunens arbete för att minska användningen av de ändliga resurserna och öka 
återvinningsgraden. Karlshamn ligger i den övre delen av kommunerna med bäst resultat. Även 
Sölvesborg och Olofström visar ett mycket bra resultat. 

Under året har ytterligare två elbilar köpts in vilket innebär att vi nu är nära målet att minst 50 % av 
vår fordonspark ska bestå av miljöbilar. Under 2016 utsågs Karlshamn till bästa biogaskommun i 
Blekinge. 

Inköp av ekologiska varor når inte riktigt upp till föregående års nivå på grund av prioritering att hålla 
livsmedelsbudget. Förskoleköken hamnade på 34,7 %, skolköken 27,1 % och äldreboende 22,6 %. Det 
är kostsamt att öka andelen ekologiska varor, särskilt inom äldreomsorgen. 
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Finansiell analys 
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK-modellen. Syftet är att analysera fyra 
viktiga perspektiv för att kunna identifiera ekonomiska problem och därigenom klargöra om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen som redovisas på följande 
sidor, grundar sig på redovisningsåren 2012-2016 och bygger på fyra perspektiv: det ekonomiska 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska 
utvecklingen. 

 

Resultat 
2016 års resultat på +15,9 miljoner kronor utgör +0,9 procent av erhållna skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. 
 
Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel som verksamhetens 
nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
 
Mellan 2015 och 2016 har verksamhetens nettokostnader ökat med 5,9 (2,2) procent. Ökningen av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2015 och 2016 ökat med 6,7 procent.  
 
Kommunen erhöll 37,3 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar 2015. Hela beloppet 
fördes över till 2016 då verksamheterna klarat av att hantera flyktingmottagandet inom ramarna 
2015. 11 mnkr av flyktingbidraget har inte förbrukats under 2016 utan förs till årets resultat. 
Exkluderas ej förbrukade flyktingbidrag uppgår årets resultat till 4,9 mnkr. 
 

Resultat  2012 2013 2014 2015 2016 

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 475 1 540 1 586 1 641 1 751 

Balansomslutning 1 560 1 689 1 686 1 719 1 725 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 429 1 495 1 602 1 638 1 735 

Nettokostnadsandel % (inkl finansnetto) 97 97    101 100 99 

Årets resultat (mnkr) inkl VA 44 48    -14     2 16 

Investeringsvolym (mnkr) 150 262     71  102 46 

Självfin.grad av investeringar inkl VA (%) 78 47    99 87 235 
 
2016 ingår jämförelsestörande post med 5,7 mnkr (intrångsersättning). Beaktas denna post är årets 
resultat 10,2 mnkr. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 46 mnkr (inklusive VA) och 33 mnkr (exklusive VA), vilket är 46 
mnkr lägre än budgeterad nivå, 92 mnkr. Den förhållandevis låga investeringsnivån beror bland 
annat på försäljning av mark till Karlshamns Hamn (31 mnkr) samt en tidigarelagd inbetalning 
(därför ej budgeterad inkomst) från Trafikverket avseende järnvägsspår i Stilleryd (15 mnkr). 
Självfinansieringsgraden avseende investeringar uppgår till 235 procent. 
 

Balanskravet 
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för att utjämna 
intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är det möjligt att 
avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och 
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kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 2010 göra en retroaktiv 
avsättning. Den samlade avsättningen år 2010-2016 uppgår till 120,5 miljoner kronor. 

 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 11,0 miljoner kronor, en procent av årets 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift (1 751 miljoner kronor) uppgår till 
17,5 miljoner kronor.  
 
I tabellen visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2016 samt budget 2017. 
 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 Budget 
2017 

Skatter, utjämningsbidrag, 
och kommunal fastighets-
avgift, mnkr 

1 475 1 540 1 586 1 641 1 751 1 808 

1 % av skatter och 
utjämningsbidrag 

14,8 15,4 15,9 16,4 17,5 18,1 

Årets resultat 43,6 47,7 -13,9 2,0 15,9 18,5 

Realisationsvinster -0,2 0 -3,0 -0,5 -1,6 0 

Realisationsförluster 0 0 2,7 0,7 0 0 

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

Krav på återställande av 
tidigare resultat 

0 0 0 0 0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

43,3 47,8 -13,9 1,5 11,0 18,5 

Medel till resultatutjämnings-
reserv 

-28,6 -32,4 0 0 0 -0,4 

Medel från resultat-
utjämningsreserv 

0 0 13,9 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 14,8 15,4 0,0 1,5 11,0 18,1 

Ackumulerad reserv 102,0 134,4 120,5 120,5 120,5 120,9 
                          

Det finansiella målet om överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är cirka 1,2 procent i 
genomsnitt under senaste femårsperioden. Det innebär att kommunen klarar det finansiella målet 
om 1 procent i genomsnitt under senaste femårsperioden.  Fram till 2015 var överskottsmålet 2 
procent i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Från och med 2016 är målet 1 procent. Måttet är 
räknat inklusive VA. Nämnderna har ett starkt ekonomiskt resultat 2016, överskott 32 mnkr i 
förhållande till tilldelad budget, samtidigt som de klarat ett effektiviseringskrav på 13 mnkr.  
 
Måttets resultat bedöms något förbättrat jämfört med förra året. 
 

Kapacitet  
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten uppgick till 66 procent 
för 2016 vilket är en ökning från föregående år med ca 1 procentenhet. 
 
Skuldsättningsgraden är ett mått på hur stor andel av kommunens tillgångar som är belånade. 
Skuldsättningsgraden minskar med 1 procentenhet och uppgår till 34 procent för 2016.   
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Kapacitet 2012 2013 2014 2015 2016 

Soliditet % 69 67 66 65 66 

Soliditet % genomsnitt senaste 5 åren 66 67 68 68 67 

Skuldsättningsgrad % 31 33 34 35 34 

Skattesats (primärkommunal i kr) 21,89 22,21* 22,21 22,21 22,21 
*skatteväxling 32 öre, kommunen tog över hemsjukvården från landstinget.  
 

Den genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 67 procent (68 procent år 2015).  
Kommunen har dock fortfarande en god soliditet samt en låg skuldsättningsgrad. Det finansiella 
målet en soliditet på 60 procent i genomsnitt under fem år uppnås. Måttet kapaciteten är i princip 
oförändrat. 
 
Skattesatsen har beslutats vara 22,21 kronor, för 2016 och är oförändrad för 2017.  Kommunens 
skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2016 framgår av följande tabell: 

  

Kommun 
Kommunal skattesats 

år 2016 
Plats i förhållande till 
övriga 290 kommuner 

Karlskrona 22,10 170 

Ronneby 22,36 209 

Karlshamn 22,21 185 

Olofström 22,16 177 

Sölvesborg 22,27 196 

   

Genomsnitt i Blekinge 22,22  

Genomsnitt jämförbara kommuner 
(kommuner i tätbebyggd region). 21,67 

 

 

Risk 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. 
Kassalikviditeten har förbättrats jämfört med 2015 och uppgår till 43 procent. Trots en likviditet 
under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. 
Förklaringen till detta är att en stor del av kommunens kortfristiga skulder utgörs av 
semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas under det närmaste året. Om man bortser från 
semesterlöneskulden uppgår kassalikviditeten till cirka 58 procent. Semesterlöneskulden inkl. 
okompenserad övertid har ökat med ca 5 mnkr, från 84 mnkr 2015 till 89 mnkr 2016. 
 

Risk  2012 2013 2014 2015 2016 

Kassalikviditet (%) 33 26 30 35 43 

Finansiella nettotillgångar (mnkr) -15 -142 -137 -149 -88 

Låneskuld (mnkr) * 150 218 218 243 213 

Genomsnittlig låneränta (%) 3,22 2,51 2,68 2,07 1,80 

Pensionsåtagande (mnkr) 750 791 750 722 685 

Borgensåtagande (mnkr) 1 402 1 349 1 437 1 500 1 663 
* nästa års amortering, kortfristig del ingår 2011-2014. Slutamorterat 2015. 

 
De finansiella nettotillgångarna har förbättrats, -88 mnkr 2016 vilket ska jämföras med -149 mnkr 
år 2015. Både korta fordringar och skulder har ökat. Av låneskulden på 213 mnkr utgör 127 mnkr 
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VAs andel och 86 mnkr kommunens del. Den genomsnittliga låneräntan den 31 december 2016 
uppgår till 1,80 procent. 

 
Pensionshantering 

Pensionsåtagande, inklusive löneskatt (tkr) 2016 2015 
   
Avsättning pensioner inkl löneskatt 8 607 8 947 
Ansvarsförbindelse pensionsåtagande inkl löneskatt 685 441 722 366 
Totala pensionsförpliktelser 694 048 731 313 
   
Finansiella placeringar, marknadsvärde 0 0 
Återlånade medel 694 048 731 313 

 
De totala pensionsförpliktelserna har minskat med cirka 37 mnkr sedan 2015. Avsättning pensioner 
minskar med cirka 0,3 mnkr till 8,6 mnkr medan ansvarsförbindelsen pensioner minskar med cirka 
37 mnkr från 722 till 685 mnkr. Utbetalningen av pensioner inklusive löneskatt ökar med 0,2 mnkr 
från 2015 och uppgår till 40 mnkr 2016.  Under åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av 
ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr inklusive särskild löneskatt.  
 
Kommunen har en pensionsavsättning hos KPA Pensionsförsäkring (se not 17 och 20). Efter år 1998 
tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda.   
 

Kommunens borgensåtagande har ökat med 163 mnkr jämfört med 2015 och uppgår till 1 663 mnkr. 
Borgensåtagandena är till största delen (1 606 mnkr eller 97 procent) hänförbara till kommunens 
helägda bolag. Borgensavgiften för de kommunala bolagen är 0,3 procent på borgensbeloppet vid 
årsskiftet. 
 
Årets investeringar uppgår till 46 mnkr (inklusive VA) och 33 mnkr (exklusive VA). Budgeterad 
investeringsnivå var 92 mnkr. Ingen nyupplåning har skett under 2016. Kommunen har amorterat 
30 mnkr.  
 
Måttet risk är förbättrat jämfört med förra året. 
 

Kontroll 
En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk 
hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera 
problematiska situationer. 

 
Kontroll 2012 2013 2014 2015 2016 
Budgetavvikelse (mnkr) (exkl VA) 10,7 25,3  - 5,5 4,8 6,6 
Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA) 3,0 3,1 - 0,9 0,1 0,9 
Årsresultat i % av skatter + bidrag (exkl VA) 
genomsnitt senaste 5 åren 

3,3 3,3 2,5 1,6 1,2 

 
 
Driftredovisning 
I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och budgetavvikelsen för år 
2016 samt nettokostnadsutfall för år 2015: 
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Driftredovisning, mnkr 

Nämnder Nettoutfall 2016 Budgetavvikelse 2016 Nettoutfall 2015 

Kommunstyrelse -155 9,4 -142 
Nämnd för barn, ungdom, skola -551 8,3 -526 
Gymnasienämnd -163 0,4 -155 
Kulturnämnd -27 -0,4 -25 
Teknisk nämnd -68 8,3 -73 
Teknisk nämnd VA inkl finans 3 3,3 0 
Byggnadsnämnd -8 0,3 -6 
Fritidsnämnd -55 1,2 -51 
Omsorgsnämnd -613  14,1 -587 
Socialnämnd */ -95 2,5 -91 
Övriga nämnder  -6 1,4 -11 
Effektivisering 0 -13 - 
S:a nämndernas nettokostnader -1 741 32 -1 665 
Finansförvaltning 1 757 -22 1 667 
Summa årsresultat 16 10 2 

*/ Socialnämnden erhöll i november 2016 en utökad budgetram med 2,8 mnkr. Utan denna tilläggsbudget hade 
Socialnämndens resultat uppgått till -0,3 mnkr. 

 
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på +10 mnkr, vilket 
fördelar sig med +32 mnkr för nämnderna och -22 mnkr för finansförvaltningen.  Förklaring till 
nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds resultatrapport. Nämnderna har under 2016 
haft ett gemensamt effektiviseringskrav på 13 mnkr. Nämnderna har med stor marginal klarat detta 
effektiviseringskrav.  
 
Finansförvaltningens negativa avvikelse på -22 mnkr beror huvudsakligen på budgeterad men inte 
verkställd försäljning av anläggningstillgång (-29 mnkr), lägre skatte- och bidragsintäkter än 
budgeterat (-8 mnkr), ej nyttjat statsbidrag flyktingmottagning (+11 mnkr), högre finansiella 
intäkter (utdelning) än budgeterat (+3 mnkr).  
 
Måttet kontroll visar en positiv budgetavvikelse. Osäkerhet kring flyktingmottagande, generellt 
effektiviseringskrav, tidigarelagda utbetalningar, som därmed ej budgeterats, med mera har gjort att 
2016 har varit ett svårt år att följa upp. De procentuella avvikelserna mellan utfall och budget är dock 
små för de flesta nämnderna. 

 

Investeringsredovisning, mnkr 

Nämnder Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelse 80 36 -44 

BUS nämnd -15 -15 0 

Gymnasienämnd -7 -6 1 

Kulturnämnd -1 -1 0 

Teknisk nämnd -49 -27 22 

Teknisk nämnd VA -61 -13 48 

Byggnadsnämnd 0 0 0 

Fritidsnämnd -23 -15 7 

Omsorgsnämnd -16 -5 11 

Socialnämnd 0 0 0 

Summa -92 -46 46 

 



 38 

Årets nettoinvesteringar blev 46 mnkr inklusive VA (33 mnkr exklusive VA), vilket är 46 mnkr 
lägre än den budgeterade nivån på 92 mnkr.  

 
Kort om de största investeringsprojekten 
 
Tekniska nämnden exkl VA-enheten 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall 

tom 2015 
Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Avvikelse 
2016 

1134 Rörmokaren 2 -11,0 0 -4,3 -11,0 6,7 
1136 Tubbaryd, nybyggnad 
kontor 

-37,2 0 -0,2 -2,0 1,8 

1160 Möllegårdens skola, ny 
byggnad 

-6,9 -6,4 -0,5 -0,5 0 

1187 Restaurang Östralycke -9,7 0 -0,03 -0,05 0,02 
1320 Stortorget, ombyggnad -21,5 -1,5 -0,4 -5,0 4,6 
1322 Norra infarten, cirkulation -12,0 -10,0 -2,8 -2,0 -0,8 
1346 Belysning Hinsetunneln -7,0 0 0 -1,0 1,0 
2519 Ombyggnad H- och F-hus -40,3 0 -0,03 -0,3 0,27 

 

1134 Rörmokaren 2  
Projektet har bromsats p.g.a. osäkerhet om det finns plats för fler verksamheter i byggnaden. 
Det pågår en utredning gällande detta. Projekten 1134 Rörmokaren 2 och 1136 Tubbaryd, 
nybyggnad kontor löper vid sidan om varandra. Se projekt 1136. 
 
1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor  
Projektet nybyggnation av kontor- och omklädningslokaler i Tubbaryd fick ett igångsättnings-
besked i mars 2016. Arkitekt påbörjade arbete med att ta fram handlingar enligt verksamhetens 
önskemål på lokaler. I augusti togs det en paus i projektet då det ansågs att en djupare utredning 
måste göras ifrån kommunens sida gällande vad den nya bygganden skall innehålla för 
verksamheter. Dessutom bör det göras en översyn om det finns möjligheter att samutnyttja 
lokaler med Rörmokaren 2 och därmed minska ytorna i den nya byggnaden på Tubbaryd. Det är 
viktigt att ta hänsyn till hela området Tubbaryd i projektet.  
 
1160 Möllegårdens skola, ny byggnad  
Byggnation av ny skol- och fritidsbyggnad om 300 kvm på Möllegårdens skola höstterminen 
2015 p.g.a. att elevunderlaget i Svängsta ökat. Byggnaden stod klar när verksamheten startade 
vårterminen 2016. Möllegårdens skola har även fått en ny lekplats och anpassningar är gjorda i 
de befintliga husen för att kunna ta emot det ökade elevantalet.  
 
1187 Restaurang Östralycke  
En vagnhall på Stenbackanavet är påbörjad för att klara matdistributionen under tiden för om-
byggnaden av restaurang Östralycke samt ger köket möjlighet att utnyttja hela kapaciteten i 
produktionen.  
 
1320 Stortorget, ombyggnad 
En ny byggnad Orangeriet planeras på stortorget och den kan vara klar våren 2019. Byggnaden 
kommer att vara på ca 300 kvm och innehålla restaurang, café med servering av glass och 
offentliga toaletter. När byggnaden är klar rivs den nuvarande torgpaviljongen. För närvarande 
pågår utredning och planering av byggnaden och de åtgärder som blir nödvändiga att utföra i 
samband med dess uppförande.  
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1322 Norra infarten, cirkulation   
Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen är klar och både in- och utfart fungerar 
tillfredsställande. Budgeten överskreds p.g.a. upphöjda refuger och att även befintlig infart söder 
om McDonalds byggdes om. 
 
1346 Belysning Hinsetunneln 
Budgeten för 2016 var avsedd för belysning av bergssidorna vid den västra infarten till Hinse-
tunneln. Tunneln ska renoveras 2017 då väggarna tätas och befintlig belysning i den byts ut. En 
bedömning gjordes att det var bättre om belysning sköts fram till 2017 för att få en helhetslös-
ning kring Hinsetunneln.  
 
2519 Ombyggnad H- och F-hus 
Budget finns för att påbörja utredning och projektering av ombyggnad H- och F-hus på Vägga-
skolan. Behoven för husens om- och tillbyggnader är inte klara p.g.a. att de hör ihop med hela 
skolans lokalbehov. En offert har tagits in för uppdatering av den tidigare lokalutredningen som 
gjordes 2009 och ska klargöra behoven. En ny byggnad kan under nuvarande förutsättningar stå 
klar i december 2019. 
 

VA-enheten 
 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall 

tom 2015 
Budget 

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse 
2016 

1520 Åtgärder Vatten -6,1 0 -6,1 -4,9 1,2 
1530 Åtgärder Avlopp -42,7 0 -42,7 -10,2 32,5 
1540 VA-utbyggnad, netto 1,7 0 1,7 2,0 0,3 
1550 Nytt vattenverk Långasjön -210,0 -0,4 -12,6 -0,3 12,3 

 
1520 Åtgärder Vatten 
 Vattentornet i Asarum har renoverats utvändigt. 

 Uppdatering av styrsystem för ytterstationer och radionät har startats upp. 

 Prästgårdsborran i Ringamåla har renoverats. 

 Projektering inför renovering av vattentornet i Svängsta har påbörjats. 

 17 stycken galvserviser är ersatta med pe-ledningar. 

 530 meter huvudledning av järn och 14 stycken huvudventiler är utbytta för att minska 

framtida störningar. 

 En styck rundmatning på dricksvattennätet har gjorts under året, 250 meter pe 63. 

 Utbyte av 2 500 meter vattenledning i samband med VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd.  

1530 Åtgärder Avlopp 
 Renovering av barkfilter/ventilation. 

 Ny gaspanna på Sternö arv. 

 Ny grind. 

 Renovering av ett sandfilter. 

 Nytt reservkraftverk på pumpstation Gungvala södra. 

 Renovering av Såpebrukets pumpstation. 

 Nytt reningsverk i Ringamåla. 

 Projektering, tillstånd och marktillträde för överföringsledning Mörrum-Sternö. 

 Tillståndsprocess för Sternö arv har pågått. 

 1 450 meter spillvattenledning är relinad. 

 370 meter spillvattenledning är omlagd. 
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1540 VA-utbyggnad 
Entreprenad VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd har slutförts och anslutning av fastigheterna pågår. 
Projekteringsarbetet av VA-ledningar i Granefors och Brorstorp har pågått. 
 
1550 Nytt vattenverk 
Projekt nytt vattenverk har pågått under hela 2016. 
 
Investeringsprojekt > 5 mnkr                                   Projektets 

totalbudget 
Utfall tom 

2015 
Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Avvikelse 
2016 

Östra Piren, utgift             -34 820 -12 820 -40 -14 500 14 460 
Östra Piren, inkomst             15 865 3 965 0 9 900 -9 900 
Logistik Karlshamn Stilleryd, utgift -86 439 -68 773 -166 -1 000 834 
Logistik Karlshamn Stilleryd, inkomst 74 484 6 514 30 863 5 000 25 863 
Skogsborg, utgift                  -8 200 -6 736 -354 -1 264 910 
Skogsborg, inkomst                  8 200 1 650 550 2 600 -2 050 
Vettekullaområdet, utgift         -46 823 -25 723 -38 -200 162 
Vettekullaområdet, inkomst  35 118 5 418 0 2 000 -2 000 
Sternö Marina, marksanering -8 550 -1 754 -96 -5 800 5 704 
Logistik Karlshamn, Jvganläggn, utgift    -172 245 -130 000 -245 -1 000 755 
Logistik Karlshamn, Jvganläggn, inkomst      85 504 63 958 21 546 6 700 14 846 
Stilleryd småindomr, KH et 2, utgift -9 100 -23 -1 082 -4 377 3 295 
Stilleryd småindomr, KH et 2, inkomst 9 100 0 0 0 0 
Stationsområdet, utredning mm -11 500 -13 -455 -1 487 1 033 
Stationsområdet, inkomst 10 000 0 0 0 0 
Asarum, f.d. flygfält, utgift -18 900 -1 670 -5 198 -9 000 3 802 
Asarum, f.d. flygfält, inkomst  18 900 0 0 0 0 
Guöplatån, utgift              -10 060 -60 -463 -4 000 3 537 
Guöplatån, inkomst 10 000 0 0 0 0 
Biblioteks- och kulturhus -193 133 -5 492 -8 -114 106 
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 112 000 -112 000 

IT strategin och investeringar -17 060 -2 409 -3 657 -5 050 1 394 

      
Summa -349 658 -173 968 41 158 90 408 -49 251 

 

0002 Östra Piren 
Kommunens del avser utbyggnaden av den offentliga miljön runt de planerade byggnaderna. 
Tidplanen har anpassats till forskarbyns kommande etapputbyggnad. Projektering pågår och 
entreprenad upphandlas preliminärt sommaren 2017. Karlshamnsfastigheters ersättning för 
mark (3 mnkr) och delar av mark- och kajarbeten utfaller 2017-18 beroende på upphandling.  
 
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. En förstudie har inletts för att se över hela Stillerydsområdets 
framtida utveckling inklusive Västerport och den andra etappen av Kapten Holms väg. 
 
0026 Skogsborg 
Två tomter har sålts och bebyggts under året. Kopplat till exploateringen är frågan att hitta en 
ny lokalisering för en pistolskyttebana. Bygglov och miljötillstånd finns och förhandlingar om 
markbyte pågår. 
0027 Vettekullaområdet 
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Utbyggnad av en första etapp av gång- och cykelväg längs Vettekullavägen är sedan tidigare 
färdigställd. Lantmäteriförrättning om väg återförvisad till Lantmäteriet efter överklagande. 
Fyra tomter återstår och förhandlingar pågår om dessa. 
 
0029 Stärnö Marina 
Avhjälpande av äldre markföroreningar avvaktar beslut hos Länsstyrelsen. Sanering utförs 
därför 2017 istället för som planerat 2016 och 5,7 mnkr behöver därmed flyttas över. En mnkr 
är sedan tidigare budgeterat för plan och kompletterande utredningar. 
 
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 Elektrifiering och Renovering 
av Hamnspår. Trafikverket ska enligt medfinansieringsavtal bidra med 15 mnkr till projektet. 
Kommunen har förskotterat utgiften och Trafikverket har tidigarelagt utbetalningen av bidraget 
till 2016.  
 
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 
projekteringsarbetet vid årsskiftet 2015/2016. 
 
0038 Stationsområdet 
Avslutad förstudie har genomförts till lägre kostnad än budgeterat. Projektet fortsätter 2017 
med programarbete, miljögeoteknisk undersökning och markförhandling. Detaljplanering pågår 
av det första punkthuset i den inledande etappen. 
 
0304 Guöplatån 
Geoteknisk undersökning för eliminering av framtida rasrisk påbörjad. Diskussioner pågår med 
Länsstyrelsen angående biotopsskyddad allé vilken kan innebära behov av ny projektering. 
Utgångspunkten är att entreprenadarbetet kan utföras som planerat 2017. 
 
 

Sammanställd redovisning 
Koncernen Karlshamns kommun omsatte år 2016 totalt 998 mnkr (exkl. skatter och generella 
statsbidrag). Kommunkoncernen, som via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB inkluderar 
de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn Kombiterminal AB, Karlshamns-
fastigheter AB samt delägda Västblekinge Miljö AB (50 %), gav ett sammanlagt resultat före skatt 
om 48,0 mnkr för räkenskapsåret 2016. 
 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge 0 mnkr (0,8), Cura 2,5 mnkr (7,3) samt Miljöförbundet 
Blekinge Väst 0,8 mnkr (1,9) har inte konsoliderats i den sammanställda redovisningen men 
ingår i den kommunala koncernen.  
 
Resultaten efter finansiella poster uppgick för Karlshamn Energi AB till 10,4 mnkr (-2,3), för 
Karlshamnsbostäder AB till 30,0 mnkr (18,1), för Karlshamns Hamn AB till 6,3 mnkr (9,0) och 
för Karlshamnsfastigheter AB till -5,6 mnkr (-10,8).  
 
 
 
 

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015 2016 

Soliditet (%) 33,3 33,6 32,0 31,3 30,6 
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Resultat före extraordinära poster  33 49 - 28     6 48 
 
Soliditeten uppgår till 30,6 procent och är därmed något lägre mot föregående år. Den knappa 
försämringen av soliditetstalet är hänförlig till högre investeringar i kombination med en viss 
ökning av tillgångsmassan. Soliditeten är högre än de 25 procent som i de finansiella målen 
fastlagts för kommunkoncernen. 
 
Budget- och prognosavvikelserna för koncernen sammanhänger, förutom avseende kommunen, 
med att Karlshamnsbostäder AB redovisar ett i förhållande till budget mycket positivt resultat 
och Karlshamnsfastigheter AB redovisar ett resultat något bättre än budget. Karlshamn Energi 
AB och Karlshamns Hamn AB har inte nått upp till budgeterade belopp. 
 

Ekonomichefens kommentarer 
Kommunens resultat för år 2016 uppgår till 15,9 mnkr vilket är 9,9 mnkr bättre än budget. 
Resultatet för koncernen är 48 (6) mnkr. Kommunen behöver starka ekonomiska resultat de 
närmaste åren då det finns ett stort investeringsbehov för att klara det uppdrag kommunen har. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att sänka överskottsmålet till 1 procent i resultat av skatte- 
och bidragsintäkter från och med 2016. Trots detta behöver åtgärder motsvarande 
effektiviseringar på ca 100 mnkr vidtas inom kommunens verksamheter 2016-2020 för att nå 
det nya lägre målet på 1 procent. 
 
Karlshamn har, precis som riket, en ökning av sjukfrånvaron, både korttids- och 
långtidsfrånvaron. Även omsättningen på medarbetare och chefer är hög. Detta påverkar 
verksamheterna och de som nyttjar kommunens tjänster negativt och är dessutom kostsamt och 
ineffektivt. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron samt minska personalomsättningen bör vara 
högt prioriterat de kommande åren. 
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Kommunfullmäktige 
 
Ordförande: Marie Sällström (S) 
Förste vice ordförande: Gert Åkesson (C)  
Andre vice ordförande: Iréne Ahlstrand Mårlind (M)   
Kommundirektör: Göran Persson/ Daniel Wäppling 

 
Kommunfullmäktiges verksamhetsområden 
 Kommunens högsta beslutande organ 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – analys och årets viktigaste 
händelser 
Kommunfullmäktige har under året beslutat om budget, bokslut och ansvarsfrihet, följt upp 
ekonomin och tagit del av revisorernas granskningar.  
 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Kommunfullmäktiges styrande funktion ska utvecklas genom att debatten och arbetet i full-
mäktige i större utsträckning inriktas på målformulering, utvärdering och uppföljning. 
Utvecklings- och framtidsfrågor ska startas och följas upp i kommunfullmäktige. Kontakten 
mellan medborgare och förtroendevalda ska leda till att angelägna och aktuella 
medborgarfrågor kan bedömas vara strategiska och av stor vikt och i större utsträckning 
beslutas av kommunfullmäktige. Strävan ska vara att få fler ungdomar intresserade av 
kommunpolitik och engagerade i samhällsdebatten.    
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -2 718 -1 817 -2 243 427 

     

Nettokostnader -2 718 -1 817 -2 243 427 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Överskott delvis på grund av inställt fullmäktigesammanträde 
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Kommunrevision  
 

Ordförande: Lars Beckman 
 

Revisorernas verksamhetsområden 
 Kommunens förtroendevalda revisorer prövar i enlighet med kommunallagen på 

kommunfullmäktiges uppdrag om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder är 
ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande samt om den interna kontrollen som bedrivs inom styrelsen och nämnderna är 
tillräcklig. 

 Revisorerna har också till uppgift att bedöma om resultatet i delårsrapport och 
årsredovisning är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om. 

 Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse som 
lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsen avgivit sin årsredovisning. I 
revisionsberättelsen ger revisorerna förslag om kommunstyrelsen och nämnderna ska 
beviljas ansvarsfrihet. 

 Det finns också, där beröringspunkter finns, en samordning med den lekmannarevision som 
utförs i de kommunala bolagen. 

 Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens 
revisorer sakkunnigt biträde från en revisionsfirma. Sakkunnigt biträde under år 2016 har 
varit Pwc. 

 
Revisorernas arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Revisorerna har till uppgift att självständigt och utifrån en väsentlighets- och riskbedömning 
avgöra vilka verksamheter som ska granskas.  
 
Under året har, förutom granskning av årsredovisning och delårsrapport, följande granskningar 
genomförts: 
 Uppföljning av tidigare granskning av Väggaskolans boksamling 

 VA-verksamheten 

 Kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar och arkivvård 

 BUS-nämndens styrning och ledning 

 Kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag 

 Rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen 

Utöver ovanstående har, i syfte att erhålla underlag för eventuell fördjupad granskning, tre 
förstudier genomförts. En av förstudierna avsåg kommunens satsning på området Stilleryd. 
Förstudien har kompletterats med ett antal frågeställningar till kommunstyrelsen. Vidare har 
förstudier genomförts avseende tekniska nämndens kostservice, städservice och fastighetsdrift, 
samt BUS-nämndens musikskola. 
 
År 2015 granskades kommunens näringspolitiska verksamhet. Under år 2016 har revisorerna 
begärt och behandlat förtydligande svar angående vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att 
vidta med anledning av rapporten. Granskningsresultaten finns sammanfattade i den 
redogörelse som för varje år bifogas revisionsberättelsen. 
 
Revisorerna har under året haft kontakter med kommunfullmäktige, genom dess presidium, i ett 
flertal frågor. I samband med revisorernas behandling av delårsrapport och årsredovisning har 
möten skett med såväl kommunfullmäktiges som kommunstyrelsens presidium. Vidare har 
revisorerna träffat presidierna i socialnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden, 



 45 

gymnasienämnden, byggnadsnämnden och fritidsnämnden för en övergripande diskussion om 
respektive nämnds verksamhet och ekonomi. Revisorerna har även under året genomfört 
nämndbesök, bland annat i syfte att informera om revisorernas uppdrag och arbetssätt. 
Revisorerna följer även löpande kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet genom deras 
protokoll. 
 
Under år 2016 har revisorerna genomfört en upphandling av sakkunnigt biträde. Uppdraget att 
vara sakkunnigt biträde fr.o.m. år 2017 tilldelades EY. 

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

Ekonomisk analys och prognos 
 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader -1 417 -1 436 -1 436 0 
     
Nettokostnader -1 417 -1 436 -1 436 0 

 
Verksamheten har bedrivits inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten. Inom 
befintlig budgetram har kostnaderna för arvoden ökat med anledning av ett nytt 
arvodesreglemente, samt även till delar med anledning av aktiviteter kopplade till den under 
året genomförda upphandlingen. 
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Kommunstyrelse 
 
Ordförande: Per Ola Mattsson 
Förvaltningschef: Göran Persson/ Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Avdelningen för tillväxt och utveckling 
 Administrativa avdelningen 
 Ekonomiavdelningen 
 Personalavdelningen 
 Arbetsmarknadsfrågor (tillhör organisatoriskt utbildningsförvaltningen) 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Medborgarna anger i mätningar att känslan av trygghet har minskat men samtidigt har 
anmälda brott minskat jämfört med tidigare år. 
Ungdomsarbetslösheten minskar och målet på mindre än 19 % för 2016 är uppnått. Det syns 
dock en ökning av arbetslösheten bland ungdomar i slutet av 2016. 
Ungdomars bruk av alkohol, narkotika och tobak följs upp årligen. För tobak nås målen för 
2016 medan användandet av alkohol och framför allt narkotika har ökat. Det varierar mellan 
pojkar och flickor. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
En översyn av kommunens säkerhetsarbete har påbörjats. 
Aktivt arbete tillsammans med arbetsförmedlingen och andra aktörer för att minska 
ungdomsarbetslösheten.  
Drogvaneundersökningen är väl förankrad i verksamheten och har bra svarsfrekvens och 
ger årligen en bild över nuläge och utvecklingen över ANDT-området. Många olika insatser 
sker inom områdena ANDT och psykisk ohälsa. 

 

Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Bedömning av måluppfyllelse 
Arbetet med mark- och boendestrategin är avslutad men kommunens arbete med att 
tillgodose mark vid nyetableringar och expansion samt mark och tomter för bostadsändamål 
har inte uppfyllts fullt ut. 
Östersjöfestivalen är Karlshamns största evenemang och är mycket uppskattat av 
medborgare och turister i alla åldrar. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Förstudier har initierats för strategiska utvecklingsprojekt, översyn av kommunens 
strategiska markinnehav har påbörjats för att skapa attraktiva boendemiljöer och en 
ändamålsenlig infrastruktur. 

 

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Bedömning av måluppfyllelse 
I förhållande till riket (65 % mot snitt 56 %) är Karlshamns kommun duktiga på att 
möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling men vi når ändå inte upp till 
KFs indikatorsnivå för 2016 (minst 70 %). Däremot har kommunens information och 
tillgänglighet på webben ökat och når upp till målet. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
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Servicecenter kommer att inrättas under 2017 och kommer att vara motor i utbyggnaden av 
e-tjänster. 
Översyn av organisationen med bland annat ett gemensamt nämndssekreteriat syftar till att 
förbättra hanteringen av allmänna handlingar. 

 

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Bedömning av måluppfyllelse 
Målet bedöms ha uppnåtts utifrån de genomförda insatserna.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Kommunen är delaktig i projekt för att skapa ökad samverkan mellan kommunen och 
Netport. 
En hållbar logistikutveckling sker i regionen med fokus på Stilleryd. Under året syns ett ökat 
intresse för Stilleryd och försäljningen har ökat. 

 

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
Bedömning av måluppfyllelse 
Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommunen har under de senaste åren gått åt fel håll. Under 
2016 ses en ytterligare ökning av sjukfrånvaron och utvecklingen är alarmerande.  
Personalomsättningen bland chefer sjunker istället för tvärtom. 
Antalet timmar som utförs av timavlönade minskar däremot i kommunens alla verksam-
heter och det är en utveckling åt rätt håll. 
Kommunens ekonomiska resultat för 2016 visar på ett positivt utfall med 15,9 mnkr  
Kommunen visar på en positiv utveckling för att skapa en ekologiskt hållbar verksamhet. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Flera prioriterade insatser och aktiviteter pågår och är igångsatta för att hantera den ökande 
sjukfrånvaron. Exempel är bland annat insatser för att öka andelen tillsvidareanställda med 
heltidstjänst i förhållande till deltidstjänst. 
En kompetensförsörjningsplan är framtagen för att möte behovet av att kunna rekrytera och 
behålla goda chefer och medarbetare. 
Arbete pågår för att implementera ett servicecentra. Rekrytering är avslutad, ombyggnation 
är klar och upphandling av ett nytt digitalt servicecenterstöd är genomförd. 
Kompass Karlshamn, kommunens styr- uppföljnings- och kvalitetssystem fortsätter att 
utvecklas men ett omtag kommer att göras under 2017 inför budgetprocess 2018, 2019 och 
nästa mandatperiod. 

 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Det är svårt att rekrytera ett antal olika yrkeskategorier och löneglidning för dessa grupper ses 
som en konsekvens av detta. 
Personer som kom med 2015 års flyktingström har börjat få uppehållstillstånd och placeras i 
kommuner. 
Ett fortsatt ökande krav på service, tillgänglighet och god krisberedskap vilket innebär att vi 
behöver driva, påskynda och iscensätta digitala lösningar för att klara detta. 
Ny lagstiftning inom LOU från och med 1/1 2017 
Införande av E-handel och krav på elektronisk fakturahantering. 
Ökad befolkning ger ökad bostadsefterfrågan och behov av tillgång till strategisk mark. Det är 
en stor utmaning att långsiktigt klara bostadsförsörjning och kunna erbjuda attraktiv mark för 
etableringar. 
I ett regionalt och nationellt perspektiv är utbyggnaden av sydostlänken mellan stambanan och 
Karlshamn strategiskt viktig. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     
Intäkter 73 806 72 695 62 154 10 541 
Kostnader -219 859 -227 938 -226 766 -1 172 
     
Nettokostnader -146 053 -155 243 -164 612 9 369 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
De största positiva avvikelserna beror framför allt på politiska utvecklingsprojekt, minskade 
kostnader för kollektivtrafik, vakanta tjänster som inte tillsatts och det tillfälliga statsbidraget 
för ökad flyktingverksamhet som inte använts fullt ut. 
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Socialnämnden 
 
Ordförande: Jan-Åke Berg 
Förvaltningschef: Camilla Gärdebring/ Ulrika Norden Johansson 

 
Nämndens verksamhetsområden 
 Individ- och familjeomsorg  
 Socialpsykiatri  
 Introduktion för nyanlända.  
 Vuxenenheten 
 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Försörjningsstödet, exklusive introduktion och ensamkommande, avviker på ett markant 
sätt från 2015.  Både utbetalningar och antal hushåll ökar avseende barnfamiljer.      
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Under 2016 beslutades att Arbetsmarknadsenheten vid årsskiftet 2016/2017 skall ha sin 
verksamhetstillhörighet närmare försörjningsenheten. Förhoppningen är att det skall 
fördjupa samarbetet och leda till fler i arbete. En ytterligare förändring är att 
Försörjningsenheten skall ingå i en gemensam enhet tillsammans med Introduktions-
enheten. Utbyte av kunskap mellan grupperna möjliggör att de klienter som nu är i år 3 av 
etableringen kan lämnas över på ett bra sätt samt att introduktionssekreterarna kan höja 
Försörjningsenhetens kulturkompetens. I och med den ökande invandring som Sverige har 
haft de senaste åren så är det viktig att ha kunskap för att bemöta och kartlägga klientens 
förmågor för att underlätta klientens möjligheter till självförsörjning. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Alla brukare som har en pågående insats skall vara delaktiga i utformningen av 
genomförandeplanen.  Målet är uppnått. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Under året har det varit ett flertal utbildningssatsningar avseende dokumentation där 
genomförandeplanen är en del. Enhetschefer och handläggare ansvarar för att bevaka och 
prioritera för att brukarnas delaktighet skall säkerställas i genomförandet av beslutad 
insats.  

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Verksamheten har varit framgångsrik avseende rekryteringar av socionomer vilka räknas 
till en mycket svårrekryterad yrkesgrupp. Personalomsättningen har varit låg. Sjuktalen 
ligger inom av KF beslutad nivå. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Framgångsrik rekrytering av socionomer och chefer. Ett tydligt ledarskap som leder till en 
god arbetsmiljö.  

 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Antalet asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige har minskat drastiskt 
sedan årsskiftet 2015/2016. I mars 2016 fick Migrationsverket bara in 121 ansökningar från 
ensamkommande barn, jämfört med 9 000 i oktober, 8 000 i november och 3 000 i december 
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2015.  För Karlshamns del har det inneburit att det kommit 144 ensamkommande barn 2015 
och under 2016 har det endast kommit fyra barn.  
 
Med anledning av ovanstående har två av tre HVB- hem som drivs i kommunens regi avvecklats 
och flertalet av de barn som har varit i behov av fortsatt placering har placerats inom Curas regi.  
 
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.  
 
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 familjeperspektiv 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.  
 
Verksamheten ska organiseras så att brukarens behov sätts i centrum. Verksamheten ska ha 
fokus på tidig upptäckt vid missbruk och förebyggande arbete. 
 
I förvaltningen är riktlinjer framtagna för myndighetsutövningen gällande vuxna med missbruk 
och/eller boendesociala problem. Riktlinjerna ska tydligt beskriva vilka öppenvårdsinsatser 
som ska finnas på hemmaplan och hur socialnämnden vill att de ska användas. Riktlinjerna 
innehåller ambitionsnivå och kriterier för att bevilja frivillig heldygnsvård på behandlingshem.  
 
Insatser i form av personligt utformat stöd, boendestöd och mobila teamet, har delat ansvar 
mellan socialnämnd och omsorgsnämnd. Behovet av personligt utformat stöd väntas öka med 
ca 15 personer årligen 2016 – 2018.  
 
Verksamheten ser ett fortsatt högt antal orosanmälningar 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.  Det kan medföra att antalet placeringar ökar.  
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår inom den 
kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan huvudman, 
exempelvis neddragningar av slutenvårdsplatser och kortare vårdtider inom både somatisk och 
psykiatrisk vård.  
 
Boende för socialnämndens målgrupper är en utmaning. Detta gäller såväl boende för de 
nyanlända som kommer och andra målgrupper inom socialnämndens område. En god 
samverkan med fastighetsägare är en förutsättning för att tillgodose de behov av bostäder som 
finns. Förvaltningen har sökt och blivit beviljade statliga medel för att jobba med privata 
fastighetsägare i frågan. 
 
Idag går det inte att bedöma hur etableringsreformen påverkar kommunens verksamhet på sikt. 
En stor utmaning är hur verksamheten skall hantera integrationsfrågorna framöver. 
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Svårigheter med att rekrytera personal fortsätter, konkurrensen är hög och för att lyckas med 
rekryteringen måste kommunen och förvaltningen var en attraktiv arbetsgivare genom att 
erbjuda utveckling, utbildningar, bra introduktion samt stöd och handledning.  
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     
Intäkter -64 052 -115 603 -45 452 -70 151 
Kostnader 154 775 210 803 143 113 67 690 
     
Nettokostnader 90 723 95 200 97 661 2 461 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Socialnämndens överskott på 2,4 mnkr inkluderar Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 
148 om utökad budgetram för 2016 med 2,8 mnkr. 5,0 mnkr har förts över från 
Integrationsfonden. 
 
Vuxna missbrukare, försörjningsstöd och verksamheten för övriga vuxna har ett underskott till 
stor del beroende på placeringskostnader. 
 
Inför 2016 höjde Migrationsverket sin etableringsschablon för nyanlända från och med 1 januari 
2016 till 125 tkr för personer under 65 år (jmf år 2015 83,1 tkr) vilket har gett kommunen en 
positiv effekt. Under hösten och vintern har det planlagts en avveckling utav 2 HVB-hem som 
drevs i egen regi, Rosen och Torpet. Barnen som bodde där har antingen fyllt 18 år och således 
flyttat till Migrationsverket asylboende alternativt flyttat till Cura.  
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Omsorgsnämnden  
 
Ordförande: Leif Håkansson 
Förvaltningschef: Camilla Gärdebring/ Ulrika Norden Johansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Omsorgsnämndens uppgift är att ansvara för insatser och stöd till äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 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  
 Hälso- och sjukvård 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukare en god omsorg, 
vård och stöd.   
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten med fokus på brukarmedverkan.      
Utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal har genomförts gällande bemötande, 
förhållningssätt och samtalsmetodik. 
Uppstart av projekt vardagsrehabilitering med mål och syfte att stärka ett 
vardagsrehabiliterande arbetssätt hos alla medarbetare i hemtjänsten. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utifrån egna enkäter och nationella brukarundersökningar upplever brukarna sig trygga och 
trivs i sin boendemiljö. Brukare i verksamhet stöd och service upplever en meningsfull 
sysselsättning.  Brukare i verksamhet särskilt boende upplever meningsfullhet i vardagen. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Nybyggnation har skett och sker av särskilda boendeplatser för att möta äldres behov av 
attraktiva boendemiljöer.  
Stöd i särskilt boende har arbetat med icke farmakologiska metoder för att minska 
medicinintag och utveckla det personcentrerade förhållningssättet.  

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Upplevelsen hos brukare i ordinärt boende gällande att personalen tar hänsyn till deras 
åsikter och önskemål når inte upp till KF beslutade nivå för 2016. Utfallet i den nationella 
brukarundersökningen har dock succesivt förbättrats sedan 2014.  
Alla personer med insats från verksamhet stöd och service ska vara/ ges möjlighet att vara 
delaktiga i planeringen av genomförandet. Målen är inte uppfyllda helt utifrån 
genomförandeplanen eftersom brukaren eller företrädare inte varit delaktig i alla. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Dialog med den enskilde utifrån önskemål om t ex tider, dagar är viktigt för upplevelsen av 
möjligheten att kunna påverka sina insatser. Fokus på lyhördhet i det dagliga mötet med den 
enskilde är en viktig faktor.  
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I stöd och service har man arbetet utifrån metoden ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa, brukaren har kunnat tillgodogöra sig informationen på ett 
enklare sätt. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Minskning av sjukfrånvaron är inte nådd utifrån 2013 års nivå. 
Det pågår förbättringsarbete i varje verksamhet i Omsorgsförvaltningen med en 
brukarmedverkan på 25 %. 
Omsorgsnämnden har ett plus resultat för 2016. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
I förvaltningens olika verksamheter har fokus varit på hur vi arbetar med den goda 
arbetsplatsen, enhetscheferna har fått olika verktyg för dialog på arbetsplatserna genom 
utbildning. Arbetet pågår på olika sätt och utifrån respektive enhets förutsättningar.  
Lärandeprocessen och ta del av goda exempel och framgång är viktig.  
Arbetet utifrån projekt BICAB har fortsatt underåret och viktigt fokus har varit att ha rätt 
bemanning utifrån behovet av vikarier för att lösa planerad och akut frånvaro. En långsiktig 
och bra grund för att lösa frånvaro som uppstår både planerad och oplanerad är en 
grundförutsättning för en god kvalitet på verksamheten. Detta arbeta har utvecklats under 
året och fortgår.  
Arbetet med att minska antalet delade turer pågår inom ramen för det fortlöpande arbetet 
med bemanning och mätning gjordes i förvaltningens verksamheter under våren 2016.  

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den demografiska utvecklingen visar att vi blir allt fler äldre och att medellivslängden ökar. 
Antalet invånare 80 år och äldre förväntas öka med 30 % under de kommande 10 åren nationellt. 
I befolkningsprognos för Karlshamn ökar antalet personer över 80 med 26 % fram till 2024.  
 
Enligt bedömning av befolkningsutveckling beräknas att det behövs 50-60 nya lägenheter i 
särskilt boende i Karlshamn fram till 2024. För att möta utvecklingen och kunna erbjuda en god 
och kvalitativ vård och omsorg har Omsorgsförvaltningen i samarbete med Karlshamns 
bostäder påbörjat projekteringen för att under 2018/2019 bygga ytterligare 30-40 lägenheter i 
särskilt boende i Asarum. Under 2017 färdigställs 20 nya lägenheter på Ekegården i Mörrum 
samt 48 lägenheter i Asarum på Östralycke. 
 
Verksamheten har sedan hösten 2013 sett en ökning av antalet bedömda timmar i hemtjänsten, 
under 2016 har ökningen planat ut.  Fler kommuninvånare har behov av insatser och framför 
allt har fler personer ett behov av omfattande stöd och hjälpinsatser under hela dygnet. Behoven 
inom stöd i ordinärt boende beräknas fortsätta öka. 
 
En utmaning för framtiden är att följa vilka konsekvenser och effekter som uppstår inom 
kommunala Hälso- och sjukvården i samband med att förändringar sker hos annan huvudman. 
Landstinget i Blekinge gör neddragningar av slutenplatser och satsar på att ge avancerad 
medicinska insatser i hemmet. 
 
Det egna hemmet är och kommer bli den framtida platsen för vård och omsorg. Ett nära och 
utvecklat samarbete mellan huvudmännen är viktigt för en utvecklad vård och omsorg i det 
ordinära boendet.  
 
Utvecklingsarbete kommer att behöva göras för målgruppen personer med demenssjukdom, det 
gäller både i Karlshamn och riket. Nya nationella demensriktlinjer är under framtagande. 
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Ett lagförslag är presenterat där utredningen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag 
upphävs och ersätts av en ny. Det innebär att fristdagarna ändras från fem dagar till tre dagar då 
patient är färdigbehandlad inom slutenvården, vilket medför att kommunen måste tillse vård 
och omsorg redan tre dagar efter anmälan om utskrivningsklar. 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 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 en 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 verksamheten. Samplanering med det kommunala 
bostadsbolaget och andra aktörer på bostadsmarknaden är viktig del för att möta denna 
utveckling.  
 
Utvecklingen kommer att medföra att det kommer saknas personal 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 tekniken innebär och att utveckling av nya arbetssätt.  
 
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka såväl lokalt som nationellt inom området. Prioriterade 
områden kommer att vara det fortsatta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare samt 
arbetet med att få ner sjukfrånvaro inom verksamheten. Mer övergripande insatser behöver 
göras för att säkerställa att sjukfrånvaron minskar och ett mer förebyggande arbete kan vara en 
insats. 
                         
Idag har verksamheten svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier pga den konkurrens som 
uppstått från andra kommuner och aktörer på marknaden.  Aktuella yrkesgrupper är chefer, 
socialsekreterare samt specialistutbildade sjuksköterskor. För att få medarbetare till våra 
verksamheter är arbetet med att uppfattas och vara en attraktiv arbetsgivare mycket viktigt. 
Inom området attraktiv arbetsgivare finns bl a behov av fortsatt utvecklingsarbete inom 
området flexibla arbetstidsmodeller för bemanning och schemaläggning. För att säkerställa vår 
personalförsörjning nu och på sikt kommer vi att behöva hitta nya modeller. 
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Budget-

avvikelse 
     
Intäkter -98 765 -108 607 -92 494 16 113 
Kostnader 685 645 721 197 719 174 -2 023 
     
Nettokostnader 586 880 612 590 626 680 14 090 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Omsorgsnämnden påvisar ett överskott på 14,1 mnkr för 2016 vilket bland annat beror på 
minskade kostnader pga. vakanta tjänster och mindre utbildningskostnader. De tilldelade 
stimulansmedlen ger ett överskott på 8,7 mnkr. 
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Stöd i ordinärt boende har under 2016 kunnat redovisa en mindre ökning av bedömda timmar 
mot vad som budgeterades. Verksamheten har även ökade intäkter i form av 
omvårdnadsavgifter och trygghetslarm vilket bidragit till resultatet. 
 
Stöd i särskilt boende har ett överskott på 3,8 mnkr. En anledning till lägre kostnader är att 
Östralycke stängde ner enheter under hösten och personalen omfördelades. En orsak avseende 
intäktsökning är omställningen av korttidsplatser till Särskilt boende. Däremot har kostnaden 
för utskrivningsklara överskridit budget med 4,2 mnkr.   
    
Resultatet på -9,4 mnkr för verksamheten Stöd och service beror främst på ökade kostnader för 
barnverksamheterna Korttids, den nya verksamheten Barnboende och Personlig assistans. De 
ökade kostnaderna för Personlig assistans beror på förflyttningen av assistans ärenden från SFB 
till LSS. 
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Nämnden för barn, ungdom och skola 

Ordförande: Tobias Folkesson 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Fritidshem 
 Fritidsgårdar 
 Musikskola 
 Ire Natur- och kulturskola 
 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Det finns utmaningar när det gäller rekrytering av utbildad personal, ökat barn- och 
elevantal (med lokalbrist som följd) och elevgrupper som är heterogena. Trots 
utmaningarna är bedömningen att Karlshamns kommuns utbildningsverksamheter håller 
en god kvalitet. Analysen i det systematiska kvalitetsarbetet visar att kommunen behöver 
arbeta med ökad likvärdighet och inkludering (t ex att minska resultatskillnader mellan 
pojkar och flickor).  
Skolinspektionen har under året lämnat sitt yttrande över förskolor, skolor (vissa) och 
huvudman. Där konstateras att barnen i förskolorna i Karlshamns kommun erbjuds en 
verksamhet där omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet. Även skolor och huvudman 
genomgår den regelbundna tillsynen enbart med mindre anmärkningar, där samtliga under 
året är åtgärdade.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Ett ökat tryck på verksamheterna har bland annat hanterats genom utökning med nya 
ändamålsenliga paviljonger. Förskolan har tagit fram och implementerat ett nytt material 
för utveckling av barn och elevers inflytande. Deltagande i Läslyftet och Matematiklyftet 
(avslutades våren 2016).  
Flera skolor har under året deltagit i den interna kompetensutveckling som erbjuds 
verksamheterna i form av en basutbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Detta är en viktig beståndsdel i arbetet med att utveckla inkluderande arbetsformer i 
undervisningen. 
Projektmedel har sökts och erhållits för projekt kring utvecklingsdialog från SPSM. Projekt i 
grundskolan som utvecklar samarbete med det omkringliggande samhället. Utveckling av 
demokratiarbete, bland annat genom elevresor till koncentrationsläger i Tyskland. 
Införande av en-till-en (en dator till varje elev) i skolan åk 1-9. 
Merparten av personalen i förskola och skola har under året genomgått utbildning i 
Normkritiskt förhållningssätt med genuspedagog Lisa Andersson Tengnér. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att Karlshamns kommuns barn och elever har god tillgång till kulturella 
inslag och estetiska lärprocesser i utbildningen och att delaktighet och inflytande är ett 
ständigt prioriterat område. 
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Förskolan deltar i de kulturarrangemang som erbjuds genom kulturgarantin 
(Blekingemodellen). Detta innebär att varje förskolebarn, 3-5 år, får tre musik- eller 
scenföreställningar per läsår.  
Projekt kring estetiska lärprocesser i grundskolan, med stöd av Statens kulturråd 
(programmet för Skapande skola) samt deltagande i Blekingemodellens utbud borgar för 
processer som skapar delaktighet. 
Merparten av personal i förskola och skola har deltagit i gemensam utbildning kring 
jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt. 
Många processer som handlar om värdegrundsarbete pågår i såväl förskola som skola. 
Med bidrag för sommarlovsaktiviteter från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, och i samverkan med Fritidskontoret, har fritidsgårdsenheten kunnat 
utöka utbudet av aktiviteter (gratis bad, organiserade aktiviteter på spontanidrottsplatsen 
vid Österslättsskolan mm). 
Ire natur- och kulturskola startade upp verksamheten igen under 2016. 
Verksamheten har sökt och erhållit EU-medel för kompetensutvecklingsinsatser kring 
mottagande av nyanlända (PIK). 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Inom nämndens verksamhetsområden finns utmaningar att möta; bland annat brist på 
utbildad personal. Dock har flera proaktiva insatser gjorts under året.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Såväl förskola som skola har implementerat KPP (kvalitetssäkrad personalplanering). 
Ledningsorganisationen har förstärkts på förvaltningsnivå och en förändrad 
förskoleorganisation har implementerats. Detta har lett till förändrade och mer attraktiva 
chefsuppdrag, med förbättrade förutsättningar för ledningsuppdraget.   
Nämnden har implementerat ett kontinuerligt systematiskt 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 
brukarundersökningar och resultat av riktade utvärderingar. 

 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Demokratisk kompetens måste betonas – etiska förhållningssätt, värdegrundsarbete. 
  
Inkludering. Nödvändighet av att anpassa lärmiljöer så att de utformas för att tillgodose alla 
elevers behov. Ökande behov av anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd. 
  
Migration och integration. 
  
Personalförsörjning och personalutveckling. Professionsutveckling och kollegialt lärande. 
Attrahera legitimerade lärare. 
  
Digitalt lärande. Barn och elever kommunicerar, söker kunskap, skapar och lär sig med hjälp av 
modern teknik. 
  
Jämställdhet och likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck. 
  
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Förskolan och skolan ska stimulera barns och 
elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     
Intäkter 52 900 73 619 51 951 21 668 
Kostnader -578 646 -624 560 -611 193 -13 366 
     
Nettokostnader -525 746 -550 900 -559 242 8 302 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Nämndens budget uppgick år 2016 totalt till 559,2 mnkr. Resultatet för 2016 innebär en positiv 
budgetavvikelse på 8,3 mnkr vilket motsvarar 1,51 %. 
 
Inom förskolan har nya avdelningar behövt öppnas under hösten på grund av ökat barnantal. 
Detta har kunnat genomföras delvis på grund av statsbidrag. Svårigheten att få utbildad personal 
på plats vid nyanställningar, sjukskrivningar m.m. har bidragit till att det blivit ett ekonomiska 
överskott för förskola och barnomsorgen.   
 
I grundskolan har elevantalet ökat och det kommer fortsatt att öka framöver enligt 
befolkningsprognosen. En del av dessa elever är nyanlända som bidrar till att kostnaderna för 
Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ökar.  
 
Musikskolan uppvisar ett överskott och även verksamheterna Ire natur- och kulturskola, 
fritidsgårdar och fritidshem för barn i årskurs 4-6 uppvisar sammantaget ett positivt resultat.  
 
Särskolan har ett underskott i årsbokslutet för 2016 på grund av att antalet elever ökat genom 
bland annat inflyttning samtidigt som komplexiteten kring vissa elever vuxit. 
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Gymnasienämnden 
 
Ordförande: Paul Hedlund 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 

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

studerandeservice och uppdrag) 
 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Inriktningsmålet rymmer de viktigaste verksamhetsmålen för gymnasium och vuxenut-
bildning – lärande och trygghet. Karlshamns kommun uppnår resultat när det gäller betyg 
och genomströmning som är likvärdiga eller bättre än i riket. Enligt SKL:s Öppna 
Jämförelser (ÖJ) för gymnasiet 2016 placerar sig Karlshamn inom flera områden bland de 25 
% bästa kommunerna i Sverige. Vuxenutbildningens elever upplever att de i hög grad når 
målen med sina studier. I enkäter genomförda under 2015 och 2016 uppger eleverna att de 
känner sig trygga i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det förekommer upplevda 
kränkningar men verksamheterna har goda rutiner att förebygga och åtgärda och bedriver 
ett främjande arbete med olika aktiviteter under året. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Utvecklingen går mot bättre måluppfyllelse enligt läroplanens mål goda genomströmnings-
tal och bättre betygsresultat för elever på gymnasiet. Den stora tillströmningen av 
nyanlända under 2015-2016 kommer sannolikt att få konsekvenser för dessa resultat under 
kommande år.  
De viktigaste händelserna i relation till målområdet under 2016 är: 

 Ny organisation på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.  
 Ledningsgrupper i alla skolenheter och lärare på gymnasieskolan organiseras tydligare i 

skolenheter. 
 Tillsättning av 17 förstalärare, varav 1 i gymnasiesärskolan och 3 i vuxenutbildningen, med 

uppdrag att utveckla det kollegiala lärandet i syfte att höja måluppfyllelsen. 
 En samlad gymnasiesärskola på Väggaområdet. 
 Förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet.  
 Utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för gymnasium och vuxenutbildning. 
 Start av ”Hörnan” som en plats för elever inom yrkesintroduktion, vuxna studerande och 

snabbspår för nyanlända unga som inte kan nå behörighet för nationellt program.  

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen upplever att de har 
inflytande över sin utbildning i de allra flesta klassrum och sammanhang. Skolinspektionen 
konstaterade vid sin senaste tillsyn (2015-2016) att elevers involvering i lärandeprocessen 
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var ett förbättringsområde. Elever uppger att inte alla lärare redogör för kursmål och 
kunskapskrav eller ger kontinuerlig feedback.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Forum för elevinflytande har bildats i alla skolenheter i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och vuxenutbildningen. I dessa fora kan synpunkter av betydelse för eleverna framföras och 
analyser ske i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån vad som sammanställts för betygs- 
och enkätresultat. På övergripande nivå finns på gymnasiet ett rådslag, där elevkårens 
styrelse, verksamhetschef och gymnasienämndens ordförande samtalar om viktiga frågor 
för eleverna och verksamheten. 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
När det gäller andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar två år efter utbildningen visar ÖJ 2016 att Karlshamns kommun har en 
nedåtgående kurva jämfört med 2015.  
Elevers kunskaper valideras i högre grad än tidigare inom vuxenutbildningen. Arbetsmark-
nadens behov av arbetskraft är stort inom flera områden och de utbildningar som ges inom 
vuxenutbildningen har matchats mot arbetsmarknadens behov enligt upprättad utbildnings- 
plan för 2016. 
I november 2016 hade Vägga gymnasieskola 69 registrerade UF-elever som tillsammans 
arbetade i 30 företag. Antalet gymnasiala lärlingar ökar och förväntas öka ytterligare genom 
ett projekt i skolenhet 3 och att lärlingsutbildningen erbjuds främst från årskurs 3.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 Utbildningsplan kopplat till verksamhetsplan har tagits fram för att styra utbudet av 
yrkesutbildning för vuxna. Ny utbildningsplan utarbetas för 2017. 

 Gymnasieingenjörsutbildning har startat inom ”Hållbar energi”. 
 Utbildning av vuxna inom restaurang, byggbranschen och för barnskötare sker i samarbete 

mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Samarbetet mellan verksamheterna har 
utökats under året.  

 ”Hörnan” har etablerats och ska stödja elever inom vuxenutbildningen eller de elever som 
finns i gränslandet mellan gymnasium och vuxenutbildningen. Verksamheten kommer att 
utvecklas ytterligare under 2017. Syftet är etablering på arbetsmarknaden. 

 APL utvecklas och kommer att utvecklas ytterligare under 2017. Det finns en 
utvecklingsgrupp och under våren 2017 ska ett lokalt allmänt råd utarbetas. 

 En förstalärare på gymnasiet har som uppdrag att öka samarbetet med arbetslivet för 
gymnasiearbetet och två förstalärare har i uppdrag att utveckla det entreprenöriella 
lärandet. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
När det gäller effektivitet finns mycket att göra när det gäller struktur för möten, 
administrativa rutiner, kommunikation på olika digitala plattformar. Organisation och 
struktur på gymnasieskolan har formats för att i ökad omfattning skapa möjligheter för 
lärare att samverka kring elever.. Inom vuxenutbildningen har grupper skapats för olika 
kvalitetsområden, som har stor frihet att generera idéer och aktiviteter kopplade till 
läroplanens mål.   
Andelen behöriga och legitimerade lärare i gymnasiet och vuxenutbildningen är i paritet 
med riket och för gymnasiesärskolan är den hög avseende tillgången på specialpedagoger.. 
Personalomsättningen ökar, särskilt inom lärarkollektivet, eftersom tillgången är begränsad 
och det finns tendenser att personal byter arbetsgivare i syfte att höja lönen. Detta kommer 
att kunna ge negativa effekter på måluppfyllelsen på sikt. 
Det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet men det pågår ett förbättringsarbete 
som kommer att ge resultat på några års sikt.  
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Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 Handlingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet har tagits fram på huvudmannanivå 
efter skolinspektionens föreläggande och arbetet med att skapa systematik och 
dokumentation har inletts. 

 Lärarlönelyftet är en viktig satsning som höjer lönerna för lärare men har också skapat 
missnöje hos den del av personalen som inte har fått ta del av satsningen. Detta kommer 
sannolikt att öka personalomsättningen ytterligare. 

 Förstalärare har tillsatts som under hösten har kartlagt forskningsläget och skolans 
utgångsläge inför att formulera sina uppdrag.  

 Flera lärare har fått möjligheter till längre utbildningar med bibehållen lön, ibland med 
statsbidrag (yrkeslärare) och ibland med kommunala medel.  

 Det har varit problematiskt att få igång arbete kring IKT och lärande och att utveckla 
lärplattformen. Det arbetet kommer att intensifieras under 2017 under ledning av IKT-
samordnare och chefen för samordning. 

 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning  
Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     
Intäkter 53 572 58 178 42 556 15 622 
Kostnader -208 476 -221 480 -206 225 -15 255 
     
Nettokostnader -154 904 -163 302 -163 669 367 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Gymnasienämnden har en budget i balans, däremot skiftar det mellan de olika verksamheterna.  
  
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har ett underskott vilket beror på interkommunal 
ersättning.  
 
Vuxenutbildningen har ett överskott vilket främst beror på intäkter från Migrationsverket och 
intern uppdragsförsäljning på SFI. 
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Kulturnämnden 
Ordförande: Lena Sandgren 
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Kultur Karlshamn 
 Konsument Karlshamn 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Kultur Karlshamn har under året bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete för att erbjuda 
utbud, miljöer, förhållningssätt och bemötande. Arbetet har bland annat fokuserats på att 
bredda målgrupper och utbud och att nå nya målgrupper har prioriterats. Bedömningen är 
att Kultur Karlshamn har bidraget till god livskvalitet för kommunmedborgaren. Det saknas 
lokalmässiga förutsättningar i Stadsbiblioteket för att målet ska vara helt uppfyllt. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Genomfört Berättarkraft i regionen (i samarbete med Blekinges fem kommuner). Program-
verksamhet, exempelvis filmrullen, föreläsningar, familjeföreställningar, babycafé, bokcirkel, 
skolbio och språkcafé. Kulturutbud i enlighet med Blekingemodellen. Planerat och 
genomfört kulturinslag under Östersjöfestivalen. Utdelat Kulturstipendium. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Kultur Karlshamn bedömer att årets arbete har lett fram till att målen helt har uppfyllts. 
Språkcaféer och ökad tillgänglighet av utbud och media, riktad mot nya målgrupper, skapar 
nya möjligheter till inflytande och delaktighet. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Trots begränsade lokalförutsättningar för Stadsbiblioteket fortsätter verksamheten att 
utvecklas. Nya målgrupper attraheras, nya metoder utvecklas och nya verksamhetsområden 
skapas, till exempel inom bildkonstområdet. 
Arbetet med att aktualisera biblioteksplanen har avslutats. Läsfrämjande arbete har ägt rum 
bland annat genom Berättarkraft. Information och synliggörande av information om 
tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster sker dagligen liksom arbetet med att öka 
medborgarnas digitala kunskaper Exempel på insatser är mobil verksamhet riktad mot 
personer med annat modersmål än svenska, och workshops för andra utvalda målgrupper.  
Biblioteksverksamheten har slutfört implementering av RFID-tekniken, Radio Frequency 
IDentification, vilket innebär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik.  
Konsument Karlshamn står inför en förändring gällande servicenivå, tillgänglighet och 
organisationstillhörighet. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Det finns processer att arbeta vidare med inom enheten, men sammantaget är bedömningen 
att Kultur Karlshamn är en organisation i framkant och en verksamhet som ständigt flyttar 
sina positioner framåt mot en mer innovativ organisation. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Det strategiska arbetet och analysarbetet (kopplat till Kompassens strukturer och 
uppföljningsprocesser) förflyttar verksamheten framåt. Utvärdering visar att medarbetarna 
i mycket hög grad känner till de övergripande målen för verksamheten och vet hur de ska 
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arbeta. Back-office organisation är implementerad, vilken medför effektivare 
resursutnyttjande och ökad service. En tydlig projektorganisation är implementerad. 

 

Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Stadsbibliotekets provisorium i Citygallerian medför att verksamheten saknar förutsättningar 
att bedriva den komplexa verksamhet som bibliotekslag och andra styrdokument föreskriver. 
Genom flytten har lokalyta försvunnit, vilken behövs för att kunna bedriva läsfrämjande 
verksamhet, möta mångfald och mångspråkighet, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-
verksamheten mm. Avsaknaden av magasinsyta är påtaglig.  
 
Bibliotekens funktion som mötesplats får en allt större betydelse. Öppna demokratiska arenor 
lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och tillväxt bland annat för entreprenörer 
inom kulturella och kreativa näringar, samverkan med Netport m.fl. Den tillfälliga lokaliseringen 
i Citygallerian medför att Stadsbiblioteket har svårt att möta behovet av mötesplats.  
 
Konsument Karlshamn fortsätter att, i nya lokaler, erbjuda konsumentrådgivning, 
energirådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Den enda lagstadgade verksamheten är 
budget- och skuldrådgivningen. Enligt 2§ i Skuldsaneringslagen framgår att ”kommunen skall 
inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget och 
skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under 
skuldsaneringsförfarandet under löptiden för en betalningsplan.” 

 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 2 074 2 619 2 578 -109 
Kostnader -27 001 29 679 -29 354 -326 
     
Nettokostnader -24 927 -27 060 -26 776 -435 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Driftsbudgeten visar på ett underskott på 0,4 mnkr för 2016 framför allt beroende på extratjänst 
för flytten till nya lokaler i Citygallerian.  
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Tekniska nämnden inkl VA 
 
Ordförande: Mats Dahlbom 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 
Nämndens verksamhetsområden 
 Driftservice 
 Måltidsservice 
 Fastighetsservice och förvaltning 
 Städservice 
 Gata, drift och underhåll 
 Sotning, drift och underhåll 
 Trafik 
 VA, drift och underhåll 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden har uppnått de mål som finns framtagna i nämndens VP gällande Karlshamn 
erbjuder god livskvalitet 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Under året har tekniska nämnden arbetat med målet kommuninvånarna känner sig trygga 
och det är främst inom gata och trafik som arbetet har utförts. Med erforderlig belysning på 
rätt platser gällande gator och G/C vägar och ökad trafiksäkerhet är de uppsatta målen 
nådda. Inom VA har arbetet inriktats på att bibehålla god vattenkvalitet och avlopp. 
De planerade trafiksäkerhetsåtgärder som genomförts under året är: 

-  - Åtgärd vid Bodetorpsskolan 
-  - Gångfartsområden längs Kungsgatan och Ronnebygatan. 
-  - Utbyggnad av G/C-väg Hunnemaravägen/Rosenvägen.  
-  - Byggnation av ny utfart från Nyemöllevägen mot Strömmarondellen och ombyggnad av 

infart mot Nyemöllevägen söder om McDonalds är klar.  
Under året har en ny rutin utarbetats mellan gatuenheten och KEAB gällande felanmälan av 
belysning. Detta ska säkerställa att 80 % av alla felanmälningar gällande belysning är 
behandlade och åtgärdade inom 6 dagar. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Enligt SCB medborgarundersökning av nöjd kund index så är medborgarna nöjda med 
kommunens vatten och avlopp. Index 80 är något lägre än föregående mätning men ändå 
exakt detsamma som genomsnittet hos kommuner av vår storlek och något högre än snittet 
på samtliga kommuner.  
Resultatet för gator och vägar är också lägre än tidigare men ligger något över snittet med 
ett index på 57.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Tekniska nämndens mål har varit att bibehålla och utveckla gator, vägar och VA med hög 
säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.   
Under 2017 ska en beläggningsutredning genomföras. VA:s arbete med att bibehålla god 
kvalitet av vatten och avlopp för Karlshamns kommuns innevånare och företagare har stått 
inför en stor utmaning i och med den vattenbrist som uppstod i sydöstra Sverige och som 
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även påverkat vårt vattensystem. Reducerad tappning av vatten från sjön Mien har fått 
tillgripas för att säkra vattenförsörjningen. Detta har krävt en omfattande arbetsinsats vad 
gäller kontakt med myndigheter, media och allmänhet. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Målen med att minska energianvändning i kommunala verksamheter är uppnått gällande 
fjärrvärme och elförbrukning.  
KF:s indikator att 50 % av fordonsparken ska vara klassade miljöbilar når vi nästan med ett 
utfall på 49 %. 
2016 fick vi en utmärkelse för att vara bästa biogas kommun i Blekinge. 
KF:s indikator att 28 % av andelen inköpta livsmedel ska vara ekologiska nås inte fullt ut, 
utfall 26,3 % 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Tekniska nämnden har främst arbetat med 2 mål. Att säkerställa ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler utifrån verksamheternas behov och att kommunen som helhet och 
kommunens interna serviceverksamheter utvecklas långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt. 
Fokus har varit att bistå verksamheterna med fastighetskompetens och ändamålsenliga 
lokaler, fortsätta mätningar av städobjekt och kvalitet samt att föra en fortlöpande dialog 
med driftservice kunder.  
Miljöeffektiva lösningar för ex energieffektivitet har tagits fram och måltidservice har utökat 
utbudet av ekologiska varor ute i våra verksamheter. 

 
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 resurser behöver 
frigöras genom att arbeta smartare och mer 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 dagvattenhantering 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. Karlshamn liksom andra offentliga arbetsgivare måste fokusera på att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare för både specialister inom nischområden och inom områden som inte 
kräver lika mycket kompetens men där 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. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning, Tekniska nämnden exkl VA 
  Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     

Intäkter 280 581 276 177 277 094 -917 

Kostnader -353 160 -347 650 -353 833 6 183 

     

Nettokostnader -72 579 -71 473 -76 739 5 266 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Nämnden har låga vinterväghållningskostnader efter en mild vinter och järnvägsspår visar ett 
överskott p.g.a. att upphandlingen av entreprenaden inte är klar.   
Tillfälliga vakanta tjänster och sjukskrivningar har inte varit tillsatta med vikarier. 
Skogsförvaltningen har plus på försäljning inom produktionsskog. 
 
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning, VA-enheten 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     

Intäkter 78 017 81 388 76 246 5 142 

Kostnader -77 311 -78 083 -76 246 -1 837 

     

Nettokostnader 706 3 305 0 3 305 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
VA-enheten har ett överskott på 3,3 mnkr för 2016. Detta beror på planerat överuttag av 
brukningsavgifterna. Överuttaget ska fonderas till projekt 1560 Reservvatten. 
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Resultat- och balansräkning VA-enheten 2016 
Resultaträkning tkr    

 Not 2016-12-31 2015-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 81 388 78 017 

Verksamhetens kostnader 2 -65 014 -64 606 

Avskrivningar 3 -9 913 -9 050 

    

Verksamhetens nettokostnader  6 461 4 361 

(varav jämförelsestörande kostnader)  0 0 

    

Skatteintäkter    

Finansiella intäkter 4 0 0 

Finansiella kostnader 5 -3 155 -3 655 

    

Resultat före extraordinära intäkter 3 306 706 

    

Extraordinära intäkter   0 0 

Extraordinära kostnader   0 0 

    

Årets resultat  3 306 706 

 
Balansräkning tkr    

    

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 130 764 126 841 

Maskiner och inventarier 7 4 405 5 379 

Pågående investeringar 8 0 0 

    

Summa materiella anläggningstillgångar  135 169 132 220 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd    

Kundfordringar    

Övriga fordringar    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 0 0 

Kassa och Bank  0 0 

   
 

Summa omsättningstillgångar  0 0 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  135 169 132 220 
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

 Not 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital    

Ingående eget kapital  10 3 887 3 182 

Årets resultat Vatten  -1 122 -1 895 

Årets resultat Avlopp  4 427 2 601 

Utgående eget kapital  7 192 3 887 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 11 0 0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 12 126  882 126 849 

Lån av kommunen    

    

Investeringsfond  0 0 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder    

Övriga skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 095 1 483 

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  135 169 132 220 

 
NOTER (tkr)   

   

Not 1 Verksamhetens intäkter 2016-12-31 2015-12-31 

   

Brukningsavgifter 54 718 49 665 

Anslutningsavgifter  0 0 

Övriga intäkter inkl interna fördelningar 26 670 28 352 

   

Summa 81 388 78 017 

   

Not 2 Verksamhetens kostnader 2016-12-31 2015-12-31 

   

Material  6 204 6 203 

El 4 810 4 898 

Övriga kostnader 27 522 32 478 

Köpt vatten 155 153 

Personalkostnader 18 569 17 614 

Hyror 409 409 

Externt köpta tjänster 5 323 640 

Från förvaltningen fördelade kostnader 1 443 1 737 

Från kommunen fördelade kostnader 579 475 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 

Summa 65 014 64 607 
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Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 2016-12-31 2015-12-31 

   

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden 

Följande avskrivningsprocent tillämpas:   

   

Materiella anläggningstillgångar År % 

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: 2016-12-31 2015-12-31 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 9 913 9 050 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 0 0 

   

Summa 9 913 9 050 

   

Not 4 Finansiella intäkter 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 1,37 %   

   

Not 5 Finansiella kostnader 2016-12-31 2015-12-31 

Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 3,37 % 3 155 3 655 

   

Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärden 346 292 328 374 

Inköp per 31/12 27 256 22 015 

Anslutningsavgifter -14 984 -4 098 

Försäljning/utrangering 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 358 564 346 291 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Ingående avskrivningar enligt plan -219 450 -212 154 

Försäljning/utrangering 0 0 

Årets avskrivningar enligt plan -8 350 -7 296 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -227 800 -219 450 

   

Utgående planenligt restvärde 130 764 126 841 

   

Not 7 Maskiner och andra inventarier 2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärden 20 336 20 336 

Inköp  589 0 

Försäljning/utrangering -225 0 
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Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 700 20 336 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Ingående avskrivningar enligt plan -14 957 -13 204 

Försäljning/utrangering 225 0 

Årets avskrivningar enligt plan -1 563 -1 753 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -16 295 -14 957 

   

Utgående planenligt restvärde 4 405 5 379 

   

Not 8 Pågående investeringar 2016-12-31 2015-12-31 

Pågående investeringar 0 0 

   

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 

Förutbetald hyra 0 0 

Övriga förutbetalda kostnader 0 0 

Avräkning med kommunen 0 0 

   

Summa 0 0 

   

Not 10 Eget kapital 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående eget kapital (flyttas till investeringsfonden) 3 887 3 182 

Överföring till investeringsfond 0 0 

Årets resultat Vatten -1 122 -1 895 

Årets resultat avlopp 4 427 2 601 

Utgående eget kapital 7 192 3 888 

   

Not 11 Avsättningar för pensioner 2016-12-31 2015-12-31 

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 tom 1997 0 0 

Särskild löneskatt 0 0 

   

Summa ansvarsförbindelser 0 0 

   

Not 12 Långfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31 

Lån från kommunen ingående balans 126 903 119 115 

Lån från kommunen förändring under året -21 7 734 

Investeringsfond utgående balans 0 0 

Investeringsfond förändring under året 0 0 

   

Summa 126 882 126 849 
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 121 146 

Arbetsgivaravgift 0 0 

Upplupna löner 863 772 

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter  0 0 

Övriga interimsskulder 111 566 

   

Summa 1 095 1 483 
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Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Jan Bremberg 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 
Nämndens verksamhetsområden 
 Översiktsplanering (strategisk samhällsplanering) och detaljplanering 
 Bygglov 
 GIS och mätning 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att nämnden delvis klarat detta mål. Sju detaljplaner har tagits fram under 
2016 vilket är 2 mer än vad som förväntades. I 4 av de 7 detaljplanerna har minst fem av de 
åtta ledorden i översiktsplanen ingått. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden har deltagit i och anordnat flera arrangemang som har haft till syfte att ge 
information till allmänheten och olika branscher gällande byggregler. Detta har lett till att 
öka kunskapen hos medborgarna och branscher kring vad som är tillåtet eller inte inom 
plan och bygglagen. Vi har också bjudit in och medverkat i media i en rad olika 
frågeställningar gällande plan- och byggprocessen vilket skapar en större förståelse för dess 
lagar och regler. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Genom att dels sprida information till allmänheten genom branschspecifika satsningar och 
mediabevakning så har vi höjt kunskapen hos medborgarna och branscher kring vad som är 
tillåtet eller ej inom plan och bygglagen. Det som framkommit är att branschnischade träffar 
ger mer effekt än träffar i allmänhet.   

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Nämnden har en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner initierade av privata 
aktörer som överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen. Projekt 
prioriteras utifrån övergripande samhällsintressen så att tillväxt och entreprenörskap 
gynnas. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Samarbeten och utbyten med högskolan prioriteras. Kontinuerliga kontakter med BTH-
studenter (institution för Fysisk planering) berikar oss med nya idéer och underlättar 
framtida rekryteringar då vi samtidigt marknadsför oss som en framtida arbetsplats.  
Personalen ges möjlighet till utveckling och ny kunskap genom fortbildning och studieresor. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Byggnadsnämndens verksamhet upplever fortfarande högre arbetsbelastning till följd av ökat 
byggande både vad gäller privatbostäder, temporära skolor (paviljonger) mm. Nytt för 2016 är 
att det inte längre enbart handlar om Karlshamns tätort utan omfattar även Mörrum, Hällaryd, 
Svängsta och Asarum. Det är därför viktigt att även i fortsättningen kunna erbjuda en flexibel 
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organisation som kan klara av att snabbt anpassa sig i samband med oförutsedda händelser.  
Samplanering med relevanta kommunala och privata aktörer är därför en grundförutsättning 
för att kunna lösa framtida bostadsbehov.  

 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Budget-

avvikelse 
     
Intäkter 6 785 7 190 6 880 310 
Kostnader -12 922 -14 922 -14 933 11 
     
Nettokostnader -6 137 -7 732 -8 053 321 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Nämnden har en positiv avvikelse på personalkostnader, till stor del beroende på tjänstledighet 
och föräldraledigheter. Intäkterna för bygglov och detaljplaner ger ett överskott. 
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Fritidsnämnden 
 

Ordförande: Andreas Saleskog 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

Nämndens verksamhetsområden 
 Parkverksamhet, drift och underhåll av allmän platsmark samt nyanläggningar 
 Allmän fritidsverksamhet 
 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
I mätning över hur medborgarna upplever skötsel och trygghet i våra parker och 
anläggningar så utgår vi från SKL:s enkät, kritik på teknik, som visar på ett index på 68 när 
det gäller hur de upplever hur vi sköter våra parker och anläggningar. Snittet i Sverige ligger 
på 60.   
I en undersökning som SCB har gjort så framkommer det att framför allt kvinnor inte känner 
sig trygga på motionsslingor och promenadstråk som inte har en fungerande belysning. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Fritidsnämnden har främst fokuserat på målen ”Kommuninvånarna känner sig trygga” samt 
”Kommuninvånare och besökare får ta del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och 
upplevelser”.  

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Fritidsnämnden anser sig inte ha nått upp till detta mål. Ett underlag för att skötsel- och 
underhållsnivåer av parker skulle ha tagits fram under året. De finns men är inte 
dokumenterade. Arbetet med att ta fram detta pågår och förväntas vara klar hösten 2017- 
våren 2018. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Fritidsnämnden har fokuserat på målet Fritidsnämnden bidrar till att det finns levande, 
attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla.  

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bra måluppfyllnad gällande detta mål genom att fritidsenheten stöttar föreningar med olika 
insatser såsom utbildning, samarbete med andra aktörer och integrationsstöd. Detta ska 
leda till att föreningarna ska kunna utvecklas. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Fritidsnämnden har fokuserat på målet Fritidsnämndens verksamhet bidrar till att 
kommuninvånarna ges lika möjlighet och rättigheter i samhället. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Fritidsnämnden uppfyller uppsatta mål  
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Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Det är viktigt inför framtiden att det tas ett omtag gällande gränsdragnings- och checklistor för 
objekt och verksamhetsområden i kommunen för att tydliggöra vem som ansvarar för vad och 
var.  
Ett samarbete med exempelvis fritidsgårdarna ska inledas för att utveckla verksamheten Fritid 
för alla, där barn och unga kan prova på olika fritidsaktiviteter i anslutning till sin skoltid. 
Då spontanidrottandet verkar bli en allt vanligare företeelse i dagens samhälle finns ett behov 
av att utveckla denna motionsform. Det är viktigt att diskutera var vi placerar 
spontanidrottsplatser och vilka aktiviteter som ska erbjudas.  
Behov av att ta fram underlag för föreningslivets behov de närmsta åren gällande ytor och 
lokaler för deras förväntande aktiviteter. 
I integrationsarbetet möter vi en ny målgrupp och ska integrera dem i vårt samhälle genom 
bland annat föreningskunskap, simkunnighet samt ge alla möjligheter att prova på någon 
fritidsaktivitet. 
Parkenheten ser klimatförändringar som ett av framtidens och verksamhetens största hot.  
Fler motions- och rekreationsområden behöver utvecklas, målgruppsanpassas och underhållas.  
 
Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 27 934 29 355 28 791 564 

Kostnader -78 827 -83 897 -84 554 657 

          

Nettokostnader -50 893 -54 542 -55 763 1 221 

     
 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Tjänsten som Parkchef har varit vakant under hösten. Båthamnar föreningsbidrag och 
hälsofrämjande insatser ger ett överskott. 
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Överförmyndarnämnd 
 
Ordförande: Ingvar Gustavsson  

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

 

Nämndens verksamhetsområden 

 Rekrytering av ställföreträdare 
 Utbildning av ställföreträdare 
 Tillsyn av ställföreträdare 
 Utredning om behov vad ställföreträdarskap 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Nämnden valde i sin verksamhetsplan för året 2016 att fokusera på kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål Kommuninvånarna får god omsorg, stöd och vård och Kommuninvånarna 
känner sig trygga.   
Nämnden har nått sitt mål gällande att 80 % av utvald grupp ska ha en god eller mycket god 
livskvalité.   
Vad gäller trygghet har nämnden 3 nämndsmål (huvudmännen känner förtroende för sin 
ställföreträdare, EKB får en god man i rimlig tid och årsräkningarna är granskade innan 
september månad är slut). Där har målet med att 80 % av tillfrågade huvudmän ska känna 
bra eller mycket bra förtroende för sin ställföreträdare uppfyllts. Verksamheten har inte 
lyckats att nå de två övriga av nämndens mål och därmed inte kommunfullmäktiges mål att 
kommunnivåerna ska känna sig trygga.  
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Enskilt största påverkan på överförmyndarnämnden har det beslut om tillfällig 
gränskontroll som infördes den 4 januari 2016 haft. Det innebar en markant minskning av 
inflödet av nya ensamkommande barn till kommunen. Nämnden har därför tillräckligt med 
gode män så att de barn som behöver en god man får det inom uppsatta tidsramar. Det stora 
inflödet av barn under 2015 har haft en stor påverkan på verksamheten under hela året 
2016 och beräknas ta stora resurser i anspråk även under 2017.  
Kommunfullmäktiges beslut om ramförstärkning till en extra tjänst har haft en avgörande 
betydelse för att nämnden år 2016 har klarat sitt uppdrag och nämnden har därför begärt 
motsvarande extra medel för 2017 års verksamhet. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Den 4 jan 2016 införde Sverige en ID- och gränskontroll som markant har påverkat antalet 
ensamkommande barn (EKB) som kommer till Karlshamns kommun. Under 2016 har nästan 
inga nya barn kommit som varit i behov av en god man, bortsett från de som flyttar hit och där 
byte har krävts. Som jämförelse fick Migrationsverket i mars 2016 in 121 stycken 
asylansökningar från EKB, jämfört med 9 000 i oktober, 8 000 i november och 3 000 i december 
2015. 
 
Den 20 juli 2016 trädde också nya asylregler ikraft vilket är tänkt att vara en tillfällig lag under 
3 år. De nya reglerna påverkar de barn som sökt asyl efter den 24 november 2015 där bland 
annat begränsningar har gjorts gällande möjlighet att få permanent uppehållstillstånd och där 
det har blivit svårare att familjeåterförenas. Enligt Migrationsverkets bedömning kommer 
denna lag påverka hur många som får uppehållstillstånd men det kan också bli färre som väljer 
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att ligga kvar med sin asylansökan då de vet att det blir betydligt svårare att få återförenas med 
sina anhöriga. Vi har under senhösten sett att barn från Afghanistan har fått avslag på sin 
asylansökan och där ärenden nu har överklagats.  
 
Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet EKB 2017 vara ca 2 400 stycken vilket ligger 
i nivå med 2016 och en kraftig nedgång jämfört med 2015. Nämndens verksamhet behöver vara 
rustade för en eventuell uppskrivning av antalet EKB om det blir avvikelse från detta scenario.   
 
Som aldrig förr är nämndens verksamhet beroende av omvärldsfaktorer där lagstiftningen i t.ex. 
Sverige, EU, Turkiet samt inte minst situationen i de aktuella ursprungsländerna är av avgörande 
betydelse. Nämnden har idag inte några problem att förordna de gode män som behövs och har 
istället personer som står i kö för att få uppdrag. Nu består nämndens utmaning i att behålla de 
gode män vi har samt att försöka behålla intresset hos de som väntar på sitt första uppdrag. 
Under året har en rad lagförslag lags fram t.ex. om åldersuppskrivning. Det finns också ett förslag 
om att införa en schablonersättning som statlig ersättning till kommunerna för kostnader kring 
ensamkommande barn och inte som idag ersättning för faktisk kostnad.  
 
Nämnden behöver koncentrera sig på tillsynsverksamhetens centrala uppgifter och minska den 
tid som läggs på uppgifter som inte är lagstadgade och som inte faller inom de centrala 
uppgifterna. Handläggningsprocessen upplevs i vissa fall vara mer tidskrävande där 
utredningen ibland drar ut på tiden.  
 
Det ligger ett lagförslag om framtidfullmakter som förslås träda i kraft under 2017. En sådan 
fullmakt skrivs när personen är vid sina sinnes fulla bruk och ska träda ikraft när en anhörig 
samt en läkare gör bedömningen att fullmakten behöver träda ikraft.  
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Budget-

avvikelse 
     
Intäkter -502 - 3 956 -350 -3 606 
Kostnader 3796 6 751 4 102 2 649 
     
Nettokostnader 3294 2 815 3 752 957 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Förklaringen till det positiva resultatet är att återsökta medel från Migrationsverket för 2015 
års verksamhet har bokförts 2016. 
 
Nämnden har under 2016 haft kostnader för arvode och tolkkostnader till ensamkommande 
barn som har återsökts hos Migrationsverket. Nämnden har en fordran gällande tolkkostnader 
på Migrationsverket på 0,2 mnkr och gällande arvoden på 1,4 mnkr.  
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Valnämnden 
 

Ordförande: Kenneth Hake 
Förvaltningschef: Göran Persson/ Daniel Wäppling 
Administrativ chef: Jens Odevall 
 
Nämndens verksamhetsområden 

 Varje kommun ska ha en valnämnd 
 
Nämndens arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Inget val har hållits under året 
 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Under åren 2016-2017 är inga val planerade. År 2018 kommer val till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige att äga rum i september månad. Val till Europaparlamentet kommer att 
hållas i maj-juni år 2019.  
 

Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 

2015 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Budget-

avvikelse 
     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -22 -8 -64 56 

     

Nettokostnader -22 -8 -64 56 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
Inget val under året 
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Festivalkommittén 
 
Ordförande: Suzanne Svensson 

Förvaltningschef: Göran Persson/ Daniel Wäppling 
 
Kommitténs verksamhetsområden 

 Östersjöfestival 
 
Kommitténs arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utvärderingar av årets Östersjöfestival ger bra betyg och uppfattningen är att det blev en 
bra och lugn festival. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Väl genomförd Östersjöfestival.  

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Östersjöfestivalen är Karlshamns största evenemang och är mycket uppskattad av 
medborgare och turister i alla åldrar. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Planering av Östersjöfestivalen sker delvis i samarbete med myndigheter, föreningar och 
näringsliv. Målet är att involvera och tillgodose alla samhälls- och målgrupper vilket 
kommunen har lyckats bra med. 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Genom att vara delaktig i skapandet av nya aktiviteter kan detta leda till framtida tillväxt. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Genom att anamma de olika förslag som inkommer känner sig Östersjöfestivalen delaktig 
och innovativ till att skapa och ge möjlighet för framtida ”projekt”. Exempel är skatens och 
Swimruns utveckling i Karlshamn. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Östersjöfestivalen blir mer och mer konkurrensutsatt med tanke på fler och större evenemang 
i närområdet. Dessutom förväntas en viss förändring med tanke på organisationsförändringar 
inför 2017. 
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Ekonomiskt utfall (tkr), Driftredovisning 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     
Intäkter 2669 2678 2347 331 
Kostnader -6263 -6382 -5766 -616 
     
Nettokostnader -3594 -3704 -3419 -285 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Årets underskott kan härledas till fördyrade vaktkostnader som uppkom på grund av polisbrist 
i ett sent skede vid planering av festivalen, ny upphandling av ljud, ljus, scen och programtidning 
samt att festivalen har haft dubbel bemanning från den 1 juli (evenemangssamordnare). 
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Karlshamnsfastigheter AB  
 

Ordförande: Rune Andersson 
VD: Marie Håkansson Wahlström 
 

Bolagets verksamhetsområden 
 Förvärva, förvalta och försälja fastigheter avsedda för handel, hantverk, industri, 

kontorsverksamhet och utbildning samt ombesörja den service som dessa fastigheter 
erfordrar  

 Utföra nybyggnationer för dessa ändamål 
 Medverka i och genomföra projekt inom det näringspolitiska området 
 
Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Karlshamnsfastigheter AB erbjuder attraktiva näringslivslokaler i olika prisnivåer. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Vi bygger kommande fastighet med konserthall och bio. Allmänheten får på så vis en 
naturlig tillgång till området. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Efter noggranna studier och beräkningar har lokalernas behov preciserats. Detta är en 
förutsättning för att få fram rätt underlag i nästa steg inför projektering och beställning. 

 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Under framtagningen av etapp 5 har befintliga och möjliga användare/hyresgäster haft en 
betydande del i arbetet med att ta fram förutsättningarna för hur fastigheten ska utnyttjas. 
Olika kreativa miljöer testas av befintliga och nya hyresgäster. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Testmiljöerna The Beach och Växthuset i etapp 1 är klara.  

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
Karlshamnsfastigheter är ett verktyg i näringslivsutveckling. Vi bygger fastigheten som 
attraherar framtidens forskare och företag via etapp 5 och 6 på NetPort Science Park. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Bolaget tappade viss fart när ett omtag kring lokalernas användningsområde genomlystes. 
Detta har dock gett en positiv effekt på projektet med nya och bättre lösningar. 
Halda Utvecklingscentrum har fått ett tillskott i flera nya hyresgäster av betydande storlek, 
vilket har blivit en tillgång för både bolaget och samhället. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Bolagets kommunala ägandeskap utger en trygghet och därmed långsiktighet. Genom 
byggnationen på Östra Piren fullföljs planen med nya fastighet i området. Styrkan är att fortsatt 
behålla kopplingen till NetPorts fokusområden, Digitala medier och Intelligenta 
transportsystem, Energi och nu EdTech (digitala läromedel). 
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Det finns ett behov av olika typer av lokaler. Mindre fastigheter i centralt läge är eftertraktade 
och små och medelstora företag inom tjänstesektorn är förmodligen våra främsta framtida 
samarbetspartners. På Halda Utvecklingscenter finns fortfarande möjlighet att kunna erbjuda 
lokaler.  
 
Ekonomiskt resultat 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 23 228 22 968 22 105 -863 
Kostnader -34 058 -28 570 -28 118 452 
     
Nettokostnader -10 830 -5 602 -6 013 411 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
2016 års utfall är 0,4 mnkr bättre än budget. Detta beror främst på att hyresintäkterna är något 
bättre än budget och att räntekostnaderna är lägre. 
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Karlshamn Energi AB med dotterbolag 
 
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 – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar genom att i snabb takt bygga ut digital infrastruktur i form av fiber i hela 
kommunen.  
KEAB bidrar till måluppfyllelsen genom att medverka till förutsättningar för nybyggnation 
samt att minska växthusgaser inom kommunen genom att leverera fjärrvärme med mycket 
god miljöprestanda. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
KEAB har som mål att varje år fram till 2020 öka andelen hushåll som har tillgång till fiber 
med 10 % varje år vilket uppfylldes 2016.  
KEAB är delaktiga i kommunens arbete för att tillgodose mark och tomter exempelvis vid 
framtagande av förslag till mark och boendestrategi inom kommunen 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 KEAB satsar mycket på utbyggnad av bredband till kommunens invånare. Under 2016 har 
satsningen intensifierats då infrastruktur byggts ut till cirka 1000 villor. Vi har utarbetat en 
strategi och handlingsplan för att bidra till kommunens långsiktiga mål om utbyggnad av 
infrastruktur till 95 % av alla hushåll i kommunen. KEAB har också beviljats stöd för 
utbyggnad till s.k. byanät inom Mieådalen och Vettekulla/Matvik/Vekerum vilka genomförs 
under 2017-2019. 

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

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
KEAB bidrar aktivt till måluppfyllelsen främst inom den egna organisationen. 
KEAB arbetar aktivt med att öka miljöprestanda på levererad fjärrvärme 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 

 KEAB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare bl.a. genom fokus på arbetsmiljö och 
medarbetarinflytande. Detta bidrar till låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning både 
bland medarbetare och chefer. Vi har också många sökande vid nyrekryteringar. 
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 KEAB har under 2016 infört system för upphandlingar, vilket också används inom 
kommunen (E-avrop). 

 KEAB verkar för utbyggnad av laddstationer för elbilar i kommunen. Under 2016 har vi fått 
beviljat bidrag från Klimatklivet för att installera 15 laddstationer inom en 3årsperiod. Vi är 
också involverade i nationella branschorganisationer för att utveckla förutsättningar för 
betallösningar etc.  Vi arbetar också för att få in fler miljöfordon i fordonsbeståndet och har 
nu tre elbilar, fyra laddhybrider och ett nio biogasdrivna fordon. 

 Södra Cell Mörrum investerar i en ny indunstningsanläggning vilket ökar leveransförmågan 
från en toppeffekt på ca 45 MW till 63 MW. Detta gör att våra reservkraftverk behöver gå i 
mindre omfattning. Projekt pågår också för att byta bränsle i panncentralen i Stilleryd från 
fossil olja till bioolja vilket ökar miljöprestandan ytterligare. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Digitaliseringen ökar i samhället och efterfrågan hos kommuninvånarna avseende bredband 
ökar. Inom energi så har vi haft en trend med sjunkande elpriser under de senaste åren och vi 
ser ingen förändring på medellång sikt. Energieffektivisering ökar både hos företag och hushåll, 
vilket påverkar efterfrågan av både fjärrvärme och el. 
 
Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
Driftredovisning 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 203 764 220 522 213 338 +7 386 
Kostnader -206 072 -210 081 -201 192 -9 052 
Resultat efter finansnetto -2 308 10 441 12 145 -1 665 
Nettokostnader 150 002 165 855 153 227 -12 791 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Utfall 2016 inkluderar nedskrivningar om totalt 10,2 mnkr varav bredbandstillgångar 9,4 mnkr 
enligt den redovisningsprincip som började tillämpas 2015. Detta leder till att nedskrivning av 
tillgångarnas värde görs samma år som anslutningsavgiften faktureras till kund (intäkt). Detta 
har budgeterats. 
 
Avvikelse mot budget beror främst på lägre täckningsbidrag på Värme pga. lägre andel leverans 
från Södra Cell, delvis kompenserat med lägre underhållskostnader.  
Högre produktionskostnader förklarar också den ökade nettokostnaden jämfört med budget. 
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Karlshamn Hamn AB 
 
Ordförande: Anders Karlsson 
VD: Mats Olsson 
 

Bolagets verksamhetsområden 

 Bedriva hamnverksamhet 
 Bedriva logistikverksamhet 

 
Karlshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Enligt ägarens 
direktiv från 2005 skall Karlshamns Hamn AB vara kommunstyrelsens redskap i 
näringspolitiska frågor som är kopplade till hamnverksamheten.  Sedan 2013 är Karlshamns 
Hamn moderbolag i en koncern där Karlshamn Tank Storage, som ägs till 50 %, samt Karlshamns 
Kajer AB, som ägs till 100 % ingår.  

 
Under år 2016 hanterade Karlshamns Hamn AB 4,3 miljoner ton (4,8 miljoner ton), vilket är 
lägre än 2015 års volymer. Genom 2016 års volym befäster Karlshamn sin ställning som en av 
Sveriges största hamnar.  
 

 

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 6,3 mnkr (9,0 mnkr). 
 

Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 

Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att måluppfyllelsen är god då antalet ankommande fasta avgångar/ 
ankomster har ökat till 16 st/vecka från 10 st/vecka. 

 

Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
De investeringar som tidigare gjorts i anläggningen av en kombiterminal ökade trafiken 
2016 med en ny containertågspendel mellan Karlshamn och Göteborg.  
Ett fördjupat samarbete med Volvo Cars och en fortsatt utbyggnad av affärsvolymer 2016 
kommer att fortsätta 2017. 
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Utifrån den satsning på sågade produkter som genomfördes 2014 har nya volymer och 
breddad kundbas genererats som 2016 kompletterats med en viktig strategisk etablering av 
impregneringsanläggning i anslutning till hamnen och där Karlshamn under 2016 blev 
nominerad som en av GriegStars hamnar för Nordamerika trafiken.  
Beslut togs 2015 om investeringar i utbyggnad av RoRo för att möta den framtida ökningen 
av volym och fartygsstorlek, där DFDS 2016 utökat kapaciteten med ytterligare en färja.  
2016 har Karlshamn blivit nominerad att vara en hub i den kommande byggnationen av 
Nordstream 2. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse 
Karlshamns Hamn har en god måluppfyllelse när det gäller sjukfrånvaro, 6,6 %, varav 67 % 
är långtidssjukskrivna. 

 
Ekonomiskt resultat 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Resultat efter finansiella 
poster (tkr) 

606 315 830 9 043 6 345 

Soliditet (%) 33,6 33,8 38,2 36,3 38,0 

Avkastning på totalt 
kapital (%) 

0,18 0,09 0,24 2,66 1,79 

Nettoinvesteringar (tkr) 61 281 15 958 60 071 26 754 63 203 

 

Analys av det ekonomiska utfallet  
2016 års ekonomiska resultat är lägre än föregående år. 
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Karlshamnsbostäder AB 
 
Ordförande: Ola Persson 
VD: Stefan Nilsson 

 
Bolagets verksamhetsområden 
 I allmännyttigt syfte med iakttagande av affärsmässiga principer främja 

bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun 
 Förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och 

därtill hörande kollektiva anordningar, bland annat kommersiella lokaler och särskilda 
boenden 

 
Bolagets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av måluppfyllelse, 
analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
Företagsledningens personliga närvaro på bostadsmöten har väsentligt ökat antalet 
deltagare. Nya avtal med Hyresgästföreningen förstärker hyresgästens inflytande. 
Kundenkäter ger bra vägledning för bolagets prioriteringar. 
Möjlighet till personlig utformning av bostaden utökas kontinuerligt. 
Toleranströskeln för störningar i boendet har sänkts. Vi har blivit mer stringenta i vårt 
förhållningssätt till störande hyresgäster för att tillförsäkra de boende ett tryggt boende. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Ökade resurser har avsatts till integrationsarbetet. Integrationsarbetet måste fortsätta och 
nu med fler samarbetspartners och nätverksgrupper i syfte att skapa social stabilitet i våra 
bostadsområden. Begreppet ersätts med inkludering för att markera att det handlar om 
kommunikation och inte enbart information. 

 Tillvalsprogrammet utökas successivt. Underhållsarbeten i bostaden föregås av individuell 
förhandling.  

 Vi har bland de mest liberala reglerna i landet för att man ska godtas som bostadssökande. 
Nya former för boinflytande har tillskapats och fler kommunikationskanaler har öppnats 
upp. 
Bostadskön har blivit strikt kronologisk. 

 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

Bedömning av måluppfyllelse 

 Barn: Lekplatser förnyas och nya tillkommer. 
 Ungdom: Studentgarantin fungerar fullt ut. 
 Vuxna: Underhållsuttaget ligger över rikssnittet 
 Äldre: Ytterligare 55 lägenheter har reserverats för 65+ 
 > 80: Särskilda boenden moderniseras och fler byggs. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
Samverkan med fritidsförvaltningen behöver utökas. 
Studentgarantin är tryggad. 
Ytterligare underhålls- och investeringsresurser tillskjuts. 
Tillgänglighetsfrågorna behöver mer uppmärksamhet. 
Nya trygghetsboenden kan minska trycket på särskilda boenden 
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Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bolaget har massor av kanaler för rubricerat som erbjuds, men alltför få av de boende 
utnyttjar dem. För att lyckas tillskapa ett större engagemang bland de boende är 
honnörsorden tålamod, uthållighet och kreativt tänkande. 
Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser  
Bolaget har massor av kanaler för rubricerat som erbjuds, men alltför få av de boende 
utnyttjar dem. För att lyckas tillskapa ett större engagemang bland de boende är 
honnörsorden tålamod, uthållighet och kreativt tänkande. 

 5 stormöten med 80 deltagare i snitt 
 Referensgrupp bland hyresgästerna har bildats 
 Egen arabisktalande tolk knyts till verksamheten 
 Alla med få undantag är kvalificerade att söka bostad 
 Löpande enkäter i realtid har införts 

 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

Bedömning av måluppfyllelse 
 Fler särskilda boendeplatser ger fler ordinarie bostäder 
 Lokaler byggs om till bostäder 
 24 nya bostäder har förprojekterats 
 Om- och tillbyggnad av Försäkringskassan har gett många nya arbetstillfällen 
 Bolaget erbjuder många praktikplatser och sommarjobb. 
 Aktiv jakt på markanvisningar för nybyggnation 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser  
Legala regelverk, dålig planberedskap, dålig konkurrens, skattemässiga ojämlikheter mellan  
upplåtelseformerna och EU:s konkurrensregelverk utgör starka motkrafter till en jämnare 
och högre nybyggnadstakt. Envishet och en god koncernsamverkan är nyckelfrågor för att få 
fram mer bostäder. 

 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Bedömning av måluppfyllelse  

 Fortsatt fokus på att ha egen personal i nyckelpositioner – ett utvecklat och mer omfattande 
kompetensutvecklingsprogram är under framtagande. 

 Ett löpande besparingsprogram ökar lönsamheten och stimulerar innovativt tänkande 
 LEAN som styrprincip utgör ett levande verktyg, ger ständiga förbättringar och förstärker 

bolaget grundläggande värderingar – 5 nya förbättringsområden identifieras och verkställs 
varje år. 

 Budgetdisciplinen har förstärkts med egen controllerverksamhet. 
 Koncernsamverkan har utökats och en ny affärsplan har tagits fram. 

Analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
En ordentlig omvärldsanalys har gett oss fundamentet för att fastställa strategier, 
långsiktiga mål och verksamhetsmål. Vi måste veta vart vi ska för att kunna välja rätt väg. 
Bolaget behöver stabilisera avkastningen på en hög nivå för att skapa förutsättningar för 
såväl ett högre underhållsuttag som ett utökat investeringsprogram. 

 
Omvärldstrender och framtidsbedömning 
Bostadsbristen kommer att kvarstå till 2020 för de med medelhög och högre inkomst. 
För de ekonomiskt svaga hushållen kommer bostadsbristen att kvarstå under överskådlig tid 
om inte samhället förstärker dessa gruppers ekonomi så att de har råd att efterfråga nybyggda 
bostäder. 
Bristen på särskilda boenden kommer att kvarstå under överskådlig tid. 
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Boverkets aviserade behov av 700 000 nya bostäder fram till 2025 bygger på mycket bräcklig 
grund, varför försiktighet bör iakttagas. Risk föreligger att det kommer att byggas för mycket 
på fel platser. 
Landets kommuner och dess bolag säljer ut fasta tillgångar i allt högre takt. Detta kan bli 
förödande på längre sikt då det allmänna frånhänder sig påverkansmöjligheter över 
samhällsutvecklingen.  
Kommunernas lånetak närmar sig i allt snabbare takt när 60-talsbyggnationerna och andra 
infrastrukturer behöver förnyas och byggas ut samtidigt som befolkningen blir allt äldre. 
Arbetskraftsbristen ökar inom snart sagt alla yrken. 

 
Ekonomiskt resultat 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

     
Intäkter 195077 191924 183500 8424 
Kostnader -176938 -161916 -177000 15084 
     
Nettokostnader 18139 30008 6500 23508 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Intäkterna är 9,3 mnkr högre än budget. Framför allt är det hyresintäkter som ökat och 
vakanserna som minskat. Reparation och underhåll är 4,9 mnkr lägre än budget, och taxorna 3,1 
mnkr lägre. Lönekostnaderna är 1,3 mnkr lägre, avskrivningarna 1,4 mnkr lägre och räntorna 
5,1 mnkr lägre. 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Ordförande: Kenneth Hake 
Förbundschef: Kenneth Jensen 

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

 
Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
1:4 Kommuninvånarna känner sig trygga.  
Vi 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 effektivare på att genomföra 
räddningstjänstuppdrag 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.  
 

Ekonomiskt resultat 
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2016 Budget-

avvikelse 

     
Intäkter 5 087 5 280 4 650 +630 
Kostnader -52 448 -53 167 -52 419 -748 
     
Nettokostnader -47 361 -47 887 -47 769 -118 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på att intäkterna för felaktiga automatiska 
brandlarm har ökat med 0,3 mnkr jämfört med budgeterat. Förbundet har även ökat sina 
intäkter för slangvård och utbildning i Heta arbeten.  
 
Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningskostnader) är 0,7 mnkr högre än budgeterat. De 
något högre kostnaderna kommer främst från oförutsedda extra inköp av förbrukningsmateriel. 
BarnHLR-dockor har köpts in då delar av personalen har blivit certifierade. 
 
Personalkostnadernas utfall är 0,1 mnkr högre än budgeterat och 2,4 mnkr högre än föregående 
år. Differensen mot föregående år beror på att förbundet hade en stor positiv förändring av 
pensionsavsättningen under 2015.  
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Cura Individutveckling 
 

Ordförande: Markus Alexandersson 
Förbundschef: Ann-Sofie Ström 

 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 HVB-boende, barn och familj 
 HVB-boende, ensamkommande asylsökande barn och ungdomar 
 LSS-boende, vuxna med autism med integrerad daglig verksamhet 
 LSS-boende, unga med Aspergers syndrom 
 Familjerådgivning 
 Familjehemskonsulenter 
 Personliga ombud 
 Resurscentrum (kompetensutvecklingscentrum) 
 Från 1 april, Familjerätt 

 
Förbundets arbete med kommunfullmäktiges inriktningsmål – bedömning av 
måluppfyllelse, analys över utvecklingen och årets viktigaste händelser 
 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

Bedömning av måluppfyllelse 
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 
Den viktigaste utmaningen för Cura är att successivt avveckla de HVB-boenden som avser 
boende för ensamkommande ungdomar. Under hösten 2015 och våren 2016 kom det många 
ungdomar till Sverige och till länets kommuner. Cura tillskapade ca 170 nya platser i HVB-
boenden och stödboenden runt om i länet. Till sommaren 2016 stoppades strömmen då 
gränskontroller infördes. Under hösten 2016 fanns uppdämda behov men behovet av platser 
kommer successivt att avta under 2016 och framåt. Curas utmaning är att på ett kostnads-
effektivt sätt, där inga ungdomar tar skada och där medarbetarna mår bra, avveckla de 11 
fysiska enheter som Cura idag förfogar över för ändamålet. Detta förutsätter att inte några nya 
beslut fattas som åter öppnar upp gränserna eller ändrar på regelverket för mottagandet.  
 
Analys av det ekonomiska utfallet  
Cura har haft stora kostnader för att stata upp nya verksamheter, främst boende för 
ensamkommande under året. Dessutom har antalet platser utökats både på Sjöarp och på 
Notavillan. Förändringar av den karaktären innebär nästan alltid ökade kostnader initialt.  
Andra verksamheter har dock bidragit till ett totalt överskott om ca 9,6 mnkr. 7,1 mnkr har 
återgått till kommunerna i form av reducerade avgifter varför Curas slutliga resultat blev 2,5 
mnkr. 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Ordförande: Sonja Lundh 
Förbundschef: Johanna Randsalu  

 
Kommunalförbundets verksamhetsområden 
 Fullgöra medlemskommunernas Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 

myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområde. Karlshamns ägarandel är 51,0 
procent 

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

 
Ekonomiskt resultat 

 Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 9 933 10 202 10 198 +4 
Kostnader - 15 638 - 17 040 - 17 871 +831 

Nettokostnader -5 705 -6 838 - 7 583 +745 

 
Analys av det ekonomiska utfallet  
År 2016 års resultaträkning visar ett positivt ekonomiskt resultat på 0,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr 
bättre än budgeterat. Orsaken är främst att förbundets övriga kostnader blev lägre än 
budgeterat. Årets resultat läggs till det egna kapitalet. Samtliga av direktionens fastställda 
finansiella mål klaras. Året uppvisar ett positivt kassaflöde. De likvida medlen har ökat med 1,0 
mnkr under året. Balansräkningen visar att förbundets egna kapital ökat med 0,8 mnkr (årets 
resultat) till 5,0 mnkr (summa eget kapital).  
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Västblekinge Miljö AB 
 
Ordförande: Sven-Åke Svensson 
VD: Göran Sternsén / Susanna Strandberg 

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

 
Analys av det ekonomiska utfallet 
Bolagets ekonomi når inte det budgeterade resultatet. Avvikelserna återfinns såväl på intäkts- 
som kostnadssidan. Försäljning av flis och skrot har minskat mot föregående år på grund av 
varm väderlek och sjunkande skrotpriser. Långvariga driftstörningar med åtföljande 
uppstarter har inneburit att bolagets biogasanläggning inte kunnat producera och leverera 
enligt budget. Omfattande reparationer av mark, byggnad samt fordon och maskiner har 
bidragit till ökade kostnader. 
 
Årets resultat, före bokslutsdispositioner uppgår till -0,3 mnkr, att jämföra med förra årets 
resultat om 1,7 mnkr. 
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Sammanställd redovisning 

Resultaträkning (mnkr) Not Kommun 
2016 

Sammanställd 
redovisning 

2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Verksamhetens intäkter 2 495 998 405 918 
Verksamhetens kostnader 3 -2 148  -2 489 -1 983 -2 325 
Avskrivningar 4 -91 -184 -87 -195 
Verksamhetens nettokostnader  -1 744 -1 675 -1 665 -1 602 
      
Skatteintäkter  5 1 379 1 379 1 324 1 324 
Generella statsbidrag och utjämning 6 372 372 317 317 
Finansiella intäkter  7 8 5 5 2 
Finansiella kostnader 
Jämförelsestörande intäkter  

8    
2 

-5 
6 

-33 0 
21 

-35 

      
Resultat före extraordinära poster  16  48 2 6 
      
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 
Extraordinära kostnader  0 0 0 0 
Skatt, uppskjuten  1 0 8 0 0 
Skatt, aktuell                                            1 0 0 0 0 
Årets resultat  16 40 2 6 
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                Sammanställd redovisning 
Kassaflödesanalys (mnkr) Kommun 

 
2016 

Sammanställd 
redovisning 

2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster 16 48 2 6 

Just för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 

    

Avskrivningar, nedskrivningar 91 184 87 195 
Förändring av avsättningar 0 0 3 2 
Reavinst, försäljning materiella 
anläggn.tillgångar 

-2 -2 0 -19 

Reaförlust, försäljning materiella 
anläggn.tillgångar 

0 0 0 0 

Betald skatt 0 0 0 0 
Övrigt  0 0 0 0 
Upplöst VA-fond/avsättning deponi 0 0 0 0 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

105 230 92 184 

     
Kassaflöde från förändr. i 
rörelsekapital 

    

Ökning/minskning av varulager 0 0 0 1 
Ökning av kortfristiga fordringar -15 2 5 5 
Ökning av kortfristiga skulder 20 16 3 10 
Kassaflöde fr. den löpande 
verksamheten  

110 248 100 200 

     
Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriell 
anläggningstillgång 

0 0 0 0 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

-46 -297 -105 -304 

Avyttring av materiell 
anläggningstillgångar 

2 6 -2 32 

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 

-1 0 1 -2 

Avyttr/minsk av finansiella anläggn 
tillgång 

0 0 0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   

-45 -291 
 

-106 -274 
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       Sammanställd redovisning 
Finansieringsverksamheten Kommun 2016 Sammanställd 

redovisning 
2016 

Kommun 2015 Sammanställd 
redovisning 

2015 

Upptagna lån 0 189 26 100 

Upplöst VA-fond 0 0 0 0 

Långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Amortering av låneskulder -30 -52 -1 -25 

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 

-30 137 
 

25 75 

     

Årets kassaflöde 35 94 19 1 

Likvida medel vid årets början 124 223 105 222 

Likvida medel vid årets slut 159 317 124 223 
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                Sammanställd redovisning 
Balansräkning (mnkr)  Not Kommun 

 
2016 

Sammanställd 
redovisning 

2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   1  2 
Materiella anläggningstillgångar      
- mark, byggn och tekn anläggn        11 1 093 2 284 1 153 2 310 
- maskiner och inventarier                12 139 571 123 529 
- pågående nyanläggningar  0 307 0 213 
Finansiella anläggningstillgångar  13 185 38 185 30 
Summa anläggningstillgångar  1 417 3 201 1 461 3 084 
 
 

     

Omsättningstillgångar      

Förråd mm  0 4 0 3 
Kortfristiga fordringar  14 149 248 134 244 
Kassa och bank  15 159 318 124 224 
Summa omsättningstillgångar  308 570 258 471 
      
Summa tillgångar  1 725 3 771 1 719 3 555 
      
Eget kapital, avsättningar och 
skulder  

     

Eget kapital      
Eget kapital, ingående  1 119 1 112 1 117 1 106 

Årets resultat              16 40 2 6 

Summa eget kapital               16 1 135 1 152 1 119 1 112 
      
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

17 9 9 9 9 

Avsättning för uppskjuten skatt  0 53 0 45 
Övriga avsättningar  0 6 0 6 
      
Skulder      

Långfristig skuld anläggningslån 18 213 1 957 
 

243 1 828 

Långfristig skuld VA-fond  18 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder 19 368 594 348 555 
Summa avsättningar och skulder   590 2 619 600 2 443 
Summa eget kapital, avsättning och 
skulder  
 

 1 725 3 771 1 719 3 555 
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            Sammanställd redovisning 
                                                                    Not Kommun 

 
2016 

Sammanställd 
redovisning 

2016 

Kommun 
 

2015 

Sammanställd 
redovisning 

2015 
Panter och ansvarsförbindelser      
      
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna  

20 685 685 722 722 

      

Övriga ansvarsförbindelser      

Borgens- och övriga ansvars-
förbindelser 

21 1 663 1 667 1 500 1 508 

Ställda panter   123  124 
Summa panter och ansvars-                                                   
förbindelser 

  
2 348 

 
2 475 

 
2 222 

 
2 354 

 

 

 

  Karlshamns kommun 

Resultaträkning (mnkr) Not 2016 2015 

Verksamhetens intäkter  2 495 405 
Verksamhetens kostnader  3 -2 148 -1 983 
Avskrivningar  4 -91 -87 

Verksamhetens nettokostnader  -1 744 -1 665 

    
Skatteintäkter  5 1 379 1 324 

Generella statsbidrag och utjämning  6 372 317 
Finansiella intäkter 7 8 5 
Finansiella kostnader  

Jämförelsestörande intäkter  

8 
 

2 

-5 
 

6 

0 
 

21 
Resultat före extraordinära poster  16 2 
    
Extraordinära intäkter  0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 

Årets resultat  9 16 2 
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              Karlshamns kommun 
Kassaflödesanalys Not 2016 2015 

Resultat efter finansiella poster  16 2 
Avskrivningar, nedskrivningar  4,11,12 91 87 
Förändring av avsättningar 17 0 3 
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar              11,12 -2 0 
Reaförlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar  11,12 0 0 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 105 92 

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning av varulager    0 0 
Ökning av kortfristiga fordringar 14 -15 5 
Ökning av kortfristiga skulder  19 20 3 

KASSAFLÖDE FR DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

  110 100 

    
Investeringsverksamhet    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  10 -46 -105 
Avyttring/ minskning av materiella anläggningstillgångar  10 2 1 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 13 -1 -2 
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar  13 0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

 -45 -106 

    
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån 18 0 26 
Långfristiga fordringar  0 0 
Amortering av låneskulder  18 -30 -1 

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

 -30 25 

    

Årets kassaflöde  +35 +19 
Likvida medel vid årets början 15 124 105 
Likvida medel vid årets slut  15 159 124 
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Karlshamns kommun 
Balansräkning (mnkr) Not 2016 2015 

    
Tillgångar    

    
Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

-  mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 093 1 153 

-  maskiner och inventarier 12 139 123 

Finansiella anläggningstillgångar  13 185 185 

Summa anläggningstillgångar  1 417 1 461 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m m  0 0 

Fordringar 14 149 134 

Kassa och bank 15 159 124 

Summa omsättningstillgångar  308 258 

    

Summa tillgångar  1 725 1 719 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

    

Eget kapital    

Eget kapital, ingående  1 119 1 117 

Upplöst VA-fond  0 0 

Årets resultat  16 2 

Summa eget kapital  16 1 135 1 119 
 

- varav avsättning/uttag resultatutjämningsreserv (RUR)  

 

 

9,16 

 

0 

 

0 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  17 9 9 

    

Skulder    

Långfristiga skulder anläggningslån 18 213 243 

Kortfristiga skulder  19 368 348 

  590 600 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 725 1 719 

 

 
   

    

Panter och ansvarsförbindelser    

    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland    

skulderna eller avsättningarna  20 685 722 

    

Övriga ansvarsförbindelser    

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  21 1 663 1 500 

    

Summa panter och ansvarsförbindelser  2 348 2 222 
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Noter (mnkr) 
Not 1 Skattekostnad 2016 2015 
 Sammanställd redovisning  

 Dotterbolagens skattekostnad är -0,05 mnkr 
och redovisas i koncernresultaträkningen. 
Uppskjuten skattekostnad hänförlig till 
obeskattade reserver och koncernmässiga 
justeringar uppgår till -7,7 mnkr. 

  

    
Not 2 fortsätter s 102 Verksamhetens intäkter mnkr 

 

  

 Bidrag från staten, EU, 
försäkringskassan m m 

256       177 

 Försäljning av verksamhet   50          51 
 Hyror, arrende                                                                                                   40          39 
 Omvårdnadsavgift, 

barnomsorgsavgift                                               
111        104 

 Konsumtionsavgift 
Försäljning av kost, skog m m                                                                                        

 
   36 

 
          34 

 Övriga avgifter         0 
 Försäljning 

anläggningstillgångar 
      2              0 

 Fördelningar 0        0 
 Summa intäkter  495        405 
    
 Jämförelsestörande intäkter:   

 2016: 5,7 mnkr, intrångsersättnings Lst                                                                           

2015: AFA återbetalning 13,5 mnkr, 

Socialstyrelsen 4,1 mnkr, Cura 3 mnkr 
                                                                                                

      6 
 
 

 
    21 

 
   

 Summa 500 426 
  

 

 

  

Not 3 fortsätter s 102 Verksamhetens kostnader   
 Löner till anställda  -1 033 -967 
 Sociala avgifter -340 -312 
 Entreprenader, köp av 

verksamhet och konsulter 
-299 

 
-231 

 Bidrag och transfereringar                                                        -92 -121 
 Pensionskostnader -88 -87 
 Lokal och markhyror, leasing -88 -77 
 Bränsle, energi och vatten -45 -44 
 Materialkostnader -58 -51 
 Livsmedel -28 -27 
    Övriga kostnader -77 -66 
 Summa kostnader -2 148 - 1 983 
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Not 2 Verksamheternas intäkter har ökat med 90 mnkr jämfört med 2015. Ökade 
försäljningsintäkter med 1,6 mnkr, ökade intäkter för taxor- och avgifter med 7,5 mnkr (Va 4,6 
mnkr, barnomsorg 1,1 mnkr, äldreomsorg 1,4 mnkr, introduktion 0,7 mnkr), ökade intäkter för 
hyror och arrenden (äldreomsorg 1 mnkr och arrenden 0,6 mnkr).  
 
Bidragen har ökat med 81,6 mnkr vilket främst beror på ökade statsbidrag från Skolverket med 
14 mnkr till den pedagogiska verksamheten, från socialstyrelsen med 12 mnkr till 
äldreomsorgsverksamheten, från Migrationsverket med 63 mnkr främst till verksamheten för 
ensamkommande barn men även till skolverksamheten och överförmyndarnämndens 
verksamhet. 
 
Jämförelsestörande poster uppgick 2015 till 21 mnkr. I år uppgår de till 6 mnkr och avser 
erhållen ersättning för Sternö naturreservat. 
 
Not 3 Verksamheternas kostnader har ökat med 165 mnkr jämfört med 2015. 
Personalkostnaden har ökat med 88 mnkr varav 29 mnkr är löneökning. Det är inom den 
pedagogiska verksamheten, vård- och omsorgsverksamheten och introduktionsverksamheten 
som de största personalkostnadsökningarna skett. Det är också inom dessa områden som 
verksamhetskostnaden ökat väsentligt. En stor del av ökningen är finansierad med ökade bidrag.   

 
Not 4 Avskrivning och 

nedskrivning 
 

2016 2015 

 Avskrivning enligt nominell metod 91 86 
  Nedskrivning anläggningstillgångar 0 1 
   91 87 
    

Not 5 Skatteintäkter 2016 2015 

 Allmän kommunalskatt 1 384 1 325 
            Skatteavräkning 2015 

           Skatteavräkning 2014 
 

-5  
-1 

  1 379 1 324 
    

Not 6 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

  Inkomstutjämningsbidrag 305 279 
 Tillfälligt statsbidrag för 

flyktingverksamhet 
37 0 

 Strukturbidrag  
Införandebidrag 
Regleringsbidrag/regleringsavgift 

0 
0 

-1 

3 
0 
1 

 Bidrag för LSS-utjämning 43 44 
 Kommunal fastighetsavgift 56 55 
 Kostnadsutjämningsavgift -68 -65 
  372 317 
    

Not 7 Finansiella intäkter   
 Sammanställd redovisning   
 Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 2 
  Kommunen   
 Ränteintäkter 8 1 
 Borgensavgifter 4 4 
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Not 8 Finansiella kostnader 2016 2015 
  Sammanställd redovisning   
 Räntekostnader och liknande resultatposter   
  Kommunen   
 Räntekostnader mm  4 0 

                                               Bankkostnader                                                                         1                     0 
 

Not 9 Årets resultat 2016 2015 
 Avstämning mot kommunallagens balanskrav:   
  Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr) 15,9 2,0 

               -     varav kommunen    12,6             1,3    
 

                                        -     varav vatten 
-     varav avlopp 
 
Avgår: resultat vatten och avlopp 
Avgår: samtliga realisationsvinster  

-1,1 
4,4 

 
-3,3 
-1,6 

-1,9 
2,6 

 
0,7 

-0,5 
 Justerat resultat 11,0 1,5 

 
 

- varav avsättning till/uttag från 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

 
0,0 

 
0,0 

 
 

Not 10 Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 
 

2016 2015 

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

117 
37 

6 
60 

8 
6 

 

113 
25 

1 
67 
10 
10 

 Investeringsbidrag 
Anslutningsavgifter 
EU-bidrag 

-15 
-14 

-7 

0 
-3 
0 

 Försäljningsmedel  -35 - 5 
 Nettoinvesteringar 46 105 
    
 Avyttring av materiella 

anläggningstillgångar 
2 1 

    
    

Försäljningsmedel 35 mnkr består främst av försäljning mark i Stilleryd 31 mnkr. För järnvägen 
i Stilleryd har erhållits investeringsbidrag med 15 mnkr från Trafikverket och EU-bidrag med 7 
mnkr. Anslutningsavgifter, 14 mnkr, härrör från VA-verksamheten. 

    

 

                                           
 

 

 

 



 104 

 

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2016   
Anskaffning enl IB 
 

      

Belopp 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 119 1 244 357 444 11 2 175 

Årets investerings-       
utgifter 10 20 27 13  70 

Årets investerings-       
inkomster -32 -1 -15 -22  -70 

Utrangeringar       
Försäljning       
Nedskrivningar       
Omklassificeringar       
Utgående       
ackumulerade       
anskaffningsvärde 97 1 263 369 435 11 2 175 

       

       
Avskrivningar       
Ingående       
avskrivningar -1 -573 -227 -216 -5 -1 022 

Utrangering       
Försäljningar       
Nedskrivningar       
Omklassificeringar       
Årets       
avskrivningar  -40 -8 -12 -1 -61 

Utgående       
ackumulerade       
avskrivningar -1 -613 -235 -228 -6 -1 083 

       
Ingående planenligt      
restvärde 118 671 130 228 6 1 153 

Utgående planenligt      
restvärde 96 650 134 207 5 1 093 
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Not 12 Maskiner, inventarier, bilar, ADB samt konst   2016    
Anskaffning enl IB        

        

Belopp Mnkr Maskiner Inventarier Fordon ADB Konst Övriga Summa 
      maskiner maskiner 
 121 122 124 127 128 129     invent m m 
 

Anskaffningsvärden 

Ingående 

anskaffningsvärde 

Årets investerings- 

utgifter 

Årets investerings- 

inkomster 

Försäljning 

Utrangering 

Nedskrivning 

Omklassificeringar 

Utgående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

 

 
Avskrivningar 

Ingående 

avskrivningar 

Försäljning 

Utrangering 

Omklassificeringar 

Årets 

avskrivningar 

Utgående 

ackumulerade 

avskrivningar 

 

 

 
Ingående planenligt 

restvärde 

Utgående planenligt 

restvärde 
 

 
 
 

36 
 

5 
 
 
 

-2 
 
 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 

-21 
2 
 
 
 

-2 
 
 

-21 
 
 
 
 
 

15 
 

18 

 
 
 

252 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

273 
 
 
 
 
 

-179 
 
 
 
 

-14 
 
 

-193 
 
 
 
 
 

73 
 

80 

 
 
 

25 
 

3 
 
 
 

-2 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

-17 
1 
 
 
 

-2 
 
 

-18 
 
 
 
 
 

8 
 

8 

 
 
 

93 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 
 
 
 
 
 

-73 
 
 
 
 

-10 
 
 

-83 
 
 
 
 
 

20 
 

26 

 
 
 

4 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

-4 
 
 
 
 

-1 
 
 

-5 
 
 
 
 
 

3 
 

2 
 
 

 
 
 

417 
 

46 
 
 
 

-4 
 
 
 
 
 

459 
 
 
 
 
 

-294 
3 
 
 
 

-29 
 
 

-320 
 
 
 
 
 

123 
 

139 
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Not 13 Finansiella 
anläggningstillgångar 

2016       2015       
 

  Aktier och andelar:   
 Aktier i koncernföretag 162               162 
 Övriga aktier och andelar 11                   11 
 Långfristiga fordringar:   
 Koncernfordringar 0                   0 
 Övriga långfristiga fordringar 12 

185 
                12 
              185 

 
 

Not 14 Fordringar 2016 2015 
 Kundfordringar 18 29 
  Diverse kortfristiga fordringar 90 74 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 31 
  149 134 
    
Not 15 Kassa och bank   
 Plusgiro  0 0 
 Bankgiro  154 120 
 Bank 5 4 
   159 124 
    
Not 16 Eget kapital   
 Sammanställd redovisning   
 Ingående eget kapital*   
 Årets resultat   
  Utgående eget kapital enligt balansräkning   
 Kommunen   
 Ingående eget kapital* 1 119 1 117 
 Årets resultat 16 2 
    

 Utgående eget kapital enligt balansräkning 1 119 1 119 

 - varav ackumulerad reserv (RUR)          120          120 
 

Not 17 Avsättning till pensioner 2016 2015 
 Ingående avsättning 7 5 
 Försäkring 0 0 
 Ränte- och beloppsuppräkning 0 0 
 Intjänad PA-KL, FÅP, SAP 0 3 
 Nya utbetalningar 0 -1 
 Utbetalningar ÖK-SAP 0 0 
 Nya efterlevandepensioner 0 0 
 Grundändring 0 0 
 Arbetstagare som pensionerats 0 0 
 Övrigt 0 0 
 Utgående avsättning 7 7 
 Förändring avsättning 0 2 
 Aktualiseringsgrad % 98 98 

    
 Löneskatt avsättning pensioner   
 Ingående löneskatt avsättning pensioner 1 1 
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 Förändring löneskatt 1 1 

 Utgående löneskatt avsättning pensioner 2 2 
    

 Avsättning pensioner inkl löneskatt 9 9 
    
 Kommunen har en försäkringslösning hos KPA   
    
 KPAs överskottsfond mnkr   
 Ingående kapital 4 0 
 Utgående kapital 5 4 

 

 

Pension till förtroendevalda, OPF-KL, tkr 

Avsatt till pensioner Exklusive löneskatt               Inklusive löneskatt 
ålders- och     
efterlevandepension 

År 2016 År 2017 År 2016 År 2017 

Ingående avsättning 
PBF/ PRF-KL 

0 0 0 0 

Ingående avsättning 
OPF-KL 

249 515 309 640 

Ränteuppräkning 6 10 7 12 
Basbeloppsuppräkning -1 6 -1 7 
Nyintjänande PBF/PRF 0 0 1 1 
Nyintjänad OPF-KL 261 277 324 344 
Utgående avsättning 515 808 640 1 004 
 

  

Not 18 Långfristiga skulder lån 2016 2015 
             
Förändring under 2016 av anläggningslånens bokförda värden:   
 Ingående balans 243 218   
 Ingående balans, kortfristig del 0 0,5   
 Upplåning 0 25   
 Amortering utöver plan 30 0   
 Amortering enligt plan 0 -0,5   
 Nästa års amortering, kortfristig del 0 0   
 Utgående balans 213 243   

 

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

Kommuninvest 
60 

153 
60 

183 
 

 Summa 213 243  
 Summa långfristiga skulder 213 243  
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Not 19 Kortfristiga skulder   
    
 Leverantörsskulder 65 29 

 Moms och särskilda punktskatter 5 5 
 Personalens skatter och avgifter 24 20 
 Övriga kortfristiga skulder 22 27 
 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 252 266 
                        - varav upplupna löner 16 16 

                        - varav okompenserad övertid 6 6 

                        - varav semesterlöneskuld 84 79 

                        -vara särskilt pensionsåtagande 0 0 

           368           348 
 
 
 

 Not 20 Ansvarsförbindelse pensioner 2016 2015 

    

 Ingående ansvarsförbindelse 581 604 

 Försäkring IPR 0 0 

 Ränteuppräkning 6 5 

 Basbeloppsuppräkning 4 5 

 Gamla utbetalningar -32 -32 

 Grundändring 0 0 

 Förändring diskonteringsräntan * 0 0 

 Aktualisering 0 -2 

 Bromsen -3 0 

 Övrigt -4 1 

 Utgående ansvarsförbindelse 552 581 

    

 Förändring ansvarsförbindelse -29 -22 

 Aktualiseringsgrad % 98 98 

    

 Löneskatt ansvarsförbindelse pensioner   

 Ingående löneskatt 141 146 

 Förändring löneskatt -7 -5 

 Utgående löneskatt 134 141 
 

 Ansvarsförbindelse pensioner inkl 
löneskatt * 

685 722 

 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.  
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Not 21 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 2016 2015 
 Karlshamnsbostäder AB inkl generell borgen 678 542 
 Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi 

elförsäljning AB  
193 196 

 Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamns 
Kombiterminal 

258 227 

 Karlshamnsfastigheter AB 192 196 
 Stadsvapnet AB 286 286 
 Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 
 NetPort 19 19 
 Västblekinge Miljö AB 37 34 
  1 663 1 500 

 

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 kommuner som per 2016-12-31 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 
338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
1 626 630 223 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 587 791 609 
kronor. Kommunens andel av Kommuninvest totala förpliktelser och tillgångar är 0,47 %. 
Vid årsskiftet uppgick kommunkoncernens låneskuld till Kommuninvest till 1 218 273 860 
kronor.    
 

Redovisningsprinciper  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med förra året. 
Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
rekommendationer med undantag av: 
 RKR 11.4 exploateringsverksamhet, redovisas inte som omsättningstillgång utan som 

anläggningstillgång. 
 anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som 

investeringsinkomst 
 avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. 

Vi bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens. Från 
och med bokslut 2015 tillämpas komponentavskrivning på större anläggnings-
tillgångar.   

 RKR 13.2,Redovisning av hyra-/leasingavtal. Arbetet med att skapa rutiner för att få 
fram dessa uppgifter pågår.  

 värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket 
begränsad omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. 
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Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften 
minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång 
är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande 
tre år och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad 
understigande ½ basbelopp exklusive moms. Avskrivning av anläggningstillgångar ska 
spegla beräknad nyttjandeperiod för olika typer av investeringar. Avskrivningstiden ska 
anpassas till den aktuella anläggningen speciella förutsättningar. Mark och konstnärlig 
utsmyckning har obegränsad livslängd (ingen avskrivning).  
 
En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 
 
I redovisningen förekommer objekt utan bokfört värde. Dessa objekt är slutavskrivna men 
fortfarande i drift. Exempelvis bilar med avskrivningstid 5 år eller att det är objekt med 
budgeterade belopp framåt i tiden. 
 
Komponentavskrivning ska enligt en ny rekommendation (från och med 2014) 
användas som metod för att dela upp väsentliga investeringar i ett antal delkomponenter 
med varierande avskrivningstider beroende på deras olika nyttjandetider. Tidigare har 
mer schablonmässiga avskrivningsmetoder använts för hela anläggningstillgången. En 
effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare 
bokförts i driftredovisningen istället ska aktiveras och skrivas av över nyttjandetiden. Den 
förändrade 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 komponentavskrivning. 
 
I 2016 års bokslut har uppdelning av komponenter skett inom VA-verksamheten, Vägga 
gymnasium särskolan samt utbyggnad av Möllegårdens skola. Markanläggningar 
komponentavskrivs. Utvärdering av färdigställda projekt som ska komponentavskrivas 
sker i samarbete med Fastighetsavdelningen som står för den professionella 
bedömningen. 
 
De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompense-
rad övertid redovisas som kortfristig skuld. Kostnadsbokföring av semesterlöneskulden 
sker månadsvis sedan 2013-01-01. 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till 
väsentligt belopp. År 2016 uppgick de jämförelsestörande posterna till totalt 5,7 mnkr 
(intrångsersättning Stärnö Naturreservat). 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. Redovisas i not 2. 
 
Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år 
beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 
2,4 procent. 
 
Kommunalskattens slutavräkning baseras liksom tidigare år på SKL:s prognos. Prognos 
över slutavräkning 2016 innebär en skuld på 6,5 mnkr (31 838 inv 1 nov 2015 x -206 kr). 
Slutavräkning för år 2015 har beräknats utifrån SKL:s decemberprognos, cirkulär 16:64, 
preliminär fordran 1,3 mnkr (31 573 inv 1 nov 2014 x 43 kr). Justering av slutavräkning 
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för år 2015 blev 0,2 mnkr (+85 kronor per invånare 1 november 2015, 31 573 invånare) 
vilket blir en fordran på 1,3 mnkr. 
 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
kommunal redovisningslag. För pensioner intjänade fr.o.m. 1998 (PFA 98) har 
kommunfullmäktige beslutat (september 2000) att pensionsmedel skall tillsvidare till 
högsta möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 
pensionssparkonto. Detta gäller även åren 1998 och 1999.  RIPS 07 används vid beräkning 
av pensionsåtagandet.  Avsättningen till pensioner minskar med 0,3 mnkr exklusive 
särskild löneskatt, 0,3 mnkr inklusive särskild löneskatt jämfört med 2015. Avsättningen 
uppgår till 8,6 mnkr inklusive särskild löneskatt. 
Ansvarsförbindelsen minskar med 30 mnkr exklusive särskild löneskatt, 37 mnkr 
inklusive särskild löneskatt. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, 
minskar från 722 mnkr till 685 mnkr inklusive inkl särskild löneskatt. Utbetalningen av 
pensioner inklusive löneskatt ökar med 190 tkr från 2015 och uppgår till 40 mnkr 2016.  
 
Resultatutjämningsreserv (RUR), reservering till RUR får göras med högst ett belopp 
som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i sam-
band med löneredovisningen med följande procentsatser: 
 
Förtroendevalda  31,42 procent 
Anställda med avtalspension 38,43 procent 
Övriga  31,60 procent 

 

             
 

Redovisningsprinciper för den sammanställda redovisningen 
Här ingår de företag där kommunens ägarandel, direkt eller indirekt, uppgår till minst 20 
procent. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden, 
Räddningstjänsten Västra Blekinge och Cura Individutveckling, ingår inte.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på ägarandelar i dotterbolagen 
eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Med proportionell konsolidering 
menas att endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas med i 
redovisningen. 
 
I kommunens sammanställda redovisnings egna kapital ingår, förutom kommunens, endast 
den del av bolagens egna kapital som tjänats in efter förvärvandet. Obeskattade reserver har 
redovisats som eget kapital efter avdrag för latent skatt. Eftersom redovisningen endast ska 
visa förhållandet gentemot externa parter har interna mellanhavanden eliminerats. 
Väsentlighetsprincipen har tillämpats. Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp. 
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ORD OCH UTTRYCK 
Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning 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 kommunen har på bokslutsdagen. Man 
kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram 
(skulder, avsättningar och eget kapital). 
 
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels 
rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, 
dels anläggningskapitalet som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga 
skulder. 
Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp  
samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 
Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 
 
FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 
Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 
 
Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera. 
 
Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2016 2,4 procent. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har 
påverkat likvida medel.  
 
Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 
 
OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker med 4,5 % på arvodessumman. 
 
PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 
tidigare. 
 
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 kommunens finansiella styrka. 
 
SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten. 
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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 kort-
fristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 
 
Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och 
förråd), anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga 
fordringar). 
 
Årets resultat 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 


